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De gemeente Molenbeek heeft Rotor belast met een inventarisatieopdracht met het oog op het
hergebruik van bouwelementen die aanwezig zijn op het terrein gelegen aan de Lessinestraat 35.
Deze inventaris zal nuttige informatie opleveren om het hergebruik van op het terrein aanwezige
materialen en elementen te bevorderen.
Dit document behandelt het beheer aan het einde van de levensduur van de in het gebouw in kwestie
aanwezige bouwelementen. Het beoogt een zo volledig mogelijke illustratie te geven van het
vastgestelde hergebruikspotentieel. Het is zo opgesteld dat de verschillende actoren van het project
worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor hergebruik van de meest overtuigende materialen
die ter plaatse aanwezig zijn.
Op de volgende bladzijden stellen wij de kanalen voor hergebruik voor die ons op dit moment het
doeltreffendst lijken en geven wij onze mening over de meest relevante modaliteiten van hergebruik
voor bepaalde materialen.

Structuur van het verslag
Het document is als volgt ingedeeld:
1.
2.
3.
4.

Inleiding
Algemeen potentieel van het gebouw
Inventaris van herbruikbare materialen
Hoog Potentiële Materiaal Bladen
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1. Inleiding
Criteria voor de evaluatie van het materiaal
De inventarisatie wordt volgens een bepaald protocol uitgevoerd. Het bezoek aan het gebouw maakt
het mogelijk visueel vast te stellen welke elementen in aanmerking komen voor hergebruik.
Vervolgens moeten demontageproeven worden uitgevoerd voor de meest veelbelovende partijen.
Deze tests bepalen de economische relevantie van de ontmanteling van de elementen. Een voorwerp
dat moeilijk uit elkaar te halen is, is geen goede kandidaat voor hergebruik.
Wanneer de demontagetest niet vóór de bouwplaats kan worden uitgevoerd, is het in bepaalde
gevallen mogelijk een beroep te doen op een deskundige die op grond van zijn eigen ervaring een
advies kan geven (bij voorbeeld een detailhandelaar in hergebruikte bakstenen).
De materialen worden dus beoordeeld aan de hand van verschillende criteria:
- De algemene toestand van het materiaal en de vraag of het nog de nodige kwaliteiten bezit om zijn
functies zowel technisch als esthetisch te vervullen.
- De relatie tussen de voordelen van hergebruik en de logistieke implicaties van ontmanteling.
- De aanwezige hoeveelheid, die een ontmantelingsoperatie rechtvaardigt, alsmede het zoeken naar
een kanaal om het weer op de markt te brengen.
- De waarde van het materiaal, soms is de nieuwprijs gewoon te laag om een ontmantelingsoperatie
te rechtvaardigen.
- Het bestaan van een daadwerkelijke vraag naar dit materiaal, zonder hetwelk alleen hergebruik in
situ een optie blijft.
-> BELANGRIJK: ASBEST EN ANDER GEVAARLIJK AFVAL
Ga na of de verbouwing van het gebouw niet heeft plaatsgevonden in een periode waarin
het gebruik van asbestproducten nog was toegestaan. Voor zover wij weten, is voor dit
gebouw geen asbestinventarisatie uitgevoerd. Voordat er werkzaamheden aan de
materialen worden uitgevoerd, moet worden gecontroleerd of deze elementen niet uit die
jaren dateren.
Hetzelfde principe geldt voor andere soorten gevaarlijk afval: raadpleeg altijd de nodige
documenten.

