
	  

	  

	  

	  

RISICO	  EN	  ECOLOGISCHE	  EVALUATIE	  PODIUMPRODUCTIE	  
	  

	  

	  

PRAKTIJKFICHES	  
ACTIEDOMEIN:	  aankoop	  &	  huur	  
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REcoEP	   ontwikkelt	   praktische	   tips	   en	   tools	   voor	   duurzame	   podiumtechnieken.	  Het	   project	   verzamelt	   tips	   en	   goede	   praktijken	   uit	   de	  
podiumsector	  en	  aanverwante	  sectoren	  en	  vertaalt	  deze	  naar	  praktijkadviezen	  voor	  de	  werkvloer.	  

	  

Het	  uitgangspunt	  van	  REcoEP	  is	  "gezond	  verstand".	  Duurzaamheid	  is	  in	  eerste	  instantie	  een	  kwestie	  van	  attitudes	  ten	  opzichte	  van	  de	  activiteiten	  die	  men	  
uitvoert.	   Bewust	   omgaan	  met	  materialen,	  werktuigen	   en	   energie	   zijn	   geen	   revolutionaire	   stappen	  om	  duurzamer	   te	  werken.	  Maar	   het	   nut	   ervan	  moet	  
duidelijk	  zijn.	  REcoEP	  combineert	  praktijk	  met	  theorie	  om	  een	  duurzaamheid	  op	  de	  werkvloer	  een	  vanzelfsprekendheid	  te	  maken.	  

	  

Over	  de	  praktijkfiches:	  

De	  praktijkfiches	  vatten	  alle	  relevante	  informatie	  samen	  in	  praktische	  tips	  en	  adviezen	  die	  meteen	  toepasbaar	  zijn	  op	  de	  werkvloer.	  Links	  naar	  bijkomende	  
informatie	  en	  wettelijke	  bepalingen	  worden	  eveneens	  vermeld.	  

Deze	  praktijkfiches	  zijn	  een	  "work	  in	  progress",	  en	  geenszins	  compleet.	  Wij	  werken	  permanent	  aan	  de	  uitbreiding	  en	  verfijning	  van	  deze	  adviezen.	  Indien	  u	  
zelf	  een	  bijdrage	  wil	  leveren	  kan	  u	  steeds	  contact	  opnemen	  met	  jan@podiumtechnieken.be.	  	  

	  

	  

	  

Alle	  teksten	  en	  tools	  zijn	  gratis	  beschikbaar	  op	  www.podiumtechnieken.be/onderzoek	  en	  mogen	  vrij	  gebruikt	  en	  verspreid	  worden	  
onder	  de	  voorwaarden	  van	  de	  Creative	  Commons	  Naamsvermelding	  –	  Niet	  Commercieel	  –	  Gelijk	  Delen	  2.0	  Licentie.	  

	  

REcoEP	   kwam	   tot	   stand	   met	   de	   steun	   van	   het	   Fonds	   voor	   Duurzaam	   Energie-‐	   en	   Materiaalbeheer,	   in	   samenwerking	   met	   het	   Sociaal	   Fonds	   voor	   de	  
Podiumkunsten,	  STEPP	  vzw,	  OPENDOEK	  vzw	  en	  vele	  collega’s.	  

	  .	   	  
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CLUSTERS	  VAN	  PRAKTIJKEN	  

	  

CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0004	   Gebruik	  elektronische	  toestellen	  voorzien	  van	  het	  RoHS-‐label.	   Audiovisuele	  techniek	  

Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Podiummechanica	  
Elektrische	  installatie	  
Geluid	  

P0005	   Gebruik	  lampen	  voorzien	  van	  het	  RoHS-‐label.	   Belichting	  
Verbruiksmaterialen	  

P0006	   Gebruik	  onderhoudsproducten	  met	  het	  RoHS-‐label	   Belichting	  
Geluid	  
Draadloze	  toestellen	  
Audiovisuele	  techniek	  

P0007	   Gebruik	  CFK-‐arme	  producten	   Belichting	  
Geluid	  
Draadloze	  toestellen	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  
Décor	  
Textiel	  
Speciale	  effecten	  

P0019	   Maak	  gebruik	  van	  herlaadbare	  batterijen	   Draadloze	  toestellen	  
Verbruiksmaterialen	  
Batterijen	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0025	   Werk	  met	  leveranciers	  met	  een	  duidelijk	  duurzaamheidsengagement	   Audiovisuele	  techniek	  

Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Podiummechanica	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  
Hout	  
Metaal	  
Kunststof	  
Textiel	  
Chemische	  producten	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  
Verbruiksmaterialen	  
Batterijen	  
Filters	  
Tape	  
Onderhoudsproducten	  
Vrachtwagen	  &	  bestelwagen	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0026	   Neem	  duurzame	  aspecten	  op	  in	  aanbestedingen	  en	  beoordeling	  van	  materialen,	  

producten	  en	  diensten	  
Audiovisuele	  techniek	  
Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Podiummechanica	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  
Metaal	  
Hout	  
Kunststof	  
Textiel	  
Chemische	  producten	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  
Verbruiksmaterialen	  
Batterijen	  
Filters	  
Tape	  
Onderhoudsproducten	  
Vrachtwagen	  &	  bestelwagen	  

P0027	   Gebruik	  toestellen	  die	  makkelijk	  herstelbaar	  &	  onderhoudbaar	  zijn	   Audiovisuele	  techniek	  
Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Podiummechanica	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0028	   Gebruik	  efficiënte	  en	  energiezuinige	  toestellen	   Audiovisuele	  techniek	  

Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Podiummechanica	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  

P0029	   Gebruik	  efficiënte	  en	  energiezuinige	  lampen	  en	  armaturen	   Belichting	  
P0030	   Gebruik	  kabels	  met	  verwisselbare	  stekkers	   Audiovisuele	  techniek	  

Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Podiummechanica	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  

P0031	   Gebruik	  elektronische	  voorschakelapparaten	   Belichting	  
P0032	   Gebruik	  toestellen	  aan	  die	  compatiebel	  zijn	  met	  de	  bestaande	  uitrusting	   Audiovisuele	  techniek	  

Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  
Podiummechanica	  

P0033	   Werk	  met	  standaardmaten	  of	  afmetingen	  die	  herbruik	  van	  het	  materiaal	  mogelijk	  maken.	   Hout	  
Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  
Filters	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0038	   Gebruik	  materialen	  die	  voorzien	  zijn	  van	  een	  ecolabel	   Décor	  

