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Inleiding 

Wat is BREEAM-NL 
BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. 

BREEAM is een richtlijn om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar en 

bespreekbaar te maken. Bij BREEAM let men o.a. op het materiaalgebruik, het 

energiegebruik en op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. 

De richtlijn is in 1990 ontwikkeld en geïmplementeerd door het Engelse Building Research 

Establishment (BRE) (te vergelijken met het Nederlandse TNO) en uitgegroeid tot een 

internationaal duurzaamheidskeurmerk. 

ABN Amro en Redevco (een internationale projectontwikkelaar)  namen eind 2007 het 

initiatief om in samenwerking met Dura Vermeer, SBR, ING en de Gemeente Amsterdam de 

“Dutch Green Building Council” (DGBC) op te richten. DGBC is vervolgens in 2008 

begonnen met het vertalen van de richtlijn naar Nederlandse maatstaven (BREEAM-NL). In 

2009 werden de eerste pilotprojecten (nieuwbouw) uitgevoerd. 

BREEAM-(NL) geeft richtlijnen en is geen rekenprogramma. Met bestaande 

rekenprogramma’s als “GreenCalc+” en “GPR Gebouw” kan men aantonen dat er aan de 

gestelde criteria wordt voldaan. Er zijn negen BREEAM categorieën waar men voor het 

behalen van het certificaat rekening mee dient te houden. 

 

Een BREEAM-(NL) certificaat is in verschillende gradaties te behalen. De gradaties zijn 

stapsgewijs hoger dan de eisen die worden gesteld aan het duurzaamheidniveau dat het 

Bouwbesluit aangeeft. Zie onderstaande tabel en grafiek. 

 

  



De richtlijn 2014 versie 2.0 BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is leidend voor de aanpak 

van het afvalmanagement op de bouwplaats voor het project “2020051 Nieuwbouw B:Urban 

te Wijchen. Op de letter nauwkeurig dienen de BREEAM-NL doelen, criteria-eisen en af te 

dragen bewijslast te worden geïmplementeerd in dit afvalplan. 

Doelstelling van de credit: 

‘Efficiënt grondstofgebruik bevorderen door zinvol en effectief afvalmanagement op de 

bouwplaats.’ 

De doelstelling voor dit project is het behalen van 3 punten. Dit betekent dat er onderbouwd 

moet worden aangetoond dat: 

1. De hoofdaannemer zich ertoe verplicht, of de opdrachtgever zich ertoe verplicht van 

de hoofdaannemer te eisen, het afval op de bouwplaats te minimaliseren. (1 punt) 

2. Aanvullend op bovenstaande, de geleverde bewijsvoering aantoont dat het afval op 

de bouwplaats gescheiden wordt in verschillende afvalstromen. (2 punten) 

3. Aanvullend op bovenstaande, de geleverde bewijsvoering aantoont dat 80% van het 

recyclebare bouwmateriaal wordt hergebruikt of gerecycled. (3 punten) 

Uitgangspunten 

• De werkvoorbereiding, inkoop en leveranciers zijn verantwoordelijk voor het 

minimaliseren van de afvalstromen; 

• Het vrijkomende afval wordt gescheiden op de bouwplaats; 

• De uitvoerder is verantwoordelijk voor de implementatie van het afvalplan op de 

bouwplaats; 

• De afvalverwerker is verantwoordelijk voor de inname en recycling van het 

vrijkomende afval; 

• De onderaannemers en bouwplaats medewerkers zijn verantwoordelijk voor het 

opruimen en scheiden van hun eigen afval; 

• Er is een inschatting gemaakt van het vrijkomende afval. Deze inschatting is het 

uitgangspunt voor de controle en evaluatie op het minimaliseren en de scheiding van 

de afvalstroom; 

Maatregelen 

1. Minimaliseren van de afvalstroom 

De maatregelen voor het minimaliseren van het afval moeten (zo vroeg mogelijk) in het 

voortraject worden uitgevoerd. Naarmate het proces vordert is er steeds minder stuur op het 

minimaliseren van de afvalstroom. Zowel de werkvoorbereiding, de inkoop van de aannemer 

als de betreffende leveranciers kunnen maatregelen treffen om afval te beperken. Namelijk: 

Het toetsen van het ontwerp / documenten: 

• Toetsing van de bestektekeningen en detailleringen; 

• Praktisch maatvoeren; 

• Duidelijkheid van de opdracht (tot op detail niveau); 

• Terugkoppeling van de bevindingen naar de architect; 