Beoogde bestemmingen of kanalen voor hergebruik
De verschillende bestemmingen of kanalen van hergebruik die in het algemeen worden aanbevolen,
zijn de volgende
Hergebruik in situ: Met het oog op de toekomstige sloop van het gebouw om er een openbare ruimte
van te maken, wordt deze optie in deze context niet overwogen. Er is echter een nota geschreven
waarin vraagtekens worden geplaatst bij het gedeeltelijke onderhoud van het gebouw.
Overname door gespecialiseerde handelaars: In België zijn er meer dan honderd verschillende
bedrijven die gespecialiseerd zijn in ontmantelingswerkzaamheden en/of de verkoop van
verschillende soorten teruggewonnen materialen. Het gebruik van dit gevestigde netwerk biedt grote
voordelen. Deze actoren hebben een grondige kennis van de materialen waarmee zij werken en
kunnen waardevolle bondgenoten zijn bij de verspreiding van materiaal of als bron van informatie. De
website www.opalis.eu, dient als gids voor de sector van de gerecupereerde materialen in België,
Frankrijk en Nederland.
Donatie: de derde oplossing bestaat erin deze ontmantelde materialen gratis ter beschikking te stellen
van een breder publiek van particulieren, verenigingen, enz. Dit is de optie die de grootste investering
van de projecteigenaar vergt, aangezien de ontmanteling voor zijn rekening komt. Deze methode
maakt het mogelijk ambitieuzere doelstellingen op het gebied van hergebruik te bereiken en wordt
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reeds toegepast door grote spelers in de Brusselse vastgoedsector.
Niettemin maakt deze methode het mogelijk een zekere dynamiek rond het project te creëren en het
ontstaan van nieuwe initiatieven in de circulaire economie te stimuleren. Er zijn verschillende
manieren om een dergelijke aanpak in de praktijk te brengen: eigenaars van gebouwen kunnen een
beroep doen op een derde partij die zorgt voor de inzameling en herverdeling, zij kunnen ter plaatse
een inzamelingsactie organiseren, gebruik maken van onlineplatforms om beschikbare
materiaalpartijen te publiceren, enz.
Opmerking over de grenzen van het huidige werk
Dit document is tot stand gekomen dankzij enquêtes ter plaatse. In dit stadium zijn nog geen
demontagetests uitgevoerd op de elementen die een zeker potentieel voor hergebruik vertonen. Wij
zullen ze kunnen uitvoeren wanneer de tijd rijp is (na de tijdelijke ingebruikneming van het gebouw).
De in de inventaris vervatte informatie maakt het mogelijk materialen met potentieel te identificeren,
maar vormt geen definitief oordeel over die materialen. Evenzo zijn de in het document vermelde
hoeveelheden en afmetingen indicatief, om het projectteam in staat te stellen keuzes te maken. Voor
de materialen die zullen worden gekozen om opnieuw in het nieuwe project te worden geïntegreerd,
zal een diepgaander onderzoek nodig zijn.

2. Algemeen potentieel van het gebouw
Uit de inventarisatie blijkt dat weinig elementen een hoog hergebruikpotentieel hebben. Dit is te wijten
aan het feit dat deze elementen niet positief reageren op verschillende punten die in de inleiding
"Criteria voor de evaluatie van materialen" zijn opgesomd: geringe marktvraag naar bepaalde
elementen, geringe hoeveelheden beschikbaar, geringe waarde,...
De gemeente zou de materialen met een mogelijke nuttige toepassing voor andere gemeentelijke
projecten willen behouden. Deze optie lijkt ons relevant als de vraag binnen de gemeente naar dit
soort materiaal groot is (woningen, gemeenschapsruimten,...) en als de opslagplaatsen voldoende
zijn.
Naast deze interne optie zijn wij van mening dat het opnieuw in omloop brengen van de elementen in
de vorm van een schenking het meest geschikt is voor dit project. Sommige voorwerpen kunnen
misschien een tweede leven krijgen
Sommige artikelen zouden misschien een tweede leven kunnen krijgen bij bepaalde detailhandelaars
door ze weg te geven of door ze in de uitverkoop te doen.
Deze items zijn geïdentificeerd met een "⭑".
Het wordt ten zeerste aangeraden een foto van de kavels naar de verschillende handelaars te sturen
alvorens tot demontage over te gaan. Zij kunnen speciale opmerkingen maken over/vereisten stellen
aan de terugzending van bepaalde materialen.

Het protocol voor het schenken van materialen (uit een openbaar gebouw) wordt stap voor stap
gedetailleerd beschreven in het vademecum dat Rotor heeft opgesteld (en dat ook bij de inventaris is
gevoegd) :
https://rotordb.org/sites/default/files/2019-06/Vademecum_extraire_les_materiaux_reutilisables-Ro
tor.pdf
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Behoud van gebouwen
Tijdens de besprekingen met de gemeente over het toekomstige project werd onze aandacht
gevestigd op het feit dat het gehele gebouw zou worden afgebroken om een doorgang van openbaar
nut te creëren tussen de Rue de Lessines en de Rue Jean-Baptiste Decock.
De sloopoplossing lijkt in dit verband de meest relevante.
Zou het, met het oog op het behoud van het bestaande gebouw, in overeenstemming met de
prioriteiten inzake afvalverwerking1 , de vermindering van de koolstofuitstoot2 en het beschikbaar
houden van een ruimte voor de bewoners van de wijk, niet mogelijk zijn om de eerste verdieping van
het gebouw te behouden voor een grote zaal (conferentie, feest, gemeenschappelijke ruimte voor de
wijk, verhuur aan een vereniging
en de benedenverdieping vrijmaken om een doorgang naar het interieur van het blok te maken?
Het gebouw in zijn huidige staat is vervallen, maar de structuur van het gebouw lijkt relatief gezond
(bakstenen voussettes voor de vloeren) en goed geplaatst in de ruimte om zich een dergelijk project
voor te stellen.