Metaal	  
Hout	  
Kunststof	  
Textiel	  
Chemische	  producten	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  
Verbruiksmaterialen	  
Batterijen	  
Filters	  
Tape	  
Onderhoudsproducten	  

P0039	   Gebruik	  hout	  uit	  lokale	  en	  legale	  bosbouw	   Hout	  
Decor	  

P0040	   Gebruik	  hout	  met	  een	  zo	  laag	  mogelijke	  emissiewaarde	   Hout	  
Decor	  

P0042	   Voorkom	  het	  gebruik	  van	  op	  olie	  gebaseerde	  producten	  en	  materialen	   Décor	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  
Verbruiksmaterialen	  
Speciale	  effecten	  

P0058	   Maak	  gebruik	  van	  tweedehandsmaterialen	  	   Hout	  
Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  

P0059	   Beperk	  het	  gebruik	  van	  PVC-‐gebaseerde	  materialen	   Kunststof	  
Decor	  

P0060	   Beperk	  het	  gebruik	  van	  aluminium-‐gebaseerde	  materialen	   Metaal	  
Décor	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0061	   Beperk	  het	  gebruik	  van	  piepschuim	  en	  andere	  PE-‐derivaten	   Kunststof	  

Decor	  
P0062	   Beperk	  het	  gebruik	  van	  kunststoffen	   Kunststof	  

Decor	  
P0063	   Maak	  waar	  mogelijk	  gebruik	  van	  bioplastic	   Kunststof	  

Decor	  
P0065	   Gebruik	  natuurverf	  of	  op	  water	  gebaseerde	  verf	   Verf,	  lijm,	  vernis	  

Decor	  
P0068	   Voorkom	  het	  gebruik	  van	  producten	  met	  zware	  metalen	   Onderhoudsproducten	  

Chemische	  producten	  
Speciale	  effecten	  

P0097	   Gebruik	  brandvertragende	  producten	  op	  een	  doelmatige	  en	  veilige	  manier	  en	  gebruik	  een	  
duurzame	  brandvertrager.	  

Hout	  
Textiel	  
Verbruiksmaterialen	  
Decor	  
Speciale	  effecten	  
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P0004	   Gebruik	  elektronische	  toestellen	  voorzien	  van	  het	  RoHS-‐label.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Elektronsiche	  toestellen	  bevatten	  vaak	  schadelijke	  stoffen	  en	  zware	  metalen.	  Deze	  stoffen	  zijn	  niet	  alleen	  gevaarlijk	  voor	  mens	  en	  leefmilieu,	  maar	  het	  zijn	  
vaak	  ook	  schaarse	  of	  edele	  materialen	  die	  niet	  of	  moeilijk	  gerecupereerd	  kunnen	  worden	  wanneer	  de	  toestellen	  worden	  weggesmeten.	  De	  RoHS-‐richtlijn	  
beperkt	  de	  hoeveelheid	  schadelijke	  stoffen	  en	  zware	  metalen	  in	  elektronische	  apparaten.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Elektronsiche	  apparatuur	  bevat	  vaak	  zware	  metalen	  en	  schadelijke	  stoffen.	  Wanneer	  deze	  in	  het	  leefmilieu	  terechtkomen,	  bijvoorbeeld	  op	  een	  stort,	  of	  bij	  
verbranding,	  vormen	  deze	  stoffen	  een	  aanzienlijk	  risico	  voor	  mens	  en	  milieu.	  Gezien	  de	  hoge	  verbruiksgraad	  van	  elektronische	  apparatuur	  en	  de	  beperkte	  
recyclagemogelijkheden	  ervan	  wordt	  dit	  risico	  steeds	  groter.	  	  

Het	  RoHS	  label	  is	  een	  Europese	  richtlijn	  die	  het	  gebruik	  van	  zes	  schadelijke	  stoffen	  in	  elektronica	  en	  elektrische	  apparatuur	  beperkt:	  lood,	  kwik,	  cadmium,	  
hexavalent	  chromium,	  polygebromineerde	  bifenyl	  en	  polygebromeerde	  difenylether.	  Deze	  producten	  worden	  ook	  gebruikt	  in	  brandvertragers,	  antistatische	  
schoonmaakproducten	  (bv.	  voor	  spots),	  en	  andere	  courante	  producten.	  Ook	  bij	  deze	  producten	  kan	  men	  het	  RoHS-‐label	  soms	  terugvinden.	  

Het	  RoHS-‐label	  kan	  je	  terugvinden	  op	  8	  categorieën	  van	  toestellen:	  

Cat	  1:	   Grote	  huishoudtoestellen:	  frigo’s,	  wasmachines	  en	  vaatwassers,	  fornuizen,	  air	  conditioners	  

Cat	  2:	   Kleine	  huishoudtoestellen:	  stofzuigers,	  haardrogers,	  koffiezetapparaten,	  strijkijzers	  

Cat	  3:	   Computer	  &	  communicatie:	  computers,	  printers,	  kopieerapparaten,	  telefoons	  

Cat	  4:	   Consumentenelektronica:	  TV’s,	  DVD-‐spelers,	  geluidsinstallaties,	  videocamera’s	  

Cat	  5:	   Verlichting:	  lampen,	  armaturen	  

Cat	  6:	   Power	  tools:	  boormachines,	  zagen	  en	  zaagmachines,	  nagelpistolen,	  verfpistolen,	  draaibanken,	  trimmers,	  blazers	  
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Cat	  7:	  Speelgoed	  en	  sportuitrusting:	  videospelletjes,	  elektrische	  speelgoedtreinen,	  tredmolens	  

Cat	  10:	  Automaten:	  drank-‐	  en	  snoepautomaten,	  geldautomaten	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  elektronische	  apparatuur	  voorzien	  van	  een	  RoHS-‐label	  
• Gebruik	  desnoods	  alternatieve	  producten	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.rohsguide.com	  
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P0005	   Gebruik	  lampen	  voorzien	  van	  het	  RoHS-‐label.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Elektronsiche	  toestellen	  en	  verbruiksmaterialen	  bevatten	  vaak	  schadelijke	  stoffen	  en	  zware	  metalen.	  Deze	  stoffen	  zijn	  niet	  alleen	  gevaarlijk	  voor	  mens	  en	  
leefmilieu,	  maar	  het	  zijn	  vaak	  ook	  schaarse	  of	  edele	  materialen	  die	  niet	  of	  moeilijk	  gerecupereerd	  kunnen	  worden	  wanneer	  de	  toestellen	  worden	  
weggesmeten.	  Vooral	  spaarlampen	  en	  LED-‐lampen	  bevatten	  vaak	  dit	  sort	  materialen.	  De	  RoHS-‐richtlijn	  beperkt	  de	  hoeveelheid	  schadelijke	  stoffen	  en	  
zware	  metalen	  in	  elektronische	  apparaten.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Elektronsiche	  apparatuur	  bevat	  vaak	  zware	  metalen	  en	  schadelijke	  stoffen.	  Wanneer	  deze	  in	  het	  leefmilieu	  terechtkomen,	  bijvoorbeeld	  op	  een	  stort,	  of	  bij	  
verbranding,	  vormen	  deze	  stoffen	  een	  aanzienlijk	  risico	  voor	  mens	  en	  milieu.	  Gezien	  de	  hoge	  verbruiksgraad	  van	  elektronische	  apparatuur,	  en	  zeker	  van	  
elektronische	  verbruiksmaterialen,	  en	  de	  beperkte	  recyclagemogelijkheden	  ervan	  wordt	  dit	  risico	  steeds	  groter.	  	  

