
Een inventaris voor
hergebruik, FCRBE



Wie geeft 
training?
Foto + authoriteit
benoemen. Waarom
geef jij deze training?



Check in



Check in
Wie ben ik? Waar werk ik?

Wat is mijn ervaring met hergebruik?

Wat verwacht ik van deze training?



Introductie



FCRBE



Objectief + rollen

• Uitleggen waarom het belangrijk is om materialen te 
hergebruiken in de bouw

• Je zal een audit voor hergebruik kunnen uitvoeren in een 
pre demolition site

• Je zal een lichte inventaris voor hergebruik kunnen 
opstellen



Programma

• Check in en introductie

• Waarom en hoe werken aan een Circulair Bouwen

• Waarom en hoe hergebruik in de bouw

• Waarom en hoe voer je een inventarisatie uit? 



Interactie

• Stel vragen

• Zoveel mogelijk camera’s aan

• Wanneer je niet spreekt microfoon af

• Dringende vraag: hand opsteken. Niet dringend: 
opschrijven



Waarom en hoe werken
aan circulaire bouwen?



Wat is Circulair bouwen voor jullie?





Circulaire economie in de bouwsector

Boudewijngebouw: 1990

€/st

€/m³

€/t

WAARDEBEHOUD



Circulair bouwen

Circulair bouwen is een bouwpraktijk die
streeft naar een efficiënt en effectief gebruik
van hulpbronnen om economisch, sociale én
ecologische (meer)waarde te creëren of
minstens te behouden, rekening houdend met
de bestaande erfenis en de toekomstige
opportuniteiten eigen aan onze bouwwereld.
Dit doen we via een intense samenwerking
binnen het waardenetwerk

- Definitie Vlaanderen Circulair -





Triodos hoofdkantoor



Waarom werken rond circulair bouwen?



Het komt meer in de aandacht

HERGEBRUIK

AFVAL

Circulaire wijk

Circulaire 

wanden

Meer dan 600 bedrijven in de 

bouwsector!



Innovatie opportuniteit



• Een actieplan om de Europese economie te versterken

Europa zet er op in

Voorbeeld: Impact blokkade containerschip Suez-kanaal



• Impact is enorm

Waarom zet Europa in op de bouwsector?

50% Europe’s energy demand 14 x 106 Jobs in Europe36% CO2 emission (E.U.)30% Waste50% Extracted materials



Vragen tot nu toe?



Hergebruik in de bouw

Inventarisatie van de 
mogelijkheden





Wanneer inventaris

Wie voert het uit?

Doel inventaris?

Aanpak vanuit ambitie

Hoe voer je een inventaris
uit?

Belangrijke bijlagen



Wat is de inventaris
voor hergebruik

Een inventaris voor hergebruik wordt
opgemaakt voor een gebouw bestemd
voor afbraak of renovatie. 

Bepaalt elementen met 
hergebruikpotentieel.

Resultaat: oplijsting elementen, met 
relevante informatie.

• Afmetingen

• Hoeveelheden

• Toestand

• Milieu-gegevens

• Technische eigenschappen

• Demontage-advies

• Etc.



Waarom zou je inventaris opmaken?



Cruciale stap om tot effectief hergebruik te komen 

Doel

• Informeren van opdrachtgevers en architecten over mogelijke opportuniteiten voor hergebruik;

• Aanbieden van producten op de markt;

• Communiceren met de demonteur/sloper over de voorzichtig te ontmantelen elementen.  

Doel?

Een inventaris voor hergebruik



Kennis is macht

Aanbieden producten op de markt

▪ De ‘hergebruikmarkt’ ▪ Een specifiek project:

• Hergebruik in-situ

• Hergebruik in een

ander project

▪ Andere opties

• Online verkoop

• Donaties



Asbestinventaris of Afvalstoffeninventaris voorafgaand aan sloop

Wanneer een inventaris voor hergebruik opstellen? 



• Architecten

• Opdrachtgevers

• Deskundigen, Experten

• Deskundigen inzake hergebruik

• Aannemers van bouw- en sloopwerken

• Handelaren in hergebruikbare materialen

• Etc. 

Voordelen en beperkingen

Wie voert deze inventaris uit?



• Vrijwillig

• Economisch

• Beleidsgestuur

• Certificering en kwalificatie

Motivatie bepaalt investering in inventaris

Hoe definiëren de ambities de aanpak?



Hoe voer je de inventaris uit?



Inventarisatie uitvoeren
Aan de slag!



Hoe voer je de inventaris uit?

• Hoe evalueer je het potentieel voor hergebruik? 