Heeft u zo'n configuratie overwogen?
Wij vinden dat dit voorstel nader moet worden bestudeerd om de voor- en nadelen van een dergelijk
project tegen elkaar af te wegen.

1 Volgens de schaal van Lansink (de volgorde waarin aan afval prioriteit moet worden gegeven) is preventie of
hier behoud het eerste niveau dat bij de behandeling van het materiaal in aanmerking moet worden genomen.
2 Voor de verwijdering en behandeling van afvalstoffen.
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De positieve gevolgen zouden enerzijds zijn dat de vernietiging van
een deel van het gebouw in goede staat wordt voorkomen: minder
afval, minder milieueffecten van de sloop; anderzijds dat een
bebouwde ruimte voor de buurt behouden blijft, zoals door de
tijdelijke bewoner wordt gewenst.

Is het mogelijk de toekomstige opstellers van het project op dit aspect aan te spreken en de
belangstelling voor het behoud van het gebouw te wekken?

Een zeer vergelijkbaar voorbeeld is de renovatie van de Standaert-site in
Gent:https://www.vai.be/en/buildings/publieke-gebouwen/standaertsite
Het project bestaat uit het slopen en renoveren van oude gebouwen om een project van openbare
ruimte te realiseren dat in de eerste plaats op de wijk is gericht:
"De voormalige zagerij, een klein gebouw dat haaks op het terrein staat en verscholen ligt tussen de
bonte verzameling loodsen die eens de winkel vormden, kreeg een hoofdrol toebedeeld. Na de sloop
van de andere gebouwen is het als centraal paviljoen te voorschijn gekomen. Een tunnel verdeelt het
gebouw in twee ongelijke delen en vormt een verbinding tussen de open ruimten aan weerszijden. Op
de begane grond bevinden zich een fietsenmaker en een café, beide met grote ramen die de
openheid van de plek benadrukken. In het houtwerk van de buitengevel zijn banken opgenomen die
meteen duidelijk maken dat men niet alleen welkom is als men iets te eten of te drinken bestelt. Op
de eerste verdieping delen verschillende buurtgroepen twee intiemere polyvalente zalen onder de
opgewaardeerde spanten van het vernieuwde nokdak.
Au delà d'un simple aménagement extérieur, c'est toute une vie de quartier qui se voulait être
développée à cet endroit:
"Zowel het gemeentebestuur als de bewoners zagen dat de plek potentieel had voor de buurt. Het
stadsbestuur van Gent kocht de grond aan en zette vervolgens een participatief project op voor
tijdelijke bewoning, waarbij mogelijke bestemmingen voor de site werden uitgetest."

murmuur architecten i.s.m. Carton123 architecten en AE-architecten.
Standaertsite, Gent. © Michiel De Cleene
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3. Inventaris van herbruikbare materialen
Metselwerk
Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

MAS.001

materiaalhandelaar:

⭑

Briques
~25-30 m3
Afmetingen::
Hoeveelheid moeilijk te bepalen zonder de aanwezigheid van
plannen en zichtbaarheid op de
niveau van de gevel.

Gevels en vloeren

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

MAS.002

materiaalhandelaar :

⭑

Vensterbank in blauwe steen
2 st
Afmetingen::
130x20x5cm

.
Hergebruikpotentieel in situ:
gemiddeld
Hergebruikpotentieel:
gemiddeld

R+1 ext.