Het	  RoHS	  label	  is	  een	  Europese	  richtlijn	  die	  het	  gebruik	  van	  zes	  schadelijke	  stoffen	  in	  elektronica	  en	  elektrische	  apparatuur	  beperkt:	  lood,	  kwik,	  cadmium,	  
hexavalent	  chromium,	  polygebromineerde	  bifenyl	  en	  polygebromeerde	  difenylether.	  Deze	  producten	  worden	  ook	  gebruikt	  in	  brandvertragers,	  antistatische	  
schoonmaakproducten	  (bv.	  voor	  spots),	  en	  andere	  courante	  producten.	  Ook	  bij	  deze	  producten	  kan	  men	  het	  RoHS-‐label	  soms	  terugvinden.	  

Het	  RoHS-‐label	  kan	  je	  terugvinden	  op	  8	  categorieën	  van	  toestellen.	  Categorie	  5	  bevat	  o.a.	  lampen	  en	  armaturen.	  Uiteraard	  bevatten	  niet	  alle	  lampen	  
schadelijke	  stoffen,	  en	  zijn	  er	  een	  aantal	  uitzonderingen:	  

Compacte	  fluorescentielampen	  met	  een	  enkelvoudige	  lampvoet	  en	  met	  een	  kwikgehalte	  van	  niet	  meer	  dan:	  

• 2,5	  mg	  per	  brander	  voor	  algemene	  verlichtingsdoeleinden	  met	  een	  vermogen	  van	  minder	  dan	  30	  W;	  
• 3,5	  mg	  per	  brander	  voor	  algemene	  verlichtingsdoeleinden	  met	  een	  vermogen	  tussen	  30	  W	  en	  149	  W;	  
• 5	  mg	  per	  brander	  voor	  algemene	  verlichtingsdoeleinden	  met	  een	  vermogen	  van	  niet	  meer	  dan	  150	  W;	  
• 7	  mg	  per	  brander	  voor	  ronde	  of	  vierkante	  buislampen	  met	  een	  diameter	  van	  maximaal	  17mm;	  
• 5	  mg	  per	  brander	  voor	  lampen	  voor	  speciale	  verlichtingsdoeleinden.	  

Compacte	  fluorescentielampen	  met	  dubbele	  lampvoet	  en	  met	  een	  kwikgehalte	  van	  niet	  meer	  dan:	  
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• 4	  mg	  per	  lamp	  voor	  tri-‐band	  fosforlampen	  met	  een	  normale	  levensduur	  en	  een	  buisdiameter	  van	  minder	  dan	  9	  mm	  (T2);	  
• 3	  mg	  per	  lamp	  voor	  tri-‐band	  fosforlampen	  met	  een	  normale	  levensduur	  en	  een	  buisdiameter	  tussen	  9	  mm	  en	  17	  mm	  (T5);	  
• 3,5	  mg	  per	  lamp	  voor	  tri-‐band	  fosforlampen	  met	  een	  normale	  levensduur	  en	  een	  buisdiameter	  tussen	  17	  mm	  en	  28	  mm	  (T8);	  
• 3,5	  mg	  per	  lamp	  voor	  tri-‐band	  fosforlampen	  met	  een	  normale	  levensduur	  en	  een	  buisdiameter	  van	  meer	  dan	  28	  mm	  (T12);	  
• 5	  mg	  per	  lamp	  voor	  tri-‐band	  fosforlampen	  met	  een	  lange	  levensduur	  (tot	  25.000	  branduren).	  

Andere	  fluorescentielampen	  met	  een	  kwikgehalte	  van	  niet	  meer	  dan:	  

• 15	  mg	  per	  lamp	  voor	  non-‐lineaire	  halogeenfosfaatlampen	  (alle	  diameters)	  
uitzondering	  vervalt	  op	  13	  april	  2016;	  

• 15	  mg	  per	  lamp	  voor	  non-‐lineaire	  tri-‐band	  fosforlampen	  met	  een	  buisdiameter	  van	  meer	  dan	  17	  mm	  (T9);	  
• 15	  mg	  per	  lamp	  voor	  andere	  lampen	  voor	  algemene	  en	  speciale	  verlichtingsdoeleinden	  (inductielampen).	  

Koude	  kathode-‐fluorescentielampen	  en	  externe	  elektrode-‐fluorescentielampen	  (CCFL	  en	  EEFL)	  voor	  speciale	  verlichtingsdoeleinden	  met	  een	  
kwikgehalte	  van	  niet	  meer	  dan:	  

• 3,5	  mg	  per	  lamp	  voor	  lampen	  met	  een	  lengte	  van	  maximaal	  500	  mm;	  
• 5	  mg	  per	  lamp	  voor	  lampen	  met	  een	  lengte	  tussen	  500	  mm	  en	  1.500	  mm;	  
• 13	  mg	  per	  lamp	  voor	  lampen	  met	  een	  lengte	  van	  meer	  dan	  1.500	  mm.	  

Andere	  lagedruk	  ontladingslampen	  met	  een	  kwikgehalte	  van	  niet	  meer	  dan:	  

• 15	  mg	  per	  lamp	  

Hogedruk	  natriumdamplampen	  met	  een	  kleurweergave-‐index	  Ra	  >	  60	  en	  een	  kwikgehalte	  van	  niet	  meer	  dan:	  

• 30	  mg	  per	  brander	  voor	  lampen	  met	  een	  vermogen	  van	  maximaal	  155	  W;	  
• 40	  mg	  per	  brander	  voor	  lampen	  met	  een	  vermogen	  tussen	  155	  W	  en	  405	  W;	  
• 40	  mg	  per	  brander	  voor	  lampen	  met	  een	  vermogen	  van	  meer	  dan	  405	  W.	  

