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URBAN MINING OP PROEFWERVEN IN DE STAD



1 SITUERING EN DOELSTELLINGEN
1.1 De transitie circulaire economie

De volgende generaties hebben recht om in een gezonde en welvarende wereld te leven. Daarom moeten we onze 
economische welvaart en groei ontkoppelen van de milieu-impact en de steeds groeiende grondstofbehoefte van 
onze huidige economie. Dit kan via een transitie naar een circulaire economie. Daarbij vervangen we het gebruik 
van primaire delfstoffen zoveel mogelijk door hergebruik van bestaande materialen en recyclage van grondstoffen 
die vrijkomen bij sloop- en afbraakwerken uit het bestaande patrimonium van gebouwen. Dit is ‘Urban Mining’.
Vlaanderen Circulair wil de bouwsector stimuleren om aan de slag te gaan rond circulair bouwen. Zij brengt de 
bouwactoren samen in een Green Deal Circulair Bouwen en moedigt hen aan projecten rond circulair bouwen 
op te starten, om op hun werven circulaire bouwpraktijken uit te proberen. Inspiratiesessies, workshops, een 
e-leerplatform zorgen voor kennisdeling tussen de deelnemers. 

De OVAM en Vlaanderen Circulair hebben een onderzoeksgroep aangeduid om met actiegericht onderzoek en 
concrete experimenten de kosten en baten, diverse knelpunten én hefbomen van het circulair bouwen in beeld te 
krijgen. In een eerste fase is dit vooral gericht op het ‘Urban Mining’.

De oproep ‘Urban Mining op proefwerven in de stad: 5X5 werven’ wil hieraan bijdragen. Door metingen en 
experimenten op proefwerven, gekoppeld aan hun analyse en bespreking met stakeholders willen we onderbouwde, 
werkbare oplossingen en antwoorden aanreiken.

Vlaanderen Circulair staat in voor de financiering van de ‘5x5werven’. De OVAM volgt de onderzoeksgroep en de 
samenwerking met de proefwerven op. 

Deze oproep staat niet alleen, maar is verankerd in de Proeftuin Circulair Bouwen en de Green Deal Circulair 
Bouwen op initiatief van OVAM, Vlaanderen Circulair en de Vlaamse Confederatie Bouw. Meer informatie over die 
initiatieven en het kader voor de proefwerven vind je in de bijlage bij dit document.

2 5x5 WERVEN

2.1 Voor wie

Met deze oproep zoeken we aannemers van sloop- of ontmantelingswerken of opdrachtgevers van bouw- en 
renovatieprojecten met daaraan gekoppelde sloopwerken, die proefwerven ter beschikking stellen en actief willen 
meewerken. Elke aannemer of bouwheer werkt mee aan een lot van ten minste 5 werven.

Vlaanderen Circulair en de OVAM nodigen aannemers en bouwheren uit om 
proefwerven aan te bieden voor experimenten en dataverzameling.
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Proefwerven zijn locaties, waar tijdens de afbraakfase door een aannemer van sloopwerken onderzoeken of 
experimenten kunnen gebeuren op een of meerdere gebouwen.

Van de deelnemers verwachten we inspanningen bij het verzamelen van gegevens of het uitvoeren van 
experimenten om de praktijk van selectief slopen of het sluiten van materalenkringlopen te meten of te testen. 
De verwerking en analyse van de gegevens gebeurt door de onderzoeksgroep. De deelnemende bedrijven zijn 
bereid om in het ervaringsplatform met andere bedrijven en de onderzoekers de resulaten van de eigen en andere 
proefwerven onder de loupe te nemen.

Alle proefwerven liggen in het Vlaams Gewest. De bedrijven of opdrachtgevers met een maatschappelijke zetel in 
een ander gewest of buiten België kunnen zich kandidaat stellen. Opdrachtgevers van sloopwerken kunnen zowel 
openbare entiteiten of besturen, als private ondernemingen zijn. 

Deelnemende bedrijven: 
• nemen een voorsprong, door zelf nieuwe zaken te testen en hieruit te leren;
• zetten hun bedrijf in de kijker als voorloper in urban mining.

2.2 Looptijd van de subsidiëring

De looptijd van de gesubsidieerde proefwerven start in juni 2019, vanaf goedkeuring van het project, en loopt af 
voor 31 mei 2020. 

Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt. De financiële ondersteuning 
is enkel bestemd voor het goedgekeurde project, binnen de looptijd van de tussenkomst.