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

MAS.003

materiaalhandelaar :

⭑

Vensterbank in blauwe steen
2 st
Afmetingen::
132x19x5 cm
Potentiel de réemploi in situ: moyen
Potentiel de réemploi: moyen

GLV

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

MAS.004

materiaalhandelaar :

⭑

Blauwsteen dorpel
3 st
Afmetingen::
130x20x5cm

2 facilement récupérables
Potentiel de réemploi in situ: moyen
Potentiel de réemploi: moyen

GLV
MAS.005

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een materiaalhandelaar :

⭑

Marmeren vensterbank
5 st
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Afmetingen::
20x106x2 cm

Dont une tablette de 131x28x2 cm

R+1

Potentiel de réemploi: élevé si les tests de démontage sont
concluants

Structurele elementen
STR.001
:

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een materiaalhandelaar

⭑

Grijze metalen kolom
2 st
Afmetingen::
260 cm

Diameter: 14 cm
Potentieel voor hergebruik:

GLV

gemiddeld
STR.002
:

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een materiaalhandelaar

⭑

Rode gietijzeren kolom
2 st
Afmetingen::
260 cm
R-1

Diameter: 26 cm
Potentieel voor hergebruik:
gemiddeld

Buitendeuren en -ramen
DOW.001

Gepantserde stalen deur
1 st
Afmetingen::
206x117 cm
GLV

Hergebruikpotentieel: laag

Trappen
STA.001

Metalen trap
20 stappen

Lessines_Inventaris van herbruikbare elementen_versie
22/02/2020

7

Afmetingen::
99x24x3.5 cm
R-1

Hergebruikpotentieel: laag

STA.002
materiaalhandelaar

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

⭑

Gepolijste granieten treden en stootborden
18 st
Afmetingen::
Lengte = 123 cm
Loopvlak = 30 cm

8 driehoekige stappen
10 lineaire stappen

GLV

Potentieel voor hergebruik: gemiddeld indien de
ontmantelingstests
overtuigend

Vloer
FLO.001

Rood gespikkelde vloertegel
85 m²
Afmetingen::
30x30x0.5 cm
Hergebruikpotentieel: laag omdat het materiaal van lage
waarde is en
geringe marktvraag

R-1
FLO.002

Witte vloertegels
10m2
Afmetingen::
20x20 cm
Hergebruikpotentieel: laag omdat het materiaal van lage
waarde is en
geringe marktvraag

R+1
FLO.003

Houten platen
Elke plaat is gemaakt van houten latten.
.
Potentieel voor hergebruik van de platen: gemiddeld indien de
ontmantelingstests
ontmantelingstesten zijn afdoende

21 m2
Afmetingen::
30x30cm
R+1
FLO.004
materiaalhandelaar

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

⭑
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Marmeren plint
20 mc
Afmetingen::
9x40cm
R+1
FLO.005

Hergebruiksmogelijkheden: hoog indien demontagetests
succesvol zijn (geschat verliespercentage in het
algemeen = 50%)
Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een materiaalhandelaar

⭑
Marmeren vloertegels
Roze kleur
7m² op de
bodem 30m²
op de top

37 m²
Afmetingen::
40x19 cm & 19x19 cm

Aanwezighei
d van
scheuren op
verschillende
plaatsen

(alleen hieronder)
GLV + R+1

Potentieel voor hergebruik: hoog indien ontmantelingstests
afdoende zijn (geschat verliespercentage in het
algemeen = 50%)
FLO.006

Grijze vloertegel
18 m²
Afmetingen::
GLV

Hergebruikpotentieel: laag omdat het materiaal van lage
waarde is en
geringe marktvraag

FLO.007

Zwevende vloer
67 m²
HDF melamine (quickstep type), imitatiehout

Afmetingen::
GLV

Potentieel hergebruik: gemiddeld indien demontagetests
afdoende zijn
overtuigend

Revêtement mural
ICL.001

Blauwe wandtegel
15.5 m2
Afmetingen::
19.5x9.5 cm

GLV : Sanitair
R+1 : Wand + Keukenwerkblad

Lessines_Inventaris van herbruikbare elementen_versie
22/02/2020

9

GLV, R+1
Potentieel voor hergebruik: gemiddeld indien de
ontmantelingstests

ICL.002

Zwart tegel fries en plint
29 mc
Afmetingen::
25x7 cm
R+1

Potentieel voor hergebruik: gemiddeld indien demontagetests
overtuigend

ICL.003

Geel-blauwe wandtegel
15 m²
Afmetingen::
15x15 cm
R+1

Hergebruikpotentieel: laag omdat het materiaal van lage
waarde is en
geringe marktvraag

ICL.004

Crème geglazuurde wandtegel
12 m²
Afmetingen::
15x15 cm
R+1

Potentieel hergebruik: gemiddeld indien demontagetests
succesvol zijn (geschat verliespercentage in het
algemeen = 50%)