Andere	  hogedruk	  natriumdamplampen	  voor	  algemene	  verlichtingsdoeleinden	  met	  een	  kwikgehalte	  van	  niet	  meer	  dan:	  
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• 25	  mg	  per	  brander	  voor	  lampen	  met	  een	  vermogen	  van	  maximaal	  155	  W;	  
• 30	  mg	  per	  brander	  voor	  lampen	  met	  een	  vermogen	  tussen	  155	  W	  en	  405	  W;	  
• 40	  mg	  per	  brander	  voor	  lampen	  met	  een	  vermogen	  van	  meer	  dan	  405	  W.	  

Andere	  kwikhoudende	  lampen:	  

• Hogedruk	  kwikgaslampen	  (HPMV)	  
uitzondering	  vervalt	  op	  13	  april	  2015;	  

• Metaalhalidelampen	  (MH);	  
• Andere	  ontladingslampen	  voor	  speciale	  verlichtingsdoeleinden.	  

Loodhoudende	  lampen:	  

• Lineaire	  gloeilampen	  met	  silicaat	  gecoate	  buis	  
uitzondering	  vervalt	  op	  1	  september	  2013;	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  lampen	  voorzien	  van	  een	  RoHS-‐label	  
• Gebruik	  desnoods	  alternatieve	  producten	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.rohsguide.com	  
-‐ http://www.rsjtechnical.com/WhatareRoHSexemptions.htm	  
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P0006	   Gebruik	  onderhoudsproucten	  voorzien	  van	  het	  RoHS-‐label.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Onderhoudsproucten	  bevatten	  soms	  schadelijke	  stoffen	  en	  zware	  metalen	  om	  de	  producten	  anti-‐statich	  te	  maken.	  Deze	  stoffen	  zijn	  niet	  alleen	  gevaarlijk	  
voor	  mens	  en	  leefmilieu,	  maar	  het	  zijn	  vaak	  ook	  schaarse	  of	  edele	  materialen	  die	  niet	  of	  moeilijk	  gerecupereerd	  kunnen	  worden	  wanneer	  de	  toestellen	  
worden	  weggesmeten.	  De	  RoHS-‐richtlijn	  beperkt	  de	  hoeveelheid	  schadelijke	  stoffen	  en	  zware	  metalen	  in	  onderhoudsproducten	  voor	  elektronische	  
apparatuur.	  Gebruik	  dus	  onderhoudsproducten	  met	  een	  RoHS-‐label,	  of	  maak	  je	  eigen	  ecologisch	  verantwoorde	  oplossing	  van	  isopropylalcohol	  en	  
gedistilleerd	  water	  om	  je	  spots	  en	  armaturen	  mee	  schoon	  te	  maken.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Onderhoudsproducten	  voor	  elektronsiche	  apparatuur	  moetn	  vaak	  antistatisch	  zijn	  om	  de	  apparatuur	  te	  beschermen	  en	  de	  levensduur	  te	  verlengen.	  
Lampen	  en	  armaturen	  gaan	  bijvoorbeeld	  langer	  mee	  wanneer	  zij	  met	  een	  anti-‐statisch	  product	  worden	  schoongemaakt,	  omdat	  zij	  dan	  minder	  stof	  
aantrekken	  en	  zo	  hittepunten	  voorkomen.	  De	  anti-‐statische	  eigenschap	  van	  de	  onderhoudsproducten	  wordt	  meestal	  verkregen	  door	  het	  gebruik	  van	  zware	  
metalen	  en	  schadelijke	  stoffen.	  Wanneer	  deze	  in	  het	  leefmilieu	  terechtkomen,	  bijvoorbeeld	  op	  een	  stort,	  of	  bij	  verbranding,	  vormen	  deze	  stoffen	  een	  
aanzienlijk	  risico	  voor	  mens	  en	  milieu.	  Gezien	  de	  hoge	  gebruiksgraad	  van	  elektronische	  apparatuur	  in	  de	  podiumsector,	  en	  de	  beperkte	  
recyclagemogelijkheden	  ervan	  wordt	  dit	  risico	  steeds	  groter.	  	  

Het	  RoHS	  label	  is	  een	  Europese	  richtlijn	  die	  het	  gebruik	  van	  zes	  schadelijke	  stoffen	  in	  elektronica	  en	  elektrische	  apparatuur	  beperkt:	  lood,	  kwik,	  cadmium,	  
hexavalent	  chromium,	  polygebromineerde	  bifenyl	  en	  polygebromeerde	  difenylether.	  Deze	  richtlijn	  is	  niet	  specifiek	  gericht	  op	  onderhoudsproducten,	  maar	  
een	  aantal	  producenten	  past	  deze	  toch	  toe	  om	  duurzamere	  onderhoudsproducten	  te	  kunnen	  aanbieden.	  

Als	  alternatief	  kan	  men	  ook	  een	  lichte	  oplossing	  van	  isopropylalcohol	  en	  gedistilleerd	  water	  gebruiken	  om	  spots	  en	  armaturen	  met	  een	  anti-‐statisch	  
product	  schoon	  te	  maken.	  Isopropylalcohol	  en	  gedistilleerd	  water	  zijn	  in	  vrijwel	  elke	  apotheek	  verkrijgbaar,	  en	  vormen	  geen	  gevaar	  voor	  mens	  en	  
leefmilieu.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  onderhoudsproducten	  voorzien	  van	  een	  RoHS-‐label	  
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• Gebruik	  desnoods	  alternatieve	  producten	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.rohsguide.com	  
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P0007	   Gebruik	  CFK-‐vrije	  producten.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Elektrische	  toestellen	  en	  spuitbussen	  bevatten	  soms	  nog	  CFK’s.	  Deze	  zijn	  vooral	  berucht	  om	  hun	  schadelijk	  effect	  op	  de	  ozonlaag,	  waardoor	  er	  meer	  
kankerverwekkende	  UV-‐straling	  het	  aardoppervlakt	  bereikt.	  Het	  Montrealprotocol	  uit	  1989	  legt	  het	  gebruikvan	  CFK’s	  aan	  banden,	  maar	  verbiedt	  het	  niet.	  
Intussen	  zijn	  er	  echter	  genoeg	  alternatieven	  om	  voor	  CFK-‐vrije	  producten	  en	  toestellen	  te	  kunnen	  kiezen.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

CFK’s	  of	  chloorflurokoolstofverbindingen	  warden	  een	  discussiethema	  in	  de	  jaren	  80,	  toen	  men	  voor	  het	  eerst	  het	  gevaar	  van	  het	  gat	  in	  de	  ozonlaag	  op	  grote	  
schaal	  begon	  in	  te	  zien.	  CFK’s	  tasten	  de	  ozonlaag	  aan,	  die	  mens	  en	  milieu	  beschermt	  van	  schadelijke	  straling	  van	  de	  zon.	  Het	  gat	  in	  de	  ozonlaag	  zorgt	  onder	  
meer	  voor	  een	  hoger	  risico	  op	  huidkanker	  door	  zonnestraling,	  en	  speelt	  een	  grote	  rol	  in	  het	  smelten	  van	  de	  ijskappen.	  	  

