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Agenda

• Wie zijn wij - Renewi

• Hoeveel weet jij al van BREEAM – Quiz

• WST 1 - Theorie & Praktijk

• WST 2 – Voorbeelden secundaire bouwmaterialen 

• WST 3,5 & 6

• Workshop voorbeeld cases 
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Wie wij zijn
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Van afvaldienstverlener naar grondstoffenleverancier.

552.000 papier en karton = 
2 miljard kranten

1,2 Miljoen ton glas = 
4,7 miljard glazen flessen

90% van al ons afval –
totaal 14 miljoen ton

Hiermee vermijden we 
2,88 miljoen ton CO2 uitstoot

Jaarlijks recyclen en hergebruiken we:
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Organisatiestructuur
Netherland
s 
Commercial Belgium 

Commercial

Hazardous

Municipal

Monostreams
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Waste to products
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Quiz
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Credits met betrekking tot Afval
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BREEAM-NL Categorie Max. #  
Punten

Verplicht 
# bij 4

Verplicht 
# bij 5

Management

MAN 2 – Bouwplaats en omgeving 2 1 2

MAN 3 – Milieu-impact bouwplaats 4*

Materialen

MAT 1 – Bouwmaterialen 8* 1 1

MAT 5 – Onderbouwde herkomst van Materialen 4*

Afval

WST 1 – Afvalmanagement op de bouwplaats 3*

WST 2 – Gebruik van gerecycled materiaal 1*

WST 3a – Opslagruimte voor herbruikbaar afval (overige functies) 1 1 1

WST 3a – Opslagruimte voor herbruikbaar afval (woningen) 1 1 1

WST 5 – Compost 1

WST 6 - Inrichting 1
* Plus 1% Exemplary performance te behalen 
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Creditcriteria WST 1 – Afvalmanagement op de 
bouwplaats
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Er kunnen in totaal 3 reguliere punten worden toegekend:

1.1 Waar de geleverde bewijsvoering aantoont dat de hoofdaannemer zich ertoe 

verplicht, of de opdrachtgever zich ertoe verplicht van de hoofdaannemer te 

eisen, het afval op de bouwplaats te minimaliseren.

1.2 Waar, aanvullend op het bovenstaande, de geleverde bewijsvoering aantoont 

dat het afval op de bouwplaats gescheiden wordt in verschillende afvalstromen.

1.3 Waar, aanvullend op het bovenstaande, de geleverde bewijsvoering aantoont

dat 80% van het recyclebare bouwmateriaal wordt hergebruikt of gerecycled.
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WST 1 – Afvalmanagement op de bouwplaats

1
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WST 1.1: Criteria 1ste punt:

1. Er zijn passende doelen geformuleerd voor de hoeveelheid vrijkomend 
gevaarlijk en niet gevaarlijk (afval)materialen (aangegeven in tonnen) 
en vergeleken met het werkelijke vrijkomende (afval)materiaal.

2. Er zijn procedures ingesteld om het vrijkomen van afvalmateriaal te 
minimaliseren, afgestemd op de gestelde doelen.

3. De hoeveelheid vrijkomend afvalmateriaal wordt gemonitord en de 
doelen worden ten minste één keer per twee weken beoordeeld. Er is 
een persoon aangewezen door het ontwerp-/terreinmanagementteam 
om bovenstaande te implementeren.

4. De hoofdaannemer is VCA-gecertificeerd of ISO 14001 gecertificeerd.
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WST 1 – Afvalmanagement op de bouwplaats

1
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WST1.2: Creditcriteria 2de punt:

1. Punt 1 is behaald.

2. Er zijn procedures ingesteld om afvalmateriaal op de bouwplaats te sorteren in 
hoofdgroepen. Er zijn ten minste vier van de volgende groepen gedefinieerd: 

1. Houtafval;
2. Steenachtige materialen; 
3. Metaal; 
4. Kunststof; 
5. Glas; 
6. Papier en karton; 
7. Gips; 
8. Isolatiemateriaal (per soort). 

3. De afvalinzamelaar/-verwerker is VCA-gecertificeerd. 
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Houtafval
Reguliere inzameling

• A-hout (Schoon hout) 

• B-hout (Geverfd hout, spaanplaat e.d.)

• C-hout (Geïmpregneerd hout)

Binnen Renewi extra-hout stroom geïntroduceerd

o Hout vrijkomend bij BREEAM bouwplaatsen wordt afgevoerd naar een 3-tal 

locaties van Renewi in Nederland.

o Het hout wordt geshredderd en gezeefd (verwijderen stof en verf). 

o Output: 95% materiaalrecycling 5% energyrecovery 
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Steenachtige materialen - Puin

• Losse brokstukken steen en beton 

• Puin wordt ontdaan van vervuiling en met 
puinbrekers verder gebroken tot puingranulaat van 
verschillende groottes. 

• Secundaire grondstof voor:
• de aanleg van wegen
• de bouw van civiele werken 
• grondstof voor nieuwe betonproducten
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Kunststof
Folies - vooral LDPE
• Veel volume in restafval
• Schone folies zijn waardevol
• grondstof voor nieuwe folieproducten, zoals verpakkingsfolie, 

noppenfolie en stretchfolie. 