Opstellen werktekeningen gebouwonderdelen en inkoop materialen: 

• Nauwkeurig uitrekenen hoeveelheden; 

• Nauwkeurige maatvoering; 

• Zoveel mogelijk prefabriceren van gebouwonderdelen; 



Afspraken leveranciers: 

• Voorkomen van onnodig verpakking- of transportmateriaal; 

• Het optimaliseren van bouwvolgordes, - methoden, en systemen; 

 

2. Het scheiden van het afval in fracties 

Het scheiden van het afval zal plaats vinden op de bouw. Zo heeft men zicht op het 

vrijkomende en af te voeren afval, waardoor er gemakkelijk controle en stuur kan worden 

gegeven op het afvalscheidingsproces. Tevens draagt een zichtbare scheiding mee aan de 

bewustwording van het afvalprobleem.  In samenwerking met de afvalverwerker is er 

vastgesteld in welke fracties het vrijkomende afval wordt gescheiden. Er kan onderscheid 

worden gemaakt tussen diverse verschillende afvalfracties, waaronder minimaal 6 

voorgeschreven fracties. 

 

3. Het recyclen en of hergebruiken van afval 

De afvalverwerker toont aan wat er met het afgevoerde afval afkomstig van de bouwplaats is 

gebeurd. Tevens wordt er gedurende het project een afvalregistratie bijgehouden door 

Renewi. 

 

Communicatie 

De communicatie van de te nemen maatregelen vindt plaats in verschillende lagen, te weten: 

Doelgroep Informatie 

HBE Circulaire Bouw en RENEWI Het tussentijds communiceren en evalueren 
van het afvalplan. Minimaal 2-wekelijks 

Contactpersonen onderaannemers en 
leveranciers (co-makers) 

Toelichting contract paragraaf ‘Omgang met 
het afval’ 

Voorlieden onderaannemers en 
leveranciers prefab elementen 

Presenteren en bespreken van dit 
afvalbeheersplan met bijbehorende Toolbox 
opgesteld door MBH Consult 

Uitvoerend bouwplaats personeel Afvalscheidingskaart, Toolbox meetings, 2 
wekelijkse controle op de bouwplaats, 
onderdeel van de werkplekinspectie 

 

Bewijslast 

Tijdens de uitvoering van het project wordt de af te dragen bewijslast verzameld. Samen met 

de toetsing van de doelen en de evaluatie van het proces maken ze deel uit van het 

“Monitoringsverslag”. Het Monitoringsverslag met bijbehorende bewijslast wordt na het 

opleveren van het werk aangeboden aan de BREEAM-NL expert. 

  



Doelstelling voor dit project 
Het project 2021051 Nieuwbouw Warehouse B:Urban te Wijchen streeft naar een BREEAM 

totaalscore van 55% (Very Good). Binnen deze doelstelling is er voor gekozen om voor de 

Credit WST 1 – Afvalmanagement op de Bouwplaats te streven naar 3 punten én een 

Exemplary Performance.  

Punten en bewijslast 
1. Eerste punt 

Eis 1.1.  Er zijn passende doelen geformuleerd voor de hoeveelheid vrijkomend 

gevaarlijke en niet-gevaarlijke (afval) materialen (aangegeven in tonnen) en vergeleken met 

het werkelijke vrijkomende (afval)materiaal 

De volgende doelen zijn geformuleerd: 

 

 

De hoeveelheden zijn gebaseerd op een doorrekening van een project van HBE Circulaire 

Bouw met dezelfde bouwomvang en (ge)bouweigenschappen. 

Gevaarlijk afval dienst door leveranciers en onderdaannemers te worden voorkomen, maar 

indien noodzakelijk ZELF te worden afgevoerd conform de procedure bijgevoegd in de 

bijlagen bij dit afvalbeheersplan.  
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Eis 1.2   Er zijn procedures ingesteld om het vrijkomen van afvalmateriaal te 

minimaliseren, afgestemd op de gestelde doelen. 