Deuren en binnenafscheidingen
DOP.001

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een
materiaalhandelaar

⭑

Stalen deur
1 st
Afmetingen::
203x83 cm
Potentiel de réemploi: moyen

GLV
DOP.002

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een
materiaalhandelaar

⭑

Massief houten deur
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2 st
Afmetingen::
203x83 cm

Waarvan één glazen
deur Hergebruikpotentieel:

GLV

gemiddeld

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

DOP.003

materiaalhandelaar

⭑

Porte alvéolée bois peinte
9 st
Afmetingen::
73x196 cm

Largeurs variables de 73 à 83 cm
Potentiel de réutilisation :

R+1

faible

DOP.004

Glazen bakstenen
64 st.
Afmetingen:
19x19cm
GLV

Potentieel voor hergebruik: gemiddeld indien demontagetests
overtuigend

Meubels
FUR.001

Diverse meubelen
5 st.
Afmetingen:
-

V+1

3 Kleedkamers, 1 kleerkast, 1 TVmeubel Potentieel voor
hergebruik: laag

FUR.002

Volledig ingerichte keuken
2 modules

1 lineaire
module langs de muur: 450
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cm 1
hoekmodule = centraal
eiland :
180x200 cm
Merk: ikea / Staat: goed
Potentieel voor hergebruik:
gemiddeld

Afmetingen:
GLV

FUR.003
Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een
materiaalhandelaar

⭑

Planken op rails
9 st.
Afmetingen:
320x270x75 cm

Elke module heeft 6 legplanken van 35
cm dikte (54 in totaal)
Hergebruik potentieel: gemiddeld-hoog
voor de planken

V-1

Sanitaires
SAN.001

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een
materiaalhandelaar

⭑

Blauwe wastafel op voet
1 st.
Afmetingen:
86x63 cm

Stalen bekken
Hergebruikpotentieel:

GLV
SAN.002

gemiddeld
Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een
materiaalhandelaar

⭑

Spiegel met geïntegreerd licht
1 st.
Afmetingen:
51x122 cm
Potentieel hergebruik: gemiddeldlaag

GLV
SAN.003

Staand toilet
2 st.
Afmetingen:
Potentieel hergebruik: laag

GLV, V+1
SAN.004

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een
materiaalhandelaar

⭑

Roestvrij stalen wastafel
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1 st.
Afmetingen:
Diameter : 45 cm
Hoogte : 16 cm
Potentieel hergebruik: laag

V+1

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

SAN.005

materiaalhandelaar

⭑

Afvoerkanaal
1 st.
Afmetingen:
80x49x18 cm
Potentieel hergebruik: hoog

V+1
SAN.006
materiaalhandelaar

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

⭑

Spoelbak (klein)
1 st.
Afmeting:
45x31 cm
Potentieel hergebruik: hoog

V+1
SAN.007

Granito gootsteen
1 st.
Afmeting:
100x51x30 cm
Hergebruikpotentieel: laag-middelmatig want
beschadigd

V-1
SAN.008
materiaalhandelaar

Potentieel voor donatie/doorverkoop bij een

⭑

Roestvrij stalen spoelbakken
3 st.
Afmetingen:
2 : 34x43cm
1 : 16x31cm
GLV

Potentieel hergebruik: gemiddeldlaag

HVAC
HVA.001

Lessines_Inventaris van herbruikbare elementen_versie
22/02/2020

13

Gasboiler
1 st.

Merk Alpha

Afmetingen:
-

Jaar 2008 Vermogen: 31kW
Mogelijkheden tot hergebruik: te bezien met een
verwarmingsmonteur

V-1

HVA.002

Stalen radiatoren
8 st.
Variabele afmetingen. Uitgerust met thermostatische

Afmetingen:
-

kranen Mogelijkheid tot hergebruik: te bespreken

GLV et V+1
met een verwarmingsmonteur

Verlichtingsarmaturen
LIG.001

Diverse verlichtingsarmaturen
22 st.
Afmetingen:
-

1
Verschillende modellen
1: 6 stuks
2: 2 kopieën
3: 5 kopieën
4: 1 kopie
5: 2 kopieën
6: 3 kopieën
7: 2 kopieën
8: 1 kopie

3

2

4

Potentieel voor hergebruik:
medium

Het hele huis

5

6

7

8

Versiering
ORN.001

Radiator afdekking
2 st.
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Afmetingen:
234x86 cm
327x94 cm
GLV
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4 Hoog Potentieel Materiaal Bladen

Aa4.4

Bakstenen

Beschrijving

Metselwerksoms geschilderd of bepleisterd, gebruikt als constructie-element. Ze
werden gebruikt voor de jaren 1930.