2.3 Kenmerken van de open oproep

De nadruk ligt op het opvolgen van kleine werven. Dit zijn ofwel beperkte werken aan grotere gebouwen bij 
renovaties, of de afbraak van kleine gebouwen zoals eengezinswoningen of kleine appartementen. De werven zijn 
bij voorkeur gelegen in een stedelijke omgeving zoals de 13 Vlaamse centrumsteden.

Het gaat om: 
1. sloop- en renovatiewerven van één of meerdere gebouwen, elk met een bouwvolume bij voorkeur < 1000 m³ ;
2. die de nodige ‘ruimte’ (naar tijd en plaats) bieden om data in kaart te brengen over de behandeling van de 

sloopafvalstoffen;
3. verspreid over Vlaanderen, in (peri-)urbaan gebied; 
4. en met een geplande uitvoering tussen juni 2019 en 31 mei 2020.

“5X5 werven” omdat we zoeken naar ten minste 5 sloopbedrijven die bereid zijn om gegevens te verzamelen, 
testen en experimenten uit te voeren in samenwerking met de onderzoeksgroep op 5 werven.
 
Ten minste 3 van de 5 voorgestelde werven slaan op de gehele of gedeeltelijke afbraak van ‘hoofdzakelijk residentiële’ 
gebouwen. De afbraak van een ‘hoofdzakelijk residentieel gebouw’ met een bouwvolume tussen 1000 en 5000 m3, 
of de afbraak van een ‘bedrijfsgebouw kleiner dan 1000 m3, kan in aanmerking komen, zolang dit beperkt blijft tot 
2 van de 5 werven.
 
De keuze van de werven en de gegevensverzameling gebeurt in samenspraak met de door de OVAM en Vlaanderen 
Circulair aangestelde onderzoeksgroep.
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De proeftuin is een deel van de Green Deal Circulair Bouwen. Bedrijven die meewerken aan de proefwerven vervullen 
reeds enkele belangrijke vereisten om bij de Green Deal aan te sluiten. Inschrijvers voor de oproep ‘5x5 werven’ 
kunnen daarom naadloos bij de Green Deal aansluiten.

2.4 Verwachtingen

Concreet verwachten we het volgende van de inschrijver: 

• Voorstellen van testen en experimenten die zijn gericht op het verbeteren van de praktijk van het selectief 
slopen en het verzamelen van gegevens voor de analyse van de aangepaste economische bedrijfsvoering;

• Het ter beschikking stellen van data en gegevens nodig voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen van 
het ervaringsplatform en de onderzoeksgroep; 

• Metingen verrichten of verschillende gegevens verzamelen over de sloopwerken en doorsturen naar de 
onderzoeksgroep; 

• Het vrijmaken van tijd en inspanningen, met inzet van personeel, en het verlenen van toegang op werven voor:
• het begeleiden en opvolgen van experimenten;
• het opvolgen van het verloop van de werven;
• het maken van beeldmateriaal;
• overleg en uitwisseling met de onderzoeksgroep en het ervaringsplatform

• Op advies van en in samenspraak met de onderzoeksgroep werkmiddelen op de werf ter beschikking stellen: 
voor onderzoek of als deel van een experiment 

• Overeenstemming tussen de opdrachtgever en aannemer over het aanleveren van data over de werf voor 
onderzoek, mits beperkingen ingegeven door de nood aan confidentialiteit, en in oveleg met de onderzoeksgroep.

De proefwerven moeten bijdragen tot het leren, demonstreren en verspreiden van de uitgangspunten van de 
circulaire economie, in het bijzonder Urban Mining. We verwachten dat de deelnemende ondernemingen bereid 
zijn om de opgedane kennis te delen. Dit kan door actief samen te werken in een ervaringsplatform met andere 
bedrijven en door interactieve bespreking van de resultaten en analyses met de onderzoeksgroep. De betrokken 
bedrijven delen informatie met beide. 

Dit kan ook door het delen van kennis binnen het ruimere kader van de Green Deal Circulair Bouwen.