Uitvoeringsfase: 

De maatregelen voor het minimaliseren van het afval moeten (zo vroeg mogelijk) in het 

voortraject uitgevoerd worden. Naarmate het project vordert is er steeds minder sturing op 

het minimaliseren van de afvalstroom. Zowel de werkvoorbereiding, de inkoop en 

desbetreffende leveranciers kunnen maatregelen treffen om afval te beperken. Namelijk : 

Afspraken leveranciers: 

- Voorkomen van onnodig verpakking- of transportmateriaal 

Op de bouwplaats: 

- Instructie op de werkplek en toolbox meetings 

- Afvalscheiding onderdeel laten uitmaken van de werkplekinspecties en controles van 

HBE Circulaire Bouw / BREEAM Expert namen HBE Circulaire Bouw 

- Publiceren voortgang afvalinzameling op het informatiebord 

 

Eis 1.3. De hoeveelheid vrijkomend afvalmateriaal wordt gemonitord en de doelen 

worden minstens één keer per twee weken beoordeeld: 

- Het aanleveren van tweewekelijkse afvalrapportage door RENEWI aan HBE 

Circulaire bouw 

- De rapportage bevat een tweewekelijks én cumulatief overzicht van de voortgang van 

de inzameling en recycling 

- De rapportage bevat de volgende gegevens: Afvalstroom, tonnage, m3, 

containersoort, datum transport, vergelijk doel vs. realisatie 

 

Eis 1.4. Er is een persoon aangewezen door het ontwerp-/terreinmanagementteam 

(BREEAM-Expert MBH Consult) om bovenstaande doelen op te nemen in de rapportage, 

vergelijken doelen is een actie van HBE Circulaire Bouw 

 

Eis 1.5. De hoofdaannemer is VCA-gecertificeerd of ISO 14001 gecertificeerd. 

  



2. Tweede punt 

Eis 2.1. Het eerste punt is behaald. 

Eis 2.2. Er zijn procedures ingesteld om afvalmateriaal op de bouwplaats te sorteren in 

hoofdgroepen. Er zijn ten minste zes (i.p.v. vier afvalstromen i.v.m. het behalen van het 

exemplary performance) van de volgende groepen gedefinieerd: 

- Houtafval 

- Steenachtige materialen 

- Metaal 

- Kunststof 

- Glas 

- Papier en karton 

- Gips 

- Isolatiemateriaal 

De medewerkers en onderaannemers dienen het afval in de daarvoor bestemde containers 

te deponeren. HBE Circulaire Bouw biedt de mogelijkheid om het afval zeer uitgebreid te 

scheiden in de daarvoor ingerichte milieustraat op de bouwplaats(zie gedeelde 

bouwplaatstekening). Van alle betrokken bouwplaats medewerkers wordt de medewerking 

verwacht om het afvalmateriaal nauwkeurig op te ruimen en te scheiden in onderstaande 

groepen. 

De medewerker of onderaannemer dient zijn werkplek na het uitvoeren van zijn 

werkzaamheden of aan het einde van de dag (veeg)schoon achter te laten. 

Als er op de bouw wordt geconstateerd dat er toch afval in de containers wordt aangetroffen 

wat niet in de containers behoort, dan zal de verantwoordelijke onderaannemer hierop 

worden geattendeerd. Daarnaast wordt zijn medewerking verwacht om het afval alsnog op 

de juiste manier te scheiden. 

Eis 2.3. De afvalinzamelaar-/ verwerker is VCA-gecertificeerd. 

  



3. Derde punt 

Eis 3.1. Het tweede punt is behaald. 

Eis 3.2.  Een significant deel van de recyclebare afvalmaterialen is niet naar de 

eindverwerking gebracht. Minimaal 80% in gewicht van het recyclebare 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 recyclingbedrijf 

Voor dit project wordt gekozen voor optie 3. 

RENEWI verstrekt één maal per 2 weken een monitoring rapportage betreffende de 

vermelde periode. In de rapportage is een totale afvoerrapportage opgenomen van de door 

RENEWI ingezamelde en getransporteerde afvalstromen vanaf start werk tot en met de 

periode van rapportage. De rapportage bevat, naast het aantal containers, het afgevoerde 

volume en tonnage, welke tevens middels een grafiek wordt afgebeeld. In de rapportage 

wordt het gewicht van hergebruik en energieterugwinning vermeld. Degene die zich van 

bedrijfsafvalstoffen ontdoet door deze af te geven dient tenminste de volgende zaken te 

registreren: 

a. Datum van afgifte 

b. Naam en adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven 

c. De gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen 

d. De plaats en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven 

e. De voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen 

f. Ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de 

afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en 

adres en de naam en het adres van degenen in wiens opdracht het vervoer 

geschiedt. 