In	  1989	  werd	  het	  Montrealprotocol	  ondertekend	  dat	  het	  gebruik	  van	  CFK’s	  aan	  banden	  legt.	  CFK’s	  komen	  vooral	  voor	  in	  frigo’s,	  diepvriezers,	  airco’s	  en	  als	  
drijfmiddel	  in	  spuitbussen.	  Sindsdien	  zijn	  er	  meer	  producten	  op	  de	  markt	  die	  aan	  verschillende	  duurzaamheidsnormen	  voldoen.	  Zo	  bevatten	  spuitbussen	  
steeds	  vaker	  geen	  CFK’s	  meer.	  Toch	  bestaan	  ze	  nog,	  en	  moet	  er	  goed	  opgelet	  worden	  wanneer	  men	  spuitbussen,	  frigo’s	  of	  andere	  mogelijk	  CFK-‐houdende	  
toestellen	  of	  producten	  aankoopt.	  	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  CFK-‐vrije	  producten	  
• Gebruik	  desnoods	  alternatieve	  producten	  
• Spring	  zuinig	  om	  met	  producten	  

LINKS:	  	  

-‐ http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php	  
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P0019	   Maak	  gebruik	  van	  herlaadbare	  batterijen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Kleurenfilters	  belanden	  door	  intensief	  en	  onzorgvuldig	  gebruik	  vaak	  erg	  snel	  in	  de	  vuilbak.	  Nochtans	  zijn	  filters	  erg	  robust,	  en	  kunnen	  ze	  best	  wel	  een	  tijdje	  
meegaan.	  Spring	  zuinig	  en	  doelmatig	  om	  met	  filters	  om	  hun	  levensduur	  te	  verlengen.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Op	  de	  podiumvloer	  worden	  veel	  batterijen	  gebruikt.	  We	  willen	  immers	  flexibel	  kunnen	  werken	  en	  niet	  gebonden	  zijn	  aan	  een	  kabel	  of	  aansluitpunt.	  In	  
communicatieapparatuur,	  zaklampen	  en	  allerlei	  kleine	  toestellen	  worden	  de	  batterijen	  soms	  dagelijks	  meermaals	  vervangen.	  

Niet	  herlaadbare	  batterijen	  belanden	  vaak	  bij	  het	  afval.	  Veelal	  zijn	  ze	  zelfs	  niet	  volledig	  gebruikt,	  maar	  ze	  bieden	  onvoldoende	  zekerheid	  voor	  een	  volledige	  
voorstelling.	  Ze	  bevatten	  schadelijke	  stoffen	  die	  het	  milieu	  aantasten.	  De	  gebruikte	  grondstoffen	  worden	  zo	  verspild,	  en	  door	  onzorgvuldige	  afvalverwerking	  
komen	  schadelijke	  stoffen	  in	  het	  leefmilieu	  terecht.	  

Herlaadbare	  batterijen	  zijn	  tot	  32	  keer	  minder	  vervuilend.	  Ze	  zorgen	  daarnaast	  ook	  voor	  een	  behoorlijke	  financiële	  besparing.	  In	  de	  cultuur-‐	  en	  
evenementensector	  zijn	  herlaadbare	  batterijen	  nog	  erg	  onpopulair	  omdat	  de	  oudere	  types	  batterijen	  weinig	  betrouwbaar	  waren.	  In	  een	  aantal	  gevallen	  
werkte	  men	  wel	  met	  herlaadbare	  batterijen,	  maar	  warden	  die	  uit	  voorzorg	  al	  na	  het	  tweede	  gebruik	  weggegooid,	  voor	  het	  geval	  hun	  stabiliteit	  zou	  
afnemen.	  Door	  batterijen	  meteen	  na	  gebruik	  te	  herladen	  hebben	  zij	  trouwens	  een	  langere	  levensduur.	  

De	  huidige	  generatie	  herlaadbare	  batterijen	  is	  een	  stuk	  stabieler.	  Het	  Londense	  Apollo	  Theatre	  is	  voor	  de	  voorstelling	  “Wicked”	  overgestapt	  van	  maandelijks	  850	  
wegwerpbatterijen	  naar	  64	  herlaadbare	  batterijen.	  	  

Laat	  batterijen,	  herlaadbaar	  of	  niet,	  apart	  inzamelen.	  Zo	  blijven	  de	  batterijen	  uit	  het	  gewone	  afval.	  In	  België	  worden	  batterijen	  ingezameld	  en	  gerecycleerd	  
door	  Bebat.	  Op	  die	  manier	  wordt	  er	  op	  zijn	  minst	  voor	  gezorgd	  dat	  de	  schadelijke	  stoffen	  niet	  in	  het	  milieu	  terecht	  komen.	  Maar	  het	  recycleren	  vraagt	  ook	  
energie	  en	  is	  dus	  niet	  de	  meest	  optimale	  oplossing.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Vervang	  wegwerpbatterijen	  door	  herlaadbare	  batterijen	  
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• Plaats	  in	  de	  buurt	  van	  plaatsen	  waar	  men	  regelmatig	  batterijen	  vervangt	  inzamelpunten	  voor	  defecte	  of	  oude	  batterijen	  
• Laat	  oude	  batterijen	  recycleren	  door	  Bebat	  
• Herlaadt	  batterijen	  meteen	  na	  elk	  gebruik	  om	  hun	  levensduur	  te	  optimaliseren	  
• Werk	  met	  kleurcodes	  om	  het	  gebruik	  van	  de	  batterijen	  beter	  te	  kunnen	  organiseren,	  en	  hun	  levensduur	  te	  kunnen	  monitoren	  

VOORBEELDEN:	  	  

In	  het	  Apollo	  Theatre	  in	  Londen	  vervangen	  64	  herlaadbare	  batterijen	  de	  anders	  850	  normale	  batterijen	  die	  maandelijks	  verbruikt	  werden.	  De	  
terugverdientermijn	  was	  15	  weken,	  en	  leverde	  een	  besparing	  van	  200	  EUR	  per	  maand	  op.	  De	  batterijen	  worden	  in	  twee	  shiften	  gebruikt:	  terwijl	  één	  reeks	  
oplaadt,	  wordt	  de	  andere	  reeks	  gebruikt.	  De	  elke	  reeks	  heeft	  een	  eigen	  kleurcode	  die	  op	  de	  batterijen	  is	  aangeduid.	  	  