2.5	 Projectfinanciering

Het is noodzakelijk om gegevens te verzamelen voor verdere analyse op de sloopwerf tijdens de testen en proeven. 
Hiervoor zijn bijkomende inspanningen nodig. Het vraagt mankracht en middelen om bepaalde gegevens bij te 
houden en te rapporteren over de resultaten. Over de samenwerking met de onderzoekers en het ervaringsplatform 
zijn overleg en afstemming nodig. Ook dat kost tijd en geld. Binnen deze oproep ‘5X5 werven’ biedt Vlaanderen 
Circulair financiële ondersteuning aan de deelnemende aannemers van sloopwerken of aan hun opdrachtgevers.
Het totale maximale subsidiebedrag per aannemer voor het uitvoeren van 5 proefwerven is 20 000 euro. De 
subsidie omvat:

• een vaste tussenkomst van 750 euro per werf voor bepaalde vaste kosten, 
• de vergoeding van aantoonbare variabele uitvoeringskosten van de metingen of experimenten. 

Voor de variabele kosten is geen maximaal bedrag per werf voorzien. Voor deze aantoonbare kosten moeten 
de deelnemers bewijzen van de gemaakte kosten aanleveren. De som van alle subsidies mag per inschrijver het 
vooropgestelde maximumbedrag niet overschrijden. 

Op basis van duidelijke afspraken krijgen de deelnemende bedrijven een vergoeding voor hun extra inspanning en 
de gemaakte kosten die volgen uit het verzamelen van gegevens of het uitvoeren van experimenten. 
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Het project dekt niet de loutere kost van de ontmanteling of de afbraak. Dit blijft een contractuele verbintenis 
tussen de bouwheer en de aannemer.

Het kan daarbij gaan om: 
• de meerkost van de selectieve sloop, met doorgedreven sorteren op de werf;
• de inspanningen voor de registratie van gegevens op de werven;
• het begeleiden van onderzoekers bij metingen op de werven;
• het opstellen van een sloopopvolginsgplan wanneer dit niet verplicht is volgens het artikel 4.3.3 §1 van het 

Vlarema;
• de sloopopvolging van de werf, van sloopopvolgingsplan tot afleveren van sloopattest door de 

sloopbeheerorganisatie (Tracimat); 
• het voorbereidend overleg met de onderzoeksgroep als ondersteuning bij het uitwerken van de experimenten;
• de aankoop van uitrusting of materialen om de geplande exprimenten uit te voeren of een afwijkende praktijk 

mbt. sloop of afvoer van afvalstoffen op de werf te testen;
• andere kosten, vastgesteld in samenspraak met de OVAM en op advies van de onderzoekers van de proeftuin.
 
Inschrijvers kunnen kosten inbrengen die zij zelf of hun aannemer hebben gemaakt en kunnen aantonen. De 
inschrijver verstrekt aan Vlaanderen Circulair de gegevens van de aannemer die voor hen de sloopwerken 
uitvoert . Afspraken over inspanningen en te maken kosten worden gemaakt in samenspraak met de OVAM, de 
onderzoeksgroep, de aannemer en de bouwheer, voor de start van de werken.

3. SELECTIE EN EVALUATIE

3.1 Selectiecommissie

De Minister beslist over de subsidie op basis van een advies van de selectiecommissie. Deze bestaat uit de 
initiatiefnemers van de oproep: Vlaanderen Circulair, OVAM, aangevuld met experten inzake circulaire stad en 
circulair ondernemen. 

De beoordeling van de effectief ingediende projecten gebeurt op basis van de hieronder beschreven ontvankelijkheids- 
en evaluatiecriteria. 

3.2 Stap 1 – Ontvankelijkheidscriteria

Om voor verdere selectie in aanmerking te komen, dienen de ingediende voorstellen aan volgende 
ontvankelijkheidscriteria te voldoen:

a. Voor de deelnemende ondernemingen (inschrijvers): de grens inzake staatssteun nog niet 
hebben overschreden 
 
De de-minimisregeling inzake staatssteun is van toepassing op alle ondernemingen. 
 
Op alle ondernemingen zijn de regels betreffende de de-minimissteun, zoals neergelegd in Verordening (EG) 
1998/2006 van de Europese Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 
87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (of elke Verordening die deze vervangt), van toepassing. 
Bij de opmaak van dit oproepdocument houdt deze Verordening concreet in dat in een periode van drie 
belastingjaren nog geen 200.000 € aan staatssteun is verleend of toegekend. 
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Alle ondernemingen moeten in het inschrijvingsformulier via de intentieverklaring (verklaring op eer) hun 
statuut ten aanzien van ontvangen staatssteun duidelijk opgeven. 
Sowieso bevestigen de ondernemingen dat zij de modaliteiten voor het in aanmerking komen van de hier 
bedoelde subsidies en die terug te vinden zijn op http://www.vlaanderen-circulair.be/werfoproep gelezen 
hebben, begrepen hebben en er mee akkoord gaan.

