NTMB-ZORGSYSTEEM KRIJGT CENTRALE ROL
IN KENNISCENTRUM ‘GROEN IN DE BOUW’
Op 1 oktober 2015 werd gestart met het project ‘Groen in de bouw’. Dit project
wordt getrokken door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in samenwerking met
de Bouwunie en ORI, de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in
%HOJL'LWSURMHFWKHHIWDOVGRHORPHHQNHQQLVFHQWUXP*URHQLQGHERXZRSWH
starten. Het NTMB-zorgsysteem speelt hierin een centrale rol.

Waarom een kenniscentrum ‘Groen in
de bouw’?
De overheid is vragende partij voor meer
natuur en groen binnen haar infrastructuren. Bovendien ligt de focus op het
kwaliteitsvol realiseren van die natuur
en dat groen. In eerste instantie ontstond daardoor het ‘NTMB zorgsysteem’
voor producenten en leveranciers van
NTMB-materialen, dat zijn bio-afbreekbare materialen die ingezet worden om
natuurontwikkeling mogelijk te maken
op en rond infrastructuren. Dit zorgsysteem is een eerste stap. Tijdens de ontwikkeling ervan ondervonden de betrokken partijen (producenten, aannemers,
studiebureaus, onderzoeksinstellingen,
overheden en certiʖcatie-instellingen
dat er nood is aan nog heel wat andere
zaken om dat zorgsysteem te laten werken en de doelstelling van kwaliteitsvolle
natuur binnen een veelal 'grijze sector'
te bereiken. Bovendien werd ook ervaren
dat naast de 'lijnvormige' infrastructuursector (waterlopen, wegen, spoorwegen),
ook gebouwen en stadsontwikkeling gebaat zijn met meer natuurontwikkeling of
meer natuurtechnische milieubouw.

NTMB-zorgsysteem
Het NTMB-zorgsysteem is sinds juni
2012 operationeel. Het systeem is speciʖek ontwikkeld voor en met producenten
en leveranciers van natuurtechnische
materialen. Op 6 september 2013 werden de eerste NTMB-certiʖcaten uitgereikt. Sinds oktober 2015 worden de
beheerderstaken van het NTMB-zorgsysteem geleidelijk aan overgedragen aan
het kenniscentrum ‘Groen in de bouw’.
Het Departement Leefmilieu, Natuur &
Energie ʖnanciert de opstart van dit kenniscentrum gedurende vier jaar.
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NTMB-zorgsysteem
Momenteel hebben twee certiʖcatie-instellingen de accreditatie voor het NTMB-zorgsysteem ofʖcieel verkregen
van Belac, de Belgische accreditatie-instelling. Dit zijn Belgian Construction
Certiʖcation Association (BCCA) en Bel-
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Ketenbenadering
Een belangrijke doelstelling is om de
hele keten te laten samenwerken: van
het schrijven van bestekken tot het pro-

duceren en leveren van materialen en
constructies, het uitwerken en uitvoeren van werken en tenslotte het beheer
achteraf. Op deze manier worden op een
ecologisch verantwoorde manier technische ingrepen uitgevoerd en met praktische oplossingen biodiversiteit mogelijk
gemaakt in infrastructuur- en andere
bouwprojecten.

gium Quality Association (BQA). Het NTMB-certiʖcaat is een systeemcertiʖcaat
op naam van het bedrijf van de producent
of leverancier. Eenvoudig gezegd: het bedrijf ontvangt een certiʖcaat en niet het
NTMB-materiaal dat het produceert of
levert.
De voorschriften vanaf 1 september
2016
Deze kwaliteitszorg is vastgelegd in ‘De
voorschriften’ (versie 3.00 gepubliceerd
op 20 mei 2016 en bindend vanaf 1 september 2016) van het NTMB-zorgsysteem en houdt rekening met zowel organisatorische aspecten als technische
criteria voor de materialen. Bijzondere
aandacht gaat uit naar de zelfcontrole
van de leverancier en producent en de
principes van duurzaam ondernemen.
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In het overlegproces om de markt met
betrekking tot natuurtechnische milieubouw kwaliteitsvol te laten ontwikkelen,
neemt de producent of leverancier als
eerste zijn ketenverantwoordelijkheid op.
Dit doet hij door de resultaten die komen
uit het overleg van de adviesraad van het
NTMB-zorgsysteem te integreren in zijn
organisatie. Dit engagement kan hij valoriseren door middel van het ‘NTMB-certiʖcaat’. De procedure voor het behalen
van dit NTMB-certiʖcaat is beschreven
in het ‘certiʖcatiereglement’ van het NTMB-zorgsysteem.
Adviesraad en beheerder
Om de criteria van het NTMB-zorgsysteem te laten evolueren, is de verdere
opbouw van ervaring en kennis en het
verspreiden van uniforme informatie
noodzakelijk. Cruciaal hierbij is het overleg tussen de verschillende betrokken
partijen: producenten en leveranciers,
bestekschrijvers, overheden, aannemers
en experten. Dit overleg vindt plaats in de
‘adviesraad van het NTMB-zorgsysteem’.
Deze adviesraad is opgericht door de ‘beheerder van het NTMB-zorgsysteem’. Het
kenniscentrum ‘Groen in de bouw’ neemt
het beheer van het NTMB-zorgsysteem
op zich en werkt daarnaast ook aan een
reeks andere doelstellingen die de sector
mee helpen uitbouwen. O
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Het biologisch afbreekbare onkruikddoek is een voorbeeld van een NTMB-materiaal dat
wordt opgenomen in het standaardbestek van de Vlaamse overheid. De procedure voor het
EHKDOHQYDQGLW170%FHUWLʖFDDWLVEHVFKUHYHQLQKHWɊFHUWLʖFDWLHUHJOHPHQWɋYDQKHW
NTMB-zorgsysteem.
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