Naast	  het	  werken	  met	  kleurlabels	  draagt	  het	  bijhouden	  van	  een	  logboek	  bij	  tot	  de	  bedrijfszekerheid.	  Zo	  kan	  de	  operationele	  duur	  van	  de	  batterijen	  
gemonitord	  worden,	  en	  kunnen	  defecten	  vroegtijdig	  opgespoord	  en	  verholpen	  worden.	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.juliesbicycle.com	  
-‐ http://www.bebat.be	  
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P0025	   Werk	  met	  leveranciers	  met	  een	  duidelijk	  duurzaamheidsengagement.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Bij	  heel	  wat	  activiteiten	  hebben	  we	  zelf	  geen	  controle	  over	  het	  al	  dan	  niet	  toepassen	  van	  duurzame	  materialen	  en	  werkmethodes.	  Kies	  leveranciers	  en	  
dienstverleners	  met	  een	  duidelijk	  duurzaamheidsengagement	  om	  de	  eigen	  resultaten	  te	  verbeteren.	  	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Toeleveranciers,	  dienstverleners	  en	  externe	  medewerkers	  werken	  niet	  altijd	  met	  dezelfde	  normen	  en	  standaarden.	  Om	  een	  transparant	  en	  succesvol	  
duurzaamheidsbeleid	  uit	  te	  werken	  is	  het	  echte	  rook	  belangrijk	  dat	  die	  externe	  bedrijven	  daar	  ook	  in	  meestappen.	  Het	  heeft	  weinig	  zin	  om	  duurzaam	  om	  te	  
springen	  met	  materialen	  als	  die	  materialen	  geleverd	  worden	  door	  een	  bedrijf	  dat	  net	  het	  tegenovergestelde	  doet	  dan	  wijzelf:	  vervuilen	  en	  verspillen.	  

Er	  zijn	  in	  Europa	  en	  België	  al	  een	  aantal	  initiatieven	  genomen	  om	  duurzame	  dienstverlening	  te	  certificeren	  en	  te	  standaardiseren.	  Onder	  andere	  de	  
ISO14001-‐norm	  geeft	  aan	  dat	  het	  bedrijf	  bepaalde	  structuren	  en	  werkmethodes	  toepast	  om	  materiaal-‐	  en	  energieverbruik	  te	  beperken,	  en	  afval	  op	  de	  
juiste	  manier	  te	  recycleren.	  Op	  de	  website	  Huged.be	  vind	  je	  verschillende	  dienstverleners,	  materialen	  en	  leveranciers	  voor	  de	  evenementensector.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Werk	  met	  leveranciers	  met	  een	  duidelijk	  duurzaamheidsengagement	  	  
• Neem	  duurzame	  beoordelingsparameters	  op	  in	  aanbestedingen	  
• Vraag	  leveranciers	  en	  dienstverleners	  naar	  duurzame	  producten	  en	  diensten	  
• Licht	  externe	  en	  tijdelijke	  medewerkers	  in	  over	  het	  duurzaamheidsbeleid	  van	  de	  organisatie,	  bijvoorbeeld	  door	  een	  steekfiche	  of	  checklist.	  

VOORBEELDEN:	  	  

Het	  Gran	  Theatro	  Licieu	  in	  Barcelona	  verwierf	  in	  2004	  het	  ISO14001	  certificaat	  door	  het	  implementeren	  van	  verschillende	  milieu-‐	  en	  
energiemanagementsystemen.	  	  
In	  2011	  werd	  het	  operahuis	  ook	  gecertifieerd	  voor	  hun	  energiemanagementsysteem	  volgens	  de	  UNE-‐EN-‐16001	  standaard.	  De	  standaarden	  en	  
certificeringen	  zijn	  beschikbaar	  op	  de	  website	  van	  het	  operahuis.	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aankoop	  &	  huur	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   21	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.huged.be	  
-‐ www.iso.org/iso/iso14000	  
-‐ http://www.liceubarcelona.cat/en/el-‐liceu/the-‐institution/energy-‐and-‐environmental-‐commitment.html	  

	  

	   	   	   	  

	   	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aankoop	  &	  huur	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   22	  

P0026	   Neem	  duurzame	  aspecten	  op	  in	  aanbestedingen	  en	  beoordeling	  van	  materialen,	  
producten	  en	  diensten.	  

	  

SAMENVATTING:	  	  

De	  aankoop	  van	  materialen	  en	  toestellen	  wordt	  meestal	  gestuurd	  door	  de	  prijs	  en	  technische	  dienstverlening	  van	  de	  leverancier.	  Nochtans	  kan	  ook	  de	  
duurzaamheid	  en	  efficiëntie	  van	  een	  toestel	  of	  materiaal	  een	  doorslaggevende	  factor	  zijn.	  Neem	  duurzame	  beoordelingsparameters	  op	  in	  aanbestedingen	  
zodat	  de	  aangeboden	  materialen	  en	  toestellen	  ook	  op	  hun	  duurzame	  kwaliteiten	  kunnen	  worden	  beoordeeld.	  	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Het	  is	  niet	  altijd	  even	  eenvoudig	  om	  duurzame	  materialen	  en	  toestellen	  met	  elkaar	  en	  met	  minder	  duurzame	  toestellen	  te	  vergelijken.	  Bij	  de	  aankoop	  van	  
nieuw	  materiaal	  wordt	  meestal	  gekeken	  naar	  de	  directe	  kosten:	  de	  inkoopprijs	  en	  de	  technische	  dienstverlening	  na	  verkoop.	  Maar	  ook	  
duurzaamheidsfactoren	  als	  herkomst,	  behandeling,	  ergonomie,	  eerlijke	  handel,	  energieverbruik,	  levensduur	  en	  recycleerbaarheid	  kunnen	  de	  keuze	  van	  
materialen	  en	  toestellen	  beïnvloeden.	  	  