b. Aanwezigheid van een beknopte werfomschrijving voor communicatiedoeleinden  
 
Het inschrijvingsformulier bevat een korte beschrijving van de werf die voor communicatiedoeleinden kan 
worden gebruikt. Het bevat informatie over de aard van de werf, de typologie en de geografische context. 
Indien deze gegevens nog niet beschikbaar zijn voor een speficieke werf, dan volstaat een beschrijving een 
een type-werf.

c. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemers 
 
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemers waarin de bereidheid tot het delen van kennis en 
gegevens met de onderzoeksgroep voor de proeftuin door alle betrokken partijen wordt bevestigd.  

d. Formele kenmerken 

1. Volledig ingevuld inschrijvingsformulier volgens het het daartoe bestemde online formulier.
2. Een looptijd van het project waarvoor subsidies voor de deelname aan proefwerven werden aangevraagd 

met start in juni 2019 en aflopend voor 31 mei 2020. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een 
ruimer project, dat langer loopt. Projecten op grotere werven kunnen worden opgevolgd, maar komen niet 
in aanmerking voor financiële ondersteuning of vergoeding van onkosten binnen deze oproep.

3. Indiening van het voorstel dient te gebeuren ten laatste op maandag 15 juni 2019 om 12u via het daartoe 
bestemde online formulier.

Enkel projecten met een positieve ontvankelijkheidsbeoordeling gaan verder naar de tweede stap, namelijk de 
inhoudelijke beoordeling tegenover een aantal evaluatiecriteria.

3.3  Stap 2 – Evaluatiecriteria

De inhoudelijke beoordeling van de ingediende dossiers gebeurt door een selectiecommissie ‘Proefwerven urban 
mining’. Deze hanteert een aantal criteria voor de evaluatie. Deze commissie bestaat uit leden van de OVAM, 
Vlaanderen Circulair en uit de Onderzoeksgroep. De selectiecommissie heeft het recht de kandidaten uit te nodigen 
voor een mondelinge toelichting bij hun subsidieaanvraag.

In het aanvraagdossier duiden de inschrijvers aan welke ervaring zij hebben met selectief slopen of ontmantelen 
van gebouwen. Zij geven aan in welke mate zij vertrouwd zijn met het verzamelen van de nodige gegevens voor 
sloopopvolging en het plannen van sloopwerken op basis van voorafgaande inventarisatie. In het dossier beschrijven 
de bedrijven welke medewerking zij kunnen aanbieden. 

De aannemers of de opdrachtgevers van sloopwerken geven een overzicht van de kenmerken van hun voorgestelde 
werven. Deze gegevens omvatten de ligging en status in de planning (zekere tijdsspanne, ingepland, mogelijk, 
waarschijnlijk) voor de sloopwerven. Ongeacht hun huidige status moeten alle werven zijn afgerond voor eind mei 
2020. De inschrijvers geven de mogelijkheden aan voor het plannen van de werven binnen de tijdsbestek van de 
oproep. Het gaat daarbij vooral over de flexibiliteit bij de timing en werkzaamheden.

De voorstellen worden inhoudelijk afgetoetst aan de hand van een ingevuld inschrijvingsformulier. De inschrijver 
vult het inschrijvingsformulier in zodanig dat het een antwoord biedt voor toetsing aan de criteria voor evaluatie.
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3.4  Stap 3 – Beslissing Minister

De selectiecommissie maakt haar advies over aan de Inspectie van Financiën en legt het vervolgens voor aan de 
bevoegde Minister. De Minister beslist via een Ministeriële Beslissing om over te gaan tot de subsidiëring of om de 
aanvraag te weigeren. 

De terugkoppeling over de evaluatie en beslissing gebeurt via e-mail.

4. KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL
4.1  Kosten van het project

Voor de uitvoeringen van de experimenten of het verzamelen en overbrengen van de gegevens op de proefwerven, 
alsook het overleggen met de onderzoeksgroep kunnen de uitvoerders de volgende kosten inbrengen voor vergoeding 
door Vlaanderen Circulair

A. Personeel- en werkingskosten

De erkende projectkosten zijn reële personeelskosten en werkingskosten die rechtstreeks verband houden met de 
taken voor de proefwerven. De kosten voor de normale activiteiten van werknemers bij de sloopwerken worden 
niet in rekening gebracht. Het gaat enkel over de bijkomende inspanningen die verbonden zijn aan de participatie 
in de proefwerven. Dit kan slaan op de inspanningen om gegevens te verzamelen of andere activiteiten die niet 
behoren tot de normale bedrijfsvoering.