Harde kunststoffen
• Verschillende harde kunststoffen worden op gespecialiseerde 

kunststofsorteerlocaties gesorteerd in 8 verschillende soorten, 
o.a.: 

– HDPE (jerrycans)
– PVC (pvc-buizen) 
– PP (tuinmeubilair PP) 
– PS (bloempotten) 
– ABS (legoblokjes ABS) 

• Na scheiden worden ze gemalen en gereinigd
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Glas - vlakglas

• Glas is oneindig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies.

• Hol- en vlakglas wordt door Maltha gerecycled.

• Glas wordt gebroken en ontdaan van alle vervuiling.

• Schone glasscherven dienen als grondstof voor nieuwe glas.

• Bijmengen van glasscherven bij de productie van nieuw glas 

heeft een positief effect op de energiebehoefte van het 

proces. 
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Papier en karton

• Papier/karton kan tot 8 keer gerecycled worden.

• Ingezameld materiaal wordt handmatig of door middel 

van zeef- en luchtstroomtechnieken gescheiden in 

verschillende kwaliteiten.

• Deze fracties gaan naar de papierproducten voor de 

productie van dozen, kranten en tissueproducten.

1
6



Onderdeel van

Gips

• Gipsafval gaat naar een speciaal sorteercentrum.

• Daar worden de gipsblokken ontdaan van vervuiling, 

fijngemalen en gezeefd tot schoon poeder. 

• Dit poeder wordt bijna volledig als grondstof voor 

nieuwe gipstoepassingen gebruikt. 

1
7



Onderdeel van

Isolatiemateriaal (per soort)

Verschillende soorten isolatiemateriaal, bijvoorbeeld: 

• Glaswol - Rockcycle
• Steenwol
• EPS
• ….

Steenwol: ROCKcycle

• Steenwol isolatie is 100% recyclebaar. 
• Samenwerking Rockwool - Renewi
• Met behulp van containers of bigbags worden de (schone) 

steenwolresten apart van het overige bouwafval ingezameld.
• De resten steenwol worden hergebruikt voor de productie van 

nieuwe hoogwaardige steenwolproducten. 

1
8



Onderdeel van

WST 1 – Afvalmanagement op de bouwplaats

1
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WST 1.3: Creditcriteria 3de punt:

1. Punt 2 is behaald.

2. Een significant deel van de recyclebare afvalmaterialen is niet 
naar de eindverwerking gebracht. Minimaal 80% in gewicht 
van het recyclebaar afvalmateriaal moet:

• Hergebruikt zijn in het bouwproject; OF
• Hergebruikt zijn bij een ander bouwproject; OF
• Hergebruikt worden op een andere manier door 

verantwoorde inname en recycling door de leverancier of 
door een gecertificeerd recyclebedrijf.

3. De hoofdaannemer en de afvalinzamelaar/-verwerker 
beschikken over een ISO 9001- en 14001-certificering óf 
MVO-prestatieladder niveau 3 of hoger.
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WST 1 – Afvalmanagement op de bouwplaats

2
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Criteria extra innovatiepunt: 

1. Alle drie de punten zijn behaald.

2. Vóór de start van de bouwfase zijn uit de bij criteria-eis 2.2 benoemde hoofdgroepen, 
minimaal zes hoofdgroepen gedefinieerd om op de bouwplaats te sorteren.

3. De zes op de bouwplaats te sorteren hoofdgroepen moeten worden gecontroleerd in de 
bouwfase.
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WST 2 - Gebruik van gerecycled materiaal

– 1 punt:  Als er een significante hoeveelheid gerecycled of secundair toeslagmateriaal 
wordt toegepast in steenachtige constructies.

– Voorbeelden van gerecycled materiaal als nieuwe grondstof.

2
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Van de straat, in de straat

• Na verbranding van restafval blijft er 25% 
bodemas over. 

• Hieruit worden metalen gehaald: ijzer, koper, 
zink, roestvrijstaal en aluminium. 

• Wat overblijft, wordt gewassen
• Resultaat is FORZ® granulaat, een 

duurzame, schone en veilige zand- en 
grindvervanger. 

• De Hamer maakt hier diverse betonnen 
bestratingsmaterialen. 

– 150 kg Afval = 30 kg FORZ® granulaat = 20 
duurzame stoeptegels.

2
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Eerste stoeptegel gelegd door Wethouder 
in Duiven 19-10-2017
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Forz – lage MKI-waarde

• Sterk pluspunt in aanbestedingen.

• Granulaten uit bodemassen, balastgrind en andere slakken:

– goede alternatieven voor primair zand en grind. 

– Uitstekend geschikt als toeslagmateriaal voor beton.

• Bindmiddelen uit geactiveerde minerale reststoffen:

– Geschikt als volledige cementvervangers. 

– Uitstekend voor de productie van betonwaren, funderingsmaterialen in 

de wegenbouw en voor het stabiliseren van grond.