De door RENEWI verstuurde factuur voldoet aan bovenstaande punten en voldoet aan de 

eisen van Wet Milieubeheer Artikel 10.38 lid 1 sub a t/m f. Hiermee ontzorgt RENEWI haar 

opdrachtgever in deze verplichting en voldoet opdrachtgever aan relevante wet- en 

regelgeving. Eind van het werk ontvangt HBE Circulaire Bouw een overzicht met daarop het 

totaal hoeveelheid ingezamelde afval, in tonnen en volume. En het percentage (>80% ) dat is 

hergebruikt. 

 

Eis 3.3. De hoofdaannemer en de afvalinzamelaar/-verwerker beschikken over een 

ISO 9001-certificering én ISO 14001-certificering óf MVO-prestatieladder niveau 3 of hoger: 

Zowel HBE Circulaire Bouw B.V. als RENEWI beschikken over een VCA-, ISO9001- én 

ISO14001-certificaat. 

  



4. Exemplary Performance 

 

Eis 4.1.  Voor de start van de bouwfase zijn minimaal zes, op de bouwplaats te 

sorteren, hoofdgroepen gedefinieerd. 

HBE Circulaire Bouw wordt bijgestaan door haar afvalverwerker RENEWI welke een 

belangrijke rol speelt in het scheiden en recyclen van afval. RENEWI zal de vrijkomende 

afvalstromen blijven inventariseren. MBH Consult B.V. begeleidt en adviseert HBE Circulaire 

Bouw in de verschillende bouwfasen om aan te sturen en af te stemmen op de beste 

methode om het afval af te voeren. Hierdoor kunnen de afvalscheidingspercentages worden 

verhoogt en de milieubelasting worden verlaagd. 

  



Communicatie 
Aan het begin van het project worden er duidelijke afspraken met de betrokken partijen 

gemaakt. Iedereen moet gaan inzien dat afvalbeheersing (zorgvuldig omgaan met 

materialen, opruimen en afval scheiden) onderdeel is van het dagelijkse werk. Afvalbeheer 

is teamwerk. Elke partij moet op de hoogte zijn van de stand van zaken en de aanpak. 

Goed communiceren is de basis voor verandering 

Mensen hebben twee dingen nodig om met verandering te kunnen omgaan: ze hebben 

informatie nodig en ze willen gehoord worden. Bij goede communicatie worden 

onderstaande vragen beantwoord. 

Wie 

- Wie is de doelgroep? 

- Interne of Externe doelgroep? 

Wat 

- Wat gaat er gebeuren? 

- Wat moet de doelgroep weten? 

- Wat verwacht je van hen na de communicatie? 

- Waar is je doelgroep bang voor? 

- Wat kan hen ervan onthouden de verandering te omarmen?  

- Wat zeggen ze? 

Wanneer 

- Wanneer gaat de communicatie gebeuren? 

- Hoe vindt deze plaats? 

Waar 

- Waar vindt deze plaats? 

Hoe 

- Welke communicatiemethode wordt gebruikt? 

- Hoe kan het bedrijf gebruik maken van technologie om de boodschap uit te dragen?  

- Hoe kun je voorkomen dat de boodschap vervormt tijdens het overbrengen? 

- Hoe kun je de doelgroep meekrijgen? 

- Hoe kun je de doelgroep overhalen input te geven? 

Waarom 

- Waarom maak je nu deze verandering? 

- Welke bedrijfsomstandigheden vragen om de verandering?  

- Waarom deze methode op dit moment? 

  



Analyse doelgroepen 

Wie: 

We hebben te maken met verschillende (zowel interne als externe) doelgroepen. Elke 

doelgroep dient te worden voorzien van de voor hem of haar van toepassing zijnde 

specifieke informatie. 

De doelgroepen zijn; 

- HBE Circulaire Bouw 

- Onderaannemers en Leveranciers; 

- Voorlieden van de onderaannemers en (belangrijke) leveranciers prefab elementen;  

- Uitvoerend personeel op de bouwplaats (eigen personeel en dat van de 

onderaannemers); 

Wat: 

De doelgroepen dienen te worden geïnformeerd over het opgestelde afvalplan en de 

achterliggende gedachte. (o.a. de BREEAM certificering en de reductie van de afvalkosten). 

Elke doelgroep moet weten welke maatregelen hij of zijn dient te treffen om aan het afvalplan 

te voldoen. 

De doelgroepen zijn waarschijnlijk bang voor extra werkzaamheden. Het is daarom 

belangrijk ze te confronteren met de huidige aanpak van het afvalprobleem en ze bewust te 

laten worden met de voordelen die de kostenbesparende en kwaliteit verhogende 

maatregelen bieden. 