Het forfaitaire bedrag van 750 euro per werf omvat de kosten voor administratie, het verzamelen en versturen 
van gegevens, samen met het overleg van de inschrijver met de onderzoeksgroep of met de leden van het 
ervaringsplatform.

Andere inspanningen die zijn afgesproken binnen het kader van onderzoek of experimenten worden apart vergoed. 
De inschrijver geeft een overzicht van de kost per uur of mandag van de inzet van een of meerdere personeelsleden. 
Deze kostenpost wordt vooraf besproken met de onderzoeksgroep en voorgelegd aan de OVAM voor goedkeuring. 

B. Onderzoeken en analyses

Kosten voor onderzoeken of analyses die worden uitgevoerd in onderaanneming kunnen worden aanvaard als 
directe werkingskosten wanneer zij passen in de opvolging van de proefwerven. De deeltaken kunnen nooit geheel 
of gedeeltelijk in onderaanneming worden gegeven zonder de voorafgaande toestemming van OVAM. In elk geval 
geldt ook het billijkheidsprincipe: de leverancier met de beste prijs/kwaliteit verhouding wordt gekozen.

Tot de onderzoeken behoren het opstellen van een sloopopvolgingsplan door een deskundige, al dan niet geregistreerd 
bij een sloopbeheerorganisatie, wanneer dit niet verplicht is bij de afbraak volgens het artikel 4.3.3 van het Vlarema. 
Het uitwerken van een controleverslag op grond van een terreinbezoek door een deskundige binnen het kader van 
de sloopopvolging. 

C. Investeringskosten

Investeringen komen in aanmerking in zoverre ze direct relevant zijn voor dit project en geen deel uitmaken van 
de normale investeringen die de inschrijver doet in zijn normale bedrijfsvoering. Inevsteringskosten worden vooraf 
besproken met de OVAM. Enkel de afschrijvingskosten gedurende de gebruiksduur van het project kunnen worden 
ingebracht. 
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4.2 Financiering

De inschrijver ontvangt een forfaitaire bedrag van 750 euro per uitgevoerde werf voor personeelsuitgaven en 
besteding van werkingsmiddelen voor administratie en samenwerking met de onderzoekers zoals vermeld in luik 
4.1.A van deze oproep.

De andere werkings- en personeelskosten, de kosten voor analyses of investeringen worden enkel vergoed als ze 
kunnen worden aangetoond met facturen of betalings- of andere bewijzen tot het vastgelegde maximumbedrag per 
inschrijver voor het maximum aantal werven. 

De gesubsidieerde kosten voor onderzoek, analyses en investeringen zijn exclusief BTW.

5. PUBLICATIE EN LOGO
Bij communicatie over de werven wordt steeds gevraagd om te verwijzen naar Vlaanderen Circulair: door te melden 
dat dit project ondersteund wordt door Vlaanderen Circulair. Dit gebeurt eveneens bij contacten met de pers. Bij 
publicaties rond de projecten maakt men melding van de steun vanuit Vlaanderen Circulair en gebruikt men het 
partnerschapslogo van Vlaanderen Circulair. U kan de logo’s op deze link downloaden.

6. BETALING VAN DE SUBSIDIE
Enkel na een ministeriële beslissing tot goedkeuring van de subsidiëring van de samenwerking met een aannemer 
of opdrachtgever van sloopwerken voor een lot van maximaal 5 proefwerven kan Vlaanderen Circulair de vaste en 
variabele kosten vergoeden. Vlaanderen Circulair betaalt na een goedgekeurd eindrapport de gemaakte kosten. Het 
eindrapport wordt uiterlijk twee maanden na het einde van de looptijd van het project ingediend bij Vlaanderen 
Circulair. Vlaanderen Circulair heeft 30 kalenderdagen om het eindrapport te evalueren.

7. HET EINDRAPPORT 
Het eindrapport bestaat uit een financieel verslag en een werfverslag en wordt bezorgd aan Vlaanderen Circulair, 
uiterlijk 2 maanden na afloop van het project.

7.1 Financieel verslag

Het financieel verslag bevat een overzicht van de gemaakte kosten met betrekking tot de realisatie van de 
proefwerven, ingedeeld per kostencategorie. De bewijsstukken van gedane uitgaven (facturen of onkostennota’s) 
worden worden bij Vlaanderen Circulair ingediend. Voor de personeelskosten worden prestatiestaten voorgelegd 
(aantal gepresteerde mandagen op het project) met een verklaring op eer. Deze stukken hebben uiteraard betrekking 
op de activiteiten op de proefwerven die gekoppeld zijn aan de toegekende subsidie.