Afmetingen:

De aanwezigheid van het gips liet ons niet toe om de Afmetingen:

Quantité

~13 m3 op vloerniveau en ~12-17m3 op muurniveau (keldermuren worden niet meegerekend)

Potentieel houden

Hoog. Te bevestigen naar gelang het nieuwe project, en naar gelang de expertise in
stabiliteit.

Aandachtspunten in
geval van retentie

Het metselwerk lijkt geen grote structurele problemen te hebben. De muren moeten
systematisch en grondig worden geïnspecteerd om na te gaan of er sprake is van
materiële schade (scheuren, vervorming, aantasting van de voegen) of schade door
vocht, die specifieke reparaties zou vereisen. Ook moet worden bepaald of de indeling
van de muren verenigbaar is met de toekomstige programmering van het gebouw.

Potentieel hergebruik

Hoog. Het gebruik van cement, dat het hergebruik van Metselwerks in gevaar brengt,
werd wijdverbreid in de jaren 1950, zodat we een zachtere mortel en eenvoudiger
verwijdering kunnen verwachten.

Metselwerk onder het maaiveld wordt nooit hergebruikt, omdat het blootgesteld is aan
de buitenomgeving en dus aan vocht.
Om het potentieel voor hergebruik van deze bakstenen te valideren, is het
noodzakelijk advies van deskundigen in te winnen.
Bestemming
hergebruik

In situ ou marché professionnel, voir opalis.eu
Franck (Kampenhout), Kempische bouwmaterialen (Turnhout), 't Koetshof (Bekkevoort),
Bouwmaterialen De Leyn (Moerkerke),...
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Inspirations visuelles

Albert I-park te Brugge, conceptie: West 8, Snoeck & Partners
Foto's: Rotor

Huis Atelier in Mariakerke, ontwerp: Raamwerk, Van Gelder, Tilleman
Foto's: Raamwerk, Van Gelder, Bollaert

Renovatie van de loden toren met hergebruikte bakstenen, in situ, in Brussel, ontwerp: BEAI Foto's:
Bernard Van Damme
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Eléments en pierre naturelle

Beschrijving

Natuurstenen elementen in het huis: arduin, gepolijst graniet, marmer.

Hoeveelhei
d&
Afmetingen
:

Blauwe steen: 7 stuks (ong. 130x20x5cm)

Potentieel houden

Hoog voor blauwsteen en granieten trappen, maar te bevestigen volgens het nieuwe
project. Laag voor het marmer dat op verschillende plaatsen gebarsten is

Aandachtspunten in
geval van retentie

Meer gedetailleerde visuele inspectie van de elementen.

Potentieel hergebruik

Gemiddeld - hoog.

Aandachtspunten in
geval van
hergebruik

Aangezien deze elementen vaak gelijmd zijn, moet eerst worden geanalyseerd
hoe de elementen zijn gemonteerd en moet de demontage ervan worden getest:

Granieten treden: 18 treden (123cmx30cmx~2cm) + stootborden Marmeren vloer: 37m2
(40x19 cm & 19x19 cm)
Marmeren planken: 5 stuks (20x106x2 cm)

Een vensterbank kan soms onder het kozijn of onder de vensterbanken worden
aangebracht. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het losmaken van
het rek van de elementen die het aan de uiteinden vasthouden, alvorens het van
zijn basis te demonteren. Verwacht terugwinningspercentage: 50%.
Aangezien deze elementen dun zijn (vooral bij marmer), moet men voorzichtig zijn bij het
verwijderen ervan.

Mogelijke
hergebruiksbeste
mming

Zorgvuldige demontage en verpakking op kosten van het project is vereist.
Donatie of professionele markt, zie opalis.eu
Gebruikte bouwmaterialen Weert (Nederland), RotoGLV (Brussel),...

Lessines_Inventaris van herbruikbare elementen_versie
22/02/2020

18

Inspirations visuelles

Muurbekleding in de vensterbank. Manu Grison.
opalis.eu.eu (Rotor)

Lessines_Inventaris van herbruikbare elementen_versie
22/02/2020

Gaston's Glacier counter. Interieur doorLionel Jadot. Bron:

19