• Welke informatie verzamelen en hoe deze structureren?

• Hoe de inventaris gebruiken nadien?

Stap 1: Voorbereiding bezoek aan de site

Stap 2: Identificatie

Het potentieel voor hergebruik vastleggen

Een inventaris voor hergebruik



Een goede voorbereiding

• Gebruik bestaande informatie over het gebouw

• Kijk wat en wie nodig zijn voor het bezoek

• Verdiep in bestaande kennis over de markt



Welke bouwmaterialen 
lijken jullie interessant?



• Werkkleding

• Werktuigen;
• Monsters pakken en verzamelen

• Meten van maten en oppervlakten

• Foto’s maken

• De juiste mensen
• Eigenaar

• Aannemer

• Expert

Wat neem je mee?

Een goede voorbereiding



Bestaande documenten

Een goede voorbereiding



Algemeen, elementen, details, (demontage, lagen, beschadigingen)

Maak foto’s

Het bezoek aan de site



Doe een demontagetest (indien relevant)

Het bezoek aan de site



Wees nieuwsgierig

Het bezoek aan de site



• Doe opmetingen

• Schat hoeveelheden

• Noteer op de plannen

Praktische zaken

Het bezoek aan de site



• Voorbereiding: bestaande documenten

• Foto’s

• Demontagetest

• Opmetingen

• Meet of schat hoeveelheden

• Noteer op de plannen

• Bijkomende opmerkingen

Recapituleren

Inventarisatie uitvoeren



Zijn er vragen bij dit deel?



De inventarisatie zelf



Algemene invloedscriteria: factoren die de herbruikbaarheid van een bouwproduct 
beïnvloeden

Identificatie

Positieve invloedscriteria Negatieve invloedscriteria

Goede staat Risico's inzake veiligheid en gezondheid

Voldoende hoeveelheden Lage prestaties en/of het ontbreken van 

documentatie

Homogeniteit en standaardafmetingen Slechte staat/wijzigingen

Authenticiteit en waarde Achterhaald, verouderd

Economische waarde

Eenvoud van demontage

Beheersbare logistiek

Beperking milieuimpact en

duurzaamheid



Specifieke producten naar analogie van de meest gevraagde (of unieke) 
materialen

Identificatie



Basistabel

Inventarisatie

Foto Locatie in situ Conditie Opmerking(en) 

nr. benaming stel eenh. aantal eenh. afm. eenh. aantal totaal

Identificatie Hoeveelheid Afmetingen Massa



Aanvullen inventaris

Inventarisatie





Bijkomende gegevens

Inventarisatie





Welk detailniveau?

Inventarisatie



Zijn er vragen bij dit deel?



Oefening op inventariseren



Reflectie oefening

• Wat lijkt je nuttig?

• Wat was er gemakkelijk?

• Wat was er moeilijk?



Extra: wat met de 
inventarisatie?

Aan de slag met de resultaten



• Planning

• Afstemming

• Samenwerking

• verantwoordelijkheden

Hoe organiseer ik selectieve inzameling

Oogsten van de materialen



• Op zoek gaan naar geïnteresserde partijen voor de 
geïnventariseerde elementen

• Mogelijke scenario’s : 
• Hergebruik in een specifiek project : 

• Neem contact op met de architect en/of de aannemer van het project om de 
hergebruikmogelijkheden te bespreken. 

• Verkoop, als private aanbieder :
• Contacteer aanbieders op de hergebruikmarkt (kijk op Opalis of Salvoweb)

• Deel de inventaris online

• Neem contact op met de plaatselijke gemeenschap

• Verkoop, als openbare aanbieder : 
• Gebonden aan strikte regels voor openbare aanbiedingen
➔ De inventaris :

• Verbinden aan het sloopcontract

• Opnemen in een aanbesteding voor deconstructie

• Vade-mecum Rotor

En nadien?

http://www.vademecum-reuse.org/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Rotor.pdf


Check out



Check out
Wat neem ik mee van deze training?

Hoe ga ik met de training aan de slag gaan? 



• Projectwebsite:
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-
facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-
northwestern-europe/

• Downloadlink (versie maart 2020, FR, NL, EN) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxTqZhd2aHVuN3
hdOOfV_F8Bi7IMAkD2gIYA9NS5r3cgzSA/viewform

Voor meer info:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxTqZhd2aHVuN3hdOOfV_F8Bi7IMAkD2gIYA9NS5r3cgzSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxTqZhd2aHVuN3hdOOfV_F8Bi7IMAkD2gIYA9NS5r3cgzSA/viewform


Bedankt! Zijn er nog vragen?
FCRBE