• Toon aan dat er geen sprake is van een dubbele subsidiëring van het project. Uit de staat van inkomsten moet 
duidelijk blijken van welke instanties een subsidie werd verkregen.

• Voor BTW-plichtige deelnemers aanvaarden we de kosten exclusief BTW. 
• Pas nadat alle nodige stukken bij Vlaanderen Circulair zijn ingediend, onderzocht en goedgekeurd, wordt het 

saldo gestort.
• Vlaanderen circulair behoudt te allen tijde het recht de betaling van de vergoedingen bijkomend afhankelijk te 

maken van inzage en goedkeuring van bijkomende kostenstaving, zoals bijvoorbeeld loonfiches. 
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7.2 Het werfverslag

De inschrijver brengt een kort verslag uit van de activiteiten en resultaten van de werkzaamheden op de proefwerf. 
De aannemer geeft zijn evaluatie van het verloop van het onderzoek of experiment en de samenwerking met de 
onderzoeksgroep. De aannemer kan in het verslag suggesties en opmerkingen naar voren brengen. Hiervoor is een 
template beschikbaar.

De inschrijver geeft hierin een overzicht van de activiteiten die onder de forfaitaire kosten werden ingebracht.
 

8. OVERZICHT VAN DE DOCUMENTEN
Alle documenten zijn beschikbaar op: http://www.vlaanderen-circulair.be/werfoproep

De documenten zijn:
1. Informatiedocument (dit document)
2. Verduidelijkende bijlage over het opzet van de proeftuinen (hierna)
3. Inschrijvingsformulier
4. Ondertekeningsdocument – verklaring op eer (de minimis)
5. Modelcontract van kennisgeving en akkoord tussen opdrachtgever en (onder)aannemer(s)

Meer inspiratie en info over circulair bouwen:
• www.ovam.be
• www.vlaanderen-circulair.be
• Case databank
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BIJLAGE
RUIMER KADER PROEFWERVEN URBAN MINING
Volledig circulair bouwen kan enkel binnen een circulaire economie. Voor de overgang van bouwen in een lineaire 
economie naar bouwen binnen een circulaire economie is er nog heel wat werk aan de winkel en spreken we over 
een noodzakelijke systeemtransitie. 

Het is nodig de bouwsector inzicht te geven in de obstakels en de oplossingen om de broodnodige circulaire 
transitie in de bouwsector te versnellen. Er zijn drastische wijzigingen nodig in de bouwsector op systemisch 
niveau. We kunnen onderscheid maken tussen technische en technologische aspecten enerzijds en economische 
aspecten anderzijds.

1. Vlaanderen Circulair

De Vlaamse Minister bevoegd voor Omgeving is sinds 2017 gemachtigd om op de begroting van het Minafonds 
subsidies toe te kennen aan (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, 
organisaties en burgers voor proefprojecten in het kader van de transitie naar een circulaire economie,  Hiervoor is 
in 2019 een totaal bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar.

Deze subsidies kaderen in de transitie naar een circulaire economie, één van de 7 prioritaire thema’s van de lange 
termijnvisie ‘Visie 2050’ van de Vlaamse Regering. Ze zijn een instrument voor de uitvoering van de startnota: 
‘Vlaanderen Circulair’: een stuwende kracht naar een circulaire economie in vlaanderen. Op 24 februari 2017 keurde 
de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘de transitie naar de circulaire economie doorzetten’’ goed.
Vlaanderen Circulair is trekker of partner van diverse projecten die de circulaire economie in de praktijk brengen. Voor 
de bouwsector gebeuren deze inspanningen binnen het kader van de Green Deal Circulair Bouwen. Experimenten 
en onderzoeken rond het thema Urban Mining zijn samengebracht in de Proeftuin Circulair Bouwen. Vlaanderen 
Circulair stelt middelen ter beschikking om binnen de proeftuin op bepaalde sloopwerven binnen de oproep “Urban 
Mining op proefwerven in de stad: 5x5 werven” gegevens te verzamelen en experimenten op te zetten.

2. Green Deal Circulair Bouwen

Tegen 2050 wil Vlaanderen een omslag naar een circulaire economie maken, met een zo laag mogelijk gebruik 
van grondstoffen, materialen, energie, water en ruimte en een zo beperkt mogelijke impact op het leefmilieu in 
Vlaanderen en de rest van de wereld. 

