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Kan je puin hergebruiken
op je bedrijf?
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Wie een nieuwe stal of loods bouwt of een erfverharding aanbrengt,
moet daarvoor vaak een of ander landbouwgebouw slopen.
Het lijkt niet onlogisch om de fundering voor de nieuwe stal of
de erfverharding aan te leggen met het puin dat vrijgekomen is bij
de sloop. Sommigen willen met het vrijgekomen puin een oprit of
een veldweg verharden. Maar mag dat zomaar?
Katrien Boussery, SBB

Puin als nieuwe grondstof?
Puin dat niet vervuild is en dat bestaat
uit beton, baksteen, natuursteen of
keramiek kan je hergebruiken als
nieuwe bouwstof. Maar er zijn heel wat
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voorwaarden om het puin ook daadwerkelijk te kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld als funderingsmateriaal op
je eigen bedrijf. Als eerste voorwaarde
moet het puin gebroken worden in een

vergunde inrichting en brekersinstallatie. Deze puinbrekers verwerken het
bouwafval tot nieuwe granulaten of
zand volgens de geldende normen.
Wanneer deze nieuwe bouwstoffen een
keurmerk van Copro (Beneor) of Certipro (Quarea) krijgen, kunnen ze
gebruikt worden als grondstof voor
beton, fundering of andere materialen.
Dit certificaat houdt in dat het materiaal voldoet aan de Vlarea-eisen en
gebruikt kan worden als secundaire
grondstof. Op www.copro.eu en www.
certipro.be kan je nagaan of de breker
gecertificeerd is, maar nog gemakkelij-

Puin voor het herstellen
van een veldweg?
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Je kunt gerecycleerd puin gebruiken
voor het herstellen of aanleggen van
een veldweg, op voorwaarde dat dit
puin gecertificeerd is en dus van een
erkende breekinstallatie afkomstig is.
Let er wel op dat de veldweg stedenbouwkundig vergund is vooraleer je
deze herstelling uitvoert. Is de veldweg
niet bekend of is hij stedenbouwkundig
onbestaand, dan moet je vooraf een
stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Het is altijd interessant om
navraag te doen bij je gemeente, zodat
die kan nagaan of er een vergunning
beschikbaar is en of de veldweg vergund geacht wordt. n

Hou er rekening mee dat jij als landbouwer door de OVAM niet als particulier beschouwd wordt. Je kunt deze
uitzonderingsmaatregel dus niet toepassen bij het slopen van je bedrijfsgebouwen.

Niet-gecertificeerd
puin wordt beschouwd
als afvalstof.
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Bij grote sloopwerken en wanneer er
veel puin hergebruikt kan worden, kan
je ervoor opteren om een mobiele
breekinstallatie naar de werf te laten
komen. Een aandachtspunt is dat er
een melding (klasse 3) moet gebeuren
wanneer minstens 50% van de gerecycleerde granulaten ter plaatse hergebruikt wordt. In alle andere gevallen zal
je alleen een vergunning moeten aanvragen. In de meeste gevallen zal de
aannemer van die installatie de nodige
administratie hiervoor in orde brengen, maar hou dat zeker in de gaten.

Na de eventuele uitsortering in een
breek- en zeefinstallatie, moet alle
puin gebroken worden tot gerecycleerde granulaten, die pas hergebruikt
kunnen worden na keuring en certificering. Er is op deze regel één uitzondering voor particulieren. Wanneer het
puin het gevolg is van selectieve bouwen sloopactiviteiten zonder dat je een
bedrijf of een aannemer inschakelt,
mag je het als grondstof gebruiken in
toepassingen van minder dan 100 ton.
Dan moet wel aan alle volgende voorwaarden voldaan zijn.
• Er mag geen aannemer of bedrijf aan
te pas komen;
• Het puin moet zuiver zijn en mag
maximaal 100 ton wegen.
• Je mag het alleen gebruiken als
bouwstof, dus niet als bodem
materiaal.
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Mobiele breekinstallatie

Particulieren
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ker is nagaan of de afleveringsbon het
certificatielogo Benor of Quarea vermeldt.
Je mag dus alleen puin gebruiken of
aanvoeren dat Copro- of Certiprogekeurd is. Gebruik niet zomaar je
eigen bouwafval als fundering, ook al
weet je dat er geen vervuiling is. Zolang
het puin of de gerecycleerde granulaten
niet gecertificeerd zijn, worden ze
beschouwd als een afvalstof en wordt
het gebruik ervan beschouwd als sluikstorten.

Centium 360 CS
®

Herbicide voor verschillende teelten
• De basis van uw onkruidbestrijding

Centium® 360 CS, de combinatie van de werking van de Clomazone en
de gepatenteerde technologie van het micro-inkapselen door FMC. Het
FMC-team is trots om Centium® 360 CS via zijn eigen verdeelnetwerk op
de markt te brengen.
• Persistentie van lange nawerking

• Bestrijding van nakiemers

Centium® 360 CS: Capsule suspensie - Vergunningsnummer 8925P/B. Centium® is een handelsmerk van FMC corporation USA. Voor erkend gebruik, gebruiksdosissen, voorwaarden, voorzorgsmaatregelen en beperkingen in het gebruik, lees het etiket van het product en de informatie die beschikbaar is op www.phytoweb.be. Fotoverantwoording : Shutterstock - www.accentonic.com - 04/2019
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