Om	  een	  transparant	  en	  succesvol	  duurzaamheidsbeleid	  uit	  te	  werken	  is	  het	  belangrijk	  om	  in	  de	  aankoopprocedure	  ook	  rekening	  te	  houden	  met	  deze	  
aspecten.	  Het	  heeft	  weinig	  zin	  om	  duurzame	  principes	  toe	  te	  passen	  wanneer	  men	  de	  problemen	  niet	  bij	  de	  basis,	  namelijk	  bij	  de	  aankoop,	  aanpakt.	  	  

Uiteraard	  kan	  dit	  ook	  een	  totaal	  andere	  manier	  van	  beoordeling	  mogelijk	  maken.	  Door	  de	  aanschaf	  van	  duurzamere	  materialen	  en	  toestellen	  kan	  een	  
aantal	  positieve	  neveneffecten	  hebben,	  zoals	  een	  dalende	  energiefactuur,	  of	  een	  dalende	  aankoop	  van	  nieuwe	  toestellen	  of	  materialen	  doordat	  zij	  langer	  
meegaan.	  De	  dalende	  nevenkosten	  kunnen	  de	  vaak	  hogere	  inkoopprijs	  voor	  een	  stuk	  compenseren.	  Bovendien	  zullen	  op	  termijn	  de	  prijzen	  van	  duurzamere	  
materialen	  en	  toestellen	  ook	  dalen	  wanneer	  de	  vraag	  ernaar	  stijgt.	  Hoe	  groter	  de	  vraag	  naar	  duurzame	  materialen	  en	  producten,	  hoe	  meer	  de	  leveranciers	  
en	  fabrikanten	  namelijk	  geneigd	  zullen	  zijn	  duurzame	  producten	  te	  ontwikkelen.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Neem	  duurzame	  beoordelingsparameters	  op	  in	  de	  aanbesteding	  en	  beoordeling	  van	  materialen,	  producten	  en	  diensten	  
• Gebruik	  daarvoor	  niet	  enkel	  referenties	  naar	  labels,	  maar	  ook	  objectieve	  parameters	  zoals	  herkomst,	  productiemethode,	  recycleerbaarheid,	  en	  

aanwezigheid	  van	  schadelijke	  stoffen	  en	  zware	  metalen.	  
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• Communiceer	  het	  duurzaamheidsengagement	  van	  jouw	  organisatie	  naar	  leveranciers	  en	  dienstverleners	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.huged.be	  
-‐ http://www.labelinfo.be	  
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P0027	   Gebruik	  toestellen	  die	  makkelijk	  herstelbaar	  &	  onderhoudbaar	  zijn.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Om	  een	  lange	  levensduur	  van	  een	  toestel	  te	  garanderen	  moeten	  we	  er	  zeker	  van	  zijn	  dat	  het	  toestel	  makkelijk	  onderhouden	  en	  hersteld	  kan	  worden.	  Dit	  is	  
nochtans	  niet	  vanzelfsprekend.	  Toestellen	  worden	  steeds	  complexer	  waardoor	  het	  bij	  defecten	  steeds	  vaker	  volledig	  vervangen	  moet	  worden.	  Gebruik	  
toestellen	  die	  makkelijk	  herstelbaar	  en	  onderhoudbaar	  zijn	  om	  het	  onnodig	  wegwerpen	  van	  toestellen	  en	  grondstoffen	  te	  vermijden.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Elektrische	  toestellen	  zoals	  lichtarmaturen,	  versterkers	  en	  andere	  apparatuur	  worden	  steeds	  complexer.	  Nanotechnologie	  en	  digitale	  “soft-‐patch”-‐
systemen	  zijn	  de	  nieuwe	  standaard.	  Dit	  maakt	  de	  toestellen	  een	  stuk	  compacter,	  lichter,	  en	  vaak	  ook	  beter	  inzetbaar	  in	  diverse	  situaties.	  Maar	  het	  zorgt	  ook	  
voor	  een	  teloorgang	  van	  toegepaste	  technische	  know-‐how.	  Defecten	  kunnen	  zelden	  zelf	  verholpen	  worden,	  en	  voor	  een	  simpel	  onderhoud	  moet	  men	  
beroep	  doen	  op	  gespecialiseerde	  dienstverleners.	  Dit	  kost	  niet	  alleen	  geld.	  Het	  zorgt	  er	  ook	  voor	  dat	  het	  vaak	  goedkoper	  is	  om	  een	  defect	  toestel	  volledig	  te	  
vervangen	  dan	  het	  te	  herstellen,	  ook	  al	  is	  het	  defect	  te	  verhelpen.	  

Dit	  zorgt	  voor	  een	  nieuwe	  golf	  van	  afval:	  elektronisch	  afval,	  of	  e-‐waste.	  Men	  schat	  dat	  ongeveer	  20%	  van	  het	  in	  Europa	  geproduceerde	  e-‐waste	  perfect	  
herstelbaar	  is.	  En	  toch	  belanden	  deze	  toestellen	  op	  het	  afvalstort*.	  Dit	  is	  uiteraard	  alles	  behalve	  duurzaam,	  zeker	  omdat	  elektronica	  vaak	  boordevol	  
herbruikbare	  grondstoffen	  en	  edele	  metalen	  zit,	  zoals	  bijvoorbeeld	  goud.	  	  

Het	  is	  dan	  ook	  belangrijk	  om	  bij	  de	  keuze	  van	  elektronische	  toestellen	  de	  garantie	  te	  krijgen	  dat	  een	  minimum	  van	  onderhoud	  en	  herstellingen	  door	  de	  
gebruiker	  kan	  worden	  uitgevoerd.	  Regelmatig	  onderhoud	  van	  een	  toestel	  zorgt	  voor	  een	  hoger	  rendement	  en	  een	  langere	  levensduur	  van	  het	  toestel.	  Bij	  de	  
aanschaf	  van	  nieuwe	  toestellen	  moet	  dan	  ook	  worden	  onderzocht	  of	  het	  toestel	  op	  een	  eenvoudige	  en	  efficiënte	  manier	  kan	  onderhouden	  worden.	  

Om	  zelf	  eenvoudige	  herstellingen	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  moeten	  de	  kritische	  componenten	  goed	  bereikbaar	  en	  verwisselbaar	  zijn.	  En	  die	  componenten	  
moeten	  ook	  gedurende	  een	  lange	  periode	  beschikbaar	  blijven.	  Het	  gebruik	  van	  standaard	  componenten	  is	  zeker	  een	  voordeel.	  De	  kans	  is	  dan	  immers	  groter	  
dat	  de	  componenten	  over	  een	  langere	  periode	  beschikbaar	  blijven,	  of	  uitgewisseld	  kunnen	  worden	  tussen	  verschillende	  toestellen.	  Als	  de	  rendementswinst	  
na	  onderhoud	  teniet	  wordt	  gedaan	  door	  een	  hoge	  onderhoudskost	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  het	  onderhoud	  onvoldoende	  prioriteit	  krijgt.	  