De bouwsector is een grootverbruiker van grondstoffen en heeft een belangrijke impact op de omgeving. Met het 
Beleidsprogramma materiaalbewust bouwen in kringlopen 2014-2020 werd een eerste reeks initiatieven ontwikkeld 
om samen met de sector de omschakeling naar een circulaire economie aan te vatten. De Green Deal Circulair 
Bouwen wil een versnelde toepassing van de circulaire economie binnen de bouwsector faciliteren. Vlaanderen 
Circulair wil zo de bouwsector sensibiseren en actief stimuleren om aan de slag te gaan rond circulair bouwen. Het 
initiatief van deze Green Deal is een samenwerking tussen de OVAM, De Vlaamse Confederatie Bouw en Vlaanderen 
Circulair.

Via een gezamenlijk engagement werken bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, 
private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samen om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen 
tot een dagelijkse realiteit te maken. De overheid schept en bewaakt het kader waarbinnen de ondernemingen de 
transitie kunnen verwezenlijken. De Green Deal brengt ook de kennis samen vanuit de onderzoeksinstellingen en de 

10



behoeften van de samenleving. Het is belangrijk om samen de ambities vast te leggen, samen te experimenteren in 
innovatieve projecten en op echte werven. Dit moet alle betrokken partijen de kans bieden om samen te leren en 
nieuwe inzichten te ontwikkelen. Zo’n vier keer per jaar komen de deelnemers van de Green Deal samen om zich 
te laten inspireren door Vlaamse en buitenlandse cases. Zij gaan tijdens deze dagen ook aan de slag met concrete 
vraagstukken die de deelnemers aanbrengen. 

In de Green Deal staat “samen doen en leren” centraal. Daarbij brengen de deelnemers hun kennis en ervaring 
samen. Data en ervaringen uit de experimenten zoals de Proeftuin Circulair Bouwen voeden dit onderzoek. Deze 
Green Deal loopt van 22 februari 2019 tot eind februari 2023.

3. Proeftuin Circulair Bouwen

De Proeftuin Circulair Bouwen gaat samen met de stakeholders op zoek naar onderbouwde en werkbare oplossingen 
om de knelpunten voor de omslag naar een circulaire economie om te buigen. Om dit circulaire pad te verkennen 
zet de OVAM in op praktijkgericht onderzoek.

De uitdaging voor de bouwsector om het bestaande patrimonium juist te ontginnen en de beschikbare materialen 
maximaal te hergebruiken of in te zetten als grondstoffen is groot. Die grondstoffen dienen hoogwaardig te worden 
ingezet bij de productie van nieuwe (bouw)materialen of producten.

De Proeftuin Circulair Bouwen gaat in een eerste fase het proces van de Urban Mining  intensief bestuderen. Dit 
onderzoek wil in de praktijk voeling krijgen met de concrete knelpunten en uitdagingen van urban mining om deze 
systeemtransitie verder slaagkans te geven. Vertrekkende vanuit de huidige bouw- en slooppraktijk wordt onderzocht 
hoe urban mining als concept en begrip in de bouwsector beter ingang kan vinden en hoe binnen de waardeketen 
alle kosten en baten (her)verdeeld kunnen worden om bouwmaterialen te recupereren voor nieuwe hoogwaardige 
bouwtoepassingen. De leerlessen zullen een basis vormen voor aanbevelingen richting beleidsinstrumenten en een 
regelgevend kader voor de shift richting volwaardig circulair bouwen in Vlaanderen. 
Bij de analyse en planning van de sloopwerken bekijken we de mogelijkheden voor hergebruik van bouwproducten, 
bouwmaterialen en gebouwelementen. In volgende stappen vertaalt dit zich in een verbetering van de selectieve 
slooppraktijk, in het beter (na)sorteren van de sloopafvalstromen, in het zoeken naar haalbare toepassingen voor 
de materialen en in het opstellen van zaken- en samenwerkingsmodellen binnen de waardeketens voor blijvende 
resultaten.