• Vulstoffen, afkomstig uit grondreiniging en minerale reststoffen

– Geschikt voor de productie van asfalt
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TopCrete®

• Gepatenteerd kalkhoudend product uit papierslib 
van de papierrecycling

• Uniek productieproces door thermische 
conversie-installatie AVR Duiven 

• Toepassingen in de bouw:

• als (kalkhoudend) bindmiddel in de grond- en 
wegenbouw

• als cement vervangend bindmiddel in 
bouwproducten

• als grondstof voor ECO Hydrolic Road Binder 
(HRB): cementvrij bindmiddel voor 
Zandstabilisatie en Wegfunderingen

Foto: Papierslib

“Meer dan 35.000 ton cement kan vervangen worden 
door TopCrete®". Dat zijn 2 miljoen zakken cement.”
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Wastebricks 

• Keramische baksteen met minimaal 35 % 

fijne bodemas en glas poeder;

• Esthetisch product voor “duurdere 

marktsegment”

• Partners Stonecycling en AVR
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MELt Asfalt

• MELt asfalt is tot 5 graden onder nul 

berijdbaar

• Beperking inzet van strooizout, 

milieuwinst

• In MELt asfalt wordt 20 tot 35 % fijne 

ongewassen bodemassen verwerkt

• Chlorides bepalen de eigenschap

• Partners:

Fietsbrug ‘de Snelbinder’ in Naaldwijk
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Diverse andere producten waarin afval wordt gebruikt

• Poriso stenen – uit papierslib of steenwol

• EPS - isolatiemateriaal

• Hout – hergebruik als vloer- of wandbekleding

• Perliet

• Bitumen

2
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WST 3, 5 & 6 
• WST 3 - Opslagruimte voor herbruikbaar afval (woningen en overige functies –

tijdens exploitatie van het gebouw) 
1 punt: als er één of meer ruimten zijn gereserveerd voor de gescheiden opslag van 
recyclebaar afval.

• WST 5 – Compost (voorziening voor tijdens exploitatie gebouw)
1 punt: als er een vat aanwezig is waarin organisch afval voor compostering kan 
worden opgeslagen én voldoende opslagcapaciteit heeft voor dit soort afval, 
gegenereerd door de gebruikers van het gebouw in de gebruiksfase.
1 punt: als de ruimte op het terrein of de toegang beperkt is, en er een speciale ruimte 
is gedefinieerd om het voedselgerelateerd composteerbaar afval tijdelijk, vóór het 
uiteindelijk composteren, op te slaan, alvorens het wordt afgevoerd naar een 
alternatieve compostlocatie.

• WST 6 – Inrichting
1 punt: als de afwerking en/of inrichting van het gebouw wordt bepaald door de 
toekomstige gebouwgebruiker, of - in verhuursituaties - als de afwerking en/of inrichting 
van het gebouw slechts in een klein gedeelte wordt getoond.
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2 voorbeeld cases
Welk bouwproject haalt de meeste credits?



Onderdeel van

Cases
– Vraag: 
• Bepaal op basis van de eindrapportage afvalinzameling/scheiding hoeveel punten er 

behaald zijn voor criteriaeis 3.2 

– Uitgangspunten: 
• WST 1 criteria eis 1,1 t/m 1,5 is aan voldaan.
• WST 1 2.3: Renewi is de gecontracteerde inzamelaar en ISO 9001 en 14001 

gecertificeerd
• WST 1 3.3: Hoofdaannemer heeft ook ISO 9001 en 14001

– Maak gebruik van de documenten:
• BRL BREEAM NL nieuwbouw 2104_v2 WST 
• Verantwoording stromen Renewi – met recyclepercentages van Shanks en VGW 

gecombineerd
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Recycle percentages voor afvalstromen Bouw

• BREEAM Hout 95%
• A-Hout 68%
• B-hout 8%
• Kunststof 98%
• Metaal 96%
• Puin 99%
• Papier/karton 79%
• Bouw & sloopafval 50%
• Restafval 5%
• Glasafval 98%

3
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– Recyclepercentage per afvalstroom
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Case 1

3
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Hoeveel punten zijn behaald? 2 – wel 4 hoofdstromen, geen 80% recycling

is het innovatiepunt gehaald? Neen: geen 6 recycle stromen gekozen

afvalsoort tonnage recyclepercentage recycletonnage
BREEAM hout 75,2 95% 71,4
puin 222,4 99% 220,2
kunststof 2,4 98% 2,4
metalen 14,6 96% 14,0
papier/karton 3,4 79% 2,7
bouw en sloop afval 225,5 50% 112,8
restafval 2,4 5% 0,1

545,9 423,5
eindscore 78%
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Case 2

3
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Hoeveel punten zijn behaald? 1 - weliswaar 80% recycling, echter maar 3
recyclebare stromen geselecteerd.

Is het innovatiepunt gehaald? Neen, geen 6 hoofdstromen

afvalsoort tonnage recyclepercentage recycletonnage
B-hout 66,5 8% 5,3
puin 342,3 99% 338,9
metalen 2,4 96% 2,3
bouw en sloop afval 44,2 50% 22,1
restafval 4,2 5% 0,2
Total 459,6 368,8

eindscore 80%


