
 

Gedemonteerde scheidingswanden krijgen tweede leven 
Project RSZ Horta, Marc Vanderick 

De werken werden uitgevoerd door Louis De Waele, dat sinds 2009 ISO 14 001-gecertificeerd is, en omvatten onder meer de 
demontage en verwijdering van bijna vier kilometer scheidingswanden, waarvan de materialen nadien gerecycleerd of integraal 
hergebruikt zijn. Marc Vanderick, SQE-teamleader bij Louis De Waele, blikt terug op deze exemplarische werf. Een verhaal waarin 
communicatie, coördinatie en vertrouwen de sleutels tot succes waren. 
 
Een meer dan betrokken bouwheer 

Marc Vanderick – « Alles startte bij het gegeven dat de 

bouwheer erg goed wist wat hij wilde en dat hij het personeel 

had om zijn doel te bereiken. Met de hulp van het WTCB stelde 

de RSZ een inventaris van de scheidingswanden op, met de 

bedoeling om maximaal hergebruik mogelijk te maken via de 

expertise van de firma Rotor. In het lastenboek stond 

beschreven dat we de richtlijnen van het WTCB moesten 

volgen, ofwel om de wanden te 

hergebruiken zoals ze waren, ofwel om 

de materialen waaruit ze samengesteld 

waren maximaal te valoriseren door de 

metalen elementen te scheiden van de 

isolatie." De twee grote pijlers in dit 

project waren dus enerzijds integraal 

hergebruik en anderzijds recyclage van 

de componenten. Bovendien was Louis 

De Waele terzelfdertijd actief op een 

andere grote werf: de renovatie van 341 

sociale woningen van Logis Floréal in Watermaal-Bosvoorde. 

Marc Vanderick besefte dat de 8 centimeter dikke rotswolisolatie 

in de scheidingswanden van het Horta-gebouw van pas kon 

komen in de daken van Logis Floréal. 

Een logistieke uitdaging 

Eens de bouwheer van Logis Floréal overtuigd was van de 

technische karakteristieken van de isolatie en (de meerwaarde 

van) het hergebruikprincipe, vergde het een heuse logistieke 

operatie en een sterk staaltje coördinatie om het idee te 

concretiseren: het demonteren van de wanden volgens een 

strikte dagplanning, het verpakken van de isolatie om 

beschadiging of aantasting te vermijden, het transporteren naar 

en stockeren bij Rotor en tot slot het geleidelijke hergebruik 

naarmate de werken op de tweede werf vorderden.. Marc 

Vanderick : « ISO 14 001-gecertificeerd zijn was een van de 

gehanteerde selectiecriteria. Het feit dat we over het vereiste 

certificaat beschikten, bevorderde de onderlinge 

verstandhouding met de bouwheer. » 

Communicatiebehoefte 

Volgens Marc Vanderick wordt 

hergebruik stilaan mainstream. Dat Louis 

De Waele dit project mocht uitvoeren, 

zorgde ervoor dat het bedrijf zijn 

professionele partners beter leerde 

kenden en dat het zich bij uitbreiding  

bewust werd van al wat er buiten de 

bouwsector beweegt rond het thema. 

"Wanneer we voortaan een nieuw project 

aanvatten, weten we meteen wie we kunnen bellen en hoe we 

ons moeten organiseren om te vermijden dat alles 

gedegradeerd wordt tot ‘afval’. We ontdekken met andere 

woorden nieuwe uitdagingen en dus ook andere manieren van 

denken. Het is tevens een kwestie van onderling vertrouwen. Ik 

denk dat er nood is aan de creatie van een communicatieportaal 

dat mensen helpt bij het formuleren van hun vragen, wensen of 

eisen en dat hen vanaf het prille begin duidelijk maakt dat er 

achter elk materiaal meetbare en gefundeerde kosten 

schuilgaan. We moeten het misverstand dat hergebruik volledig 

gratis zou zijn de wereld uit helpen."

Meer weten? Maak kennis met alle projecten op: circularprojects.brussels 

 

  

« Wanneer we voortaan een 

nieuw project aanvatten, 

weten we meteen wie we 

kunnen bellen en hoe we ons 

moeten organiseren om te 

vermijden dat alles 

gedegradeerd wordt tot ‘afval’ 

«Ik denk dat er nood is aan de creatie van 

een communicatieportaal dat mensen helpt 

bij het formuleren van hun vragen» 
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