De OVAM en Vlaanderen Circulair deden voorbereidende studies en bevraging van de sector in 2017. Deze inspanningen 
brachten reeds vele knelpunten en vragen rond Urban Mining aan het licht. Door metingen en experimenten op 
proefwerven te koppelen aan analyse, bespreking en onderzoek, werken we naar oplossingen toe. In de Proeftuin 
Circulair Bouwen pakken we dit op met:

1. Proefwerven
2. Onderzoeksgroep
3. Ervaringsplatform

Op de proefwerven willen de onderzoekers met de uitvoerders van de werken gegevens verzamelen. Die gegevens 
dienen om oplossingen of antwoorden te vinden op de knelpunten en  de vragen  op de volgende vlakken:

• Het belang en de mogelijkheden voor sloopopvolging: relatie tussen beschikbare informatie vooraf 
(asbestinventaris, sloopinventaris en –opvolgingsplan, …) en te volgen proces (Tracimat Light, uitgebreide 
procedure, …) en de praktische uitvoering inzake tijd, kosten, resulterende afvalstromen en hun bouwtechnische 
en milieuhygiënische kwaliteit. 

• Relatie tussen het selectiever te werk gaan bij de sloop en de daaruit volgende afvalfracties, in termen van 
meerkost (wegens meer arbeid) en baten (eventueel lagere gate fee bij verwerker), logistiek (andere modi, meer/
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minder vrachten, innovatieve oplossingen), kwaliteit. 
• Zuiverheid van de afvalstromen. We kijken ook naar de omvang van de werf (groot/klein) en de plaatsgebonden 

randvoorwaarden (stedelijk, plaatsgebrek, …).
• Recyclagemogelijkheden voor bepaalde (kleinere) afvalfracties. Volgen van stromen doorheen de keten: 

inventarisatie, demontage/afbraak, transport, sorteren of verwerken van PVC, vlakglas, gips, cellenbeton, … om 
inzicht te krijgen in de kostprijs (van manuren, materieel en transacties), transportafstanden, kwaliteit, … met 
oog voor de verdeling van de kosten doorheen de materialenketen.

• Potentieel voor hergebruik: inventarisatie van herbruikbare elementen en relatie tot de kosten van de sloopwerf, 
praktische mogelijkheden en moeilijkheden om bepaalde elementen te hergebruiken (demonteerbaarheid, 
contaminanten vergelijken van producten en elementen

• Identificatie probleem-stromen en -concepten: de pilootwerven kunnen sensibiliserend werken door bepaalde 
onopgeloste problemen in de verf te zetten, bijvoorbeeld PUR, isolatiemateriaal, composieten , …

Het opvolgen van de sloopwerken en het traceren van de materialenstromen vanop de werf tot bij de recyclage, het 
hergebruik of de eindverwerking is belangrijk om het vertrouwen van de markt te winnen. Binnen het onderzoek 
is het valideren van de sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie een uitdaging die is gekoppeld aan het 
evalueren van de kwaliteitsborging bij andere actoren in de waarde- of materialenketen.

De onderzoeksgroep helpt de gegevens uit de proefwerven te analyseren en ondersteunt de zoektocht naar 
oplossingen. Samen met de stakeholders kunnen zij vanuit de experimenten en onderzoeken aanbevelingen 
opstellen voor de ontwikkeling van nieuwe zakenmodellen en praktijken. Vanuit de Proeftuin Circulair Bouwen kan 
de sector met concrete voorstellen gestalte geven gericht aan de beleidsontwikkeling die nodig is bij de transitie 
naar een circulaire economie in de bouwsector.

Experten gaan samen met betrokken actoren uit de bouwsector aan de slag om de gegevens uit de dagelijkse 
praktijk op de werven te analyseren. Onderzoekers en stakeholders werken samen oplossingen uit voor 
knelpunten die de urban mining moeilijk of onmogelijk maken. Ze bekijken met de aannemers op de werven 
of de voorgestelde oplossingen ook echt werkbaar zijn. De wisselwerking tussen de aannemers die de werven  
uitvoeren en het ervaringsplatform is belangrijk. Een groot deel van de inspanningen vallen op de schouders van de 
sloopbedrijven, maar ook van de milieubedrijven die zoeken naar de best mogelijke verwerking van de verschillende 
materialenstromen. Zij werken mee aan de zoektocht om voor zo veel mogelijk materialen de keten te sluiten en 
optimaal hergebruik of recyclage mogelijk te maken.

Na deze eerste fase van onderzoek rond urban mining zullen binnen de Proeftuin Circulair Bouwen de stakeholders 
uit de bouwsector met de onderzoeksgroep dieper ingaan op de opportuniteiten van het circulair bouwen in 
de diverse bouwfases (van design en materialengebruik, bouwfase en renovaties, het gebruik en onderhoud van 
gebouwen, tot de uiteindelijke valorisatie van de restwaarde van gebouwen).
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