Wanneer, waar, hoe en waarom: 

Doordat er verschillende doelgroepen dienen te worden bereikt en er per doelgroep een 

verschillende communicatieaanpak vereist is, zijn de doelgroepen opgedeeld in lagen en is 

er aangegeven wanneer, waar en hoe communicatie plaats vindt. 

1. Het Projectteam en de afvalverwerker: 

Deze doelgroep is vanaf het begin betrokken bij de opzet, controle en implementatie van het 

afvalplan. Het totale plan is van toepassing op deze doelgroep, omdat ze zowel in de 

voorbereiding-als de uitvoeringsfase op de hoogte moeten zijn van de te nemen 

maatregelen. 

 

2. Voorlieden onderaannemers en (belangrijke) leveranciers prefab elementen 

Deze doelgroep komt bijeen tijdens de toolboxmeeting. Dit is direct een geschikt moment om 

deze doelgroep te benaderen en te voorzien van de benodigde informatie. Het dient een 

alles omschrijvende presentatie te zijn. De opbouw van de presentie is als volgt: 

- Uitleg over BREEAM-NL 

- Te behalen doelen voor het onderdeel afval; 

- Wat voor taken heeft de aannemer en wat wordt er verwacht van de onderaannemers 

en 

- leveranciers (voortraject); 

- Indeling bouwplaats en positie afvalcontainers; 

- Communicatie naar eigen personeel; 

- Welke voordelen hebben afvalscheiding, -reductie en een schone werkplek;  



- Hoe worden controles uitgevoerd en gecommuniceerd; 

- Wat als maatregelen niet worden nageleefd; 

- Vragenronde en afsluiting 

 

3. Uitvoerend bouwplaats personeel 

Al het personeel wat zich voor het eerst op de bouwplaats bevindt, dient zich te melden bij 

de uitvoerder in de keet. Het personeel ontvangt dan naast de PVI-folder ook een 

(geplastificeerde) “afvalscheidingskaart” waarop staat aangegeven wat wel en wat niet in de 

verschillende afvalstromen thuishoort. Hang deze lijsten ook op in de keet. 

Daarnaast wordt er op een door HBE Circulaire Bouw gekozen (geschikt) moment een 

toolboxmeeting gehouden over “Afvalscheiding op de bouwplaats”. De toolboxmeeting wordt 

verzorgt door MBH Consult Tijdens de toolboxmeeting geeft MBH Consult puntsgewijs aan 

waar men op moet letten en confronteert eventueel met foto’s. 

 

Maatregelen en taken HBE Circulaire Bouw 
In de ontwerp-, werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase kan men maatregelen treffen om het 

ontstaan van afval in het bouwproces tegen te gaan. Naarmate het bouwproces vordert heeft 

men echter steeds minder invloed op het verminderen van bouwafval. 

Voor de werkvoorbereider, inkoper, uitvoerder en werkadministrateur is er als toevoeging op 

dit afvalplan een handleiding geschreven. Hierin worden de taken en acties omschreven met 

betrekking tot afval, die van toepassing zijn op het vakgebied van de betreffende functie. 

De belangrijkste taak tijdens de uitvoeringsfase is het communiceren, controleren en 

bijsturen van de vastgestelde maatregelen ter reductie van de afvalstroom. “Hoe is er tijdens 

de uitvoering van het bouwproject nog stuur te geven op de vermindering van afval”. 

Taken uitvoerder 

HBE Circulaire Bouw is verantwoordelijk voor de inzet van materialen. Daarbij komt nogal 

wat afval vrij. De uitvoering is dan ook van grote invloed op de hoeveelheid en de 'kwaliteit' 

van het vrijkomende bouw- en sloopafval. Voorkom of verminder afval zo mogelijk al bij de 

bron. Wat niet ontstaat, hoeft later ook niet weggegooid te worden. 

Een juiste inrichting van de bouwplaats draagt bij aan het beperken en het op een juiste 

manier scheiden van afval. Onderstaande aandachtspunten hebben betrekking op de opslag 

van de materialen, het gebruik van afvalcontainers, werkmethoden en evt. hergebruik van 

afval op de bouwplaats. 

  



Containers 

- Zet de container voor ongesorteerd afval achteraan, zodat medewerkers niet in de 

verleiding komen om al het afval in de eerste de beste container te gooien; 

- Zet de containers, indien mogelijk, langs de looproute naar de keet. Zo kan het afval 

worden gescheiden zonder teveel extra loopwerk voor de medewerkers; 

- Gebruik gesloten containers of stel ze niet te dicht bij de afrastering op, zodat 

afvaltoerisme geen kans krijgt; 

- Geef met duidelijke borden aan welke soort afval in de container moet, bijvoorbeeld 

“puin”, hout” en “rest”. Zorg dat de borden altijd goed zichtbaar zijn; 

- Zorg ervoor dat containers goed gevuld zijn wanneer ze worden afgehaald. 

Containers met kriskras gestort groot afval zijn gauw vol, terwijl er eigenlijk veel meer 

in kan. Uit ervaring blijkt dat er vaak wel 30% meer afval in de containers past, 

wanneer ze zorgvuldiger gevuld worden. Geef medewerkers instructie over het met 

beleid storten van afval in containers. 

- Controleer voor het ophalen van elke container of het afval juist is gescheiden en of 

er geen gevaarlijk afval in de container zit. Zo word voorkomen dat containers met 

gescheiden afval worden aangemerkt als ongescheiden afval of zelfs als gevaarlijk 

afval. 

Inspectie / controle / registratie 

De BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn geeft aan dat er toezicht dient te worden gehouden op 

de hoeveelheid vrijkomende afvalmateriaal. De gestelde doelen dienen tenminste één keer 

per twee weken te worden beoordeeld. De volgende maatregelen worden hiervoor getroffen: 

- Het onderwerp “afval” wordt verwerkt als agendapunt in de bouwvergaderingen; 

- De vulling van de containers wordt gecontroleerd. Eventuele afwijkingen worden in 

het monitoringsverslag verwerkt en onderbouwt doormiddel van foto’s. 

- Eenmaal per twee weken wordt door RENEWI een afvalrapportage van voorliggende 

periode inclusief een totaal afvalrapportage. 

  



 

  



 

  



Procedure gevaarlijk afval 
 

Afvalbeheersplan ‘niet-gevaarlijk’ afval 

Conform het Afvalbeheersplan (bijlage bij dit schrijven) worden minimaal 6 herbruikbare / 

recyclebare afvalstromen op de bouwplaats ingezameld. Hiervan dient minimaal 80% 

aantoonbaar duurzaam te zijn hergebruikt. Het afvalbeheersplan bevat doelstellingen en best 

practices om de hoeveelheid afval zo veel mogelijk te beperken. 

Gevaarlijk afval 

De BREEAM-credit WST 1 – Afvalmanagement op de bouwplaats gaat eveneens in op 

doelstellingen voor de hoeveelheid vrijkomende gevaarlijk afval. De bij dit project betrokken 

afvalinzamelaar Beelen.nl verwerkt geen gevaarlijke afvalstromen. De doelstelling voor dit 

project is derhalve dan ook nul ton en/of m3. Toch is het op voorhand niet uit te sluiten dat 

gevaarlijk afval op de bouwplaats ontstaat. Denk hierbij aan lege PUR-schuim bussen en 

lege verfblikken. In deze procedure wordt uiteengezet om welke zaken het potentieel gaat en 

hoe hiermee omgegaan dient te worden, teneinde de gestelde doelen te behalen. 

Soorten gevaarlijk afval 

In onderstaande tabel worden voorkomende soorten gevaarlijk afval uiteengezet en wordt 

beoordeeld in hoeverre deze op de bouwplaats voor kan komen. 

 

Tabel 1.1.  Soorten gevaarlijk afval 

 

Omgaan met vrijkomend gevaarlijk afval 

In tabel 1.1. zijn enkele soorten gevaarlijk afval in kaart gebracht, welke in potentie kunnen 

voorkomen op de bouwplaats. Deze soorten kunnen en mogen niet middels de Beelen.nl 

afvalstromen worden verwerkt.  

Ten aanzien van het vrijkomend gevaarlijk afval dienen alle betrokken partijen de volgende 

werkwijze te hanteren: 

1. Beoordeel of en in hoeverre gevaarlijke afvalstromen kunnen worden voorkomen  

2. Indien de bepaalde werkzaamheden gevaarlijke afvalstromen met zich mee brengen 

dient dit tot een minimum te worden beperkt 

3. Alle betrokken partijen dienen zelf ál het vrijkomend gevaarlijk afval af te voeren 

en verantwoord te verwerken! 

Kortom, vermenging van gevaarlijk afval met de BSA-stroom is absoluut uit den boze.  

 