MAATREGELEN:	  	  
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• Gebruik	  toestellen	  die	  makkelijk	  herstelbaar	  &	  onderhoudbaar	  zijn.	  
• Gebruik	  toestellen	  die	  gebruik	  maken	  van	  standaardcomponenten	  of	  componenten	  gebruiken	  die	  compatibel	  zijn	  met	  andere	  toestellen,	  zodat	  

deze	  in	  geval	  van	  defect	  uitgewisseld	  kunnen	  worden.	  
• Informeer	  naar	  de	  beschikbaarheidstermijn	  van	  wisselstukken.	  
• Wees	  een	  expert:	  bouw	  technische	  kennis	  en	  know-‐how	  op	  over	  de	  toestellen	  die	  je	  gebruikt,	  ook	  over	  hun	  interne	  werking	  en	  eventuele	  

onderhouds-‐	  en	  herstellingsmethodes.	  

LINKS:	  	  

-‐ *Cijfers:	  Departement	  LNE	  -‐	  http://www.lne.be/doelgroepen/jeugd/boeboekkamp/boeboek-‐kamp/duurzaam-‐kamp/duurzame-‐
ontwikkeling/enkele-‐thema2019s-‐opgehelderd	  
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P0028	   Gebruik	  efficiënte	  en	  energiezuinige	  toestellen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Toestellen	  zijn	  energiezuinig	  wanneer	  er	  bij	  de	  omzetting	  van	  elektrische	  energie	  naar	  het	  gewenste	  resultaat	  (licht,	  geluid	  of	  andere	  functies)	  zo	  weinig	  
mogelijk	  verlies	  optreedt.	  Een	  lamp	  die	  100%	  van	  de	  gebruikte	  energie	  omzet	  in	  licht	  is	  zuinig.	  Hoe	  minder	  verlies	  er	  optreedt,	  des	  te	  minder	  energie	  er	  
nodig	  is.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Een	  belangrijke	  factor	  in	  het	  energieverbruik	  van	  elektrische	  toestellen	  is	  de	  efficiëntie	  van	  de	  toestellen.	  Dit	  wil	  zeggen:	  het	  aandeel	  van	  gebruikte	  
elektrische	  energie	  die	  ook	  werkelijk	  wordt	  omgezet	  in	  een	  bruikbaar	  resultaat,	  zoals	  licht,	  geluid,	  etc…	  Oudere	  toestellen	  zijn	  in	  het	  algemeen	  minder	  
efficiënt	  omdat	  een	  groot	  deel	  van	  de	  gebruikte	  energie	  “verloren”	  gaat	  “neveneffecten”	  zoals	  warmte.	  Het	  gevolg	  hiervan	  is	  dat	  er	  meer	  energie	  nodig	  is	  
om	  een	  bepaald	  resultaat	  te	  	  

Naast	  het	  rechtstreekse	  energieverbruik	  is	  er	  ook	  een	  onrechtstreeks	  verbruik:	  doordat	  er	  in	  een	  gebouw	  heel	  wat	  elektrische	  toestellen	  gebruikt	  worden,	  
wordt	  er	  ook	  heel	  wat	  warmte	  geproduceerd.	  In	  een	  theaterzaal	  moet	  er	  dan	  ook	  extra	  gekoeld	  worden,	  wat	  ook	  energie	  vergt.	  	  

Bovendien	  is	  de	  geproduceerde	  warmte	  van	  heel	  wat	  apparatuur	  nadelig	  voor	  de	  apparatuur	  zelf.	  De	  warmte	  kan	  tot	  een	  bepaalde	  temperatuur	  geen	  
kwaad,	  maar	  eens	  boven	  de	  maximumtemperatuur	  moet	  het	  toestel	  gekoeld	  worden.	  Dit	  is	  het	  geval	  voor	  bijna	  alle	  elektrische	  apparatuur.	  	  

Als	  we	  dit	  allemaal	  optellen	  kunnen	  we	  eigenlijk	  stellen	  dat	  inefficiënte	  toestellen	  energie	  ongewenst	  omzetten	  in	  warmte,	  die	  we	  met	  nog	  meer	  energie	  
moeten	  koelen.	  Efficiënt	  is	  dat	  uiteraard	  niet.	  Gebruik	  daarom	  toestellen	  die	  van	  “nature”	  uit	  efficiënt	  zijn,	  en	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  aandeel	  van	  de	  
gebruikte	  energie	  omzetten	  in	  een	  gewenst	  resultaat,	  zoals	  licht	  of	  geluid.	  

Een	  toestel	  staat	  nooit	  alleen	  maar	  werkt	  binnen	  het	  geheel	  van	  een	  systeem.	  Er	  moet	  dus	  niet	  enkel	  naar	  de	  efficiëntie	  van	  individuele	  toestellen	  gekeken	  
worden,	  maar	  ook	  naar	  de	  noodzakelijke	  randapparatuur	  en	  de	  verbruiksmaterialen	  die	  nodig	  zijn	  om	  het	  geheel	  te	  laten	  functioneren.	  Deze	  elementen	  zijn	  
(gedeeltelijk)	  afhankelijk	  van	  het	  precieze	  gebruik	  dat	  we	  in	  onze	  organisatie	  voorzien.	  
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Alles	  heeft	  een	  invloed	  op	  elkaar.	  Slecht	  afgestelde	  toestellen	  kunnen	  andere	  toestellen	  in	  het	  systeem	  ook	  slecht	  doen	  presteren.	  De	  keuze	  van	  welke	  
toestellen	  men	  met	  elkaar	  combineert	  heeft	  dan	  ook	  een	  invloed	  op	  het	  uiteindelijke	  rendement	  van	  van	  elk	  van	  de	  toestellen,	  en	  het	  systeem	  in	  zijn	  
geheel.	  	  

Om	  de	  totale	  systeemefficiëntie	  te	  berekenen	  zullen	  we	  dus	  met	  veel	  meer	  factoren	  moete	  rekening	  houden	  dan	  enkel	  de	  direct	  beschikbare	  technische	  
parameters.	  We	  zullen	  hierbij	  niet	  alleen	  rekening	  moeten	  houden	  met	  de	  impact	  van	  de	  gebruikte	  technologie,	  maar	  ook	  met	  de	  frequentie	  en	  de	  duur	  
van	  het	  gebruik	  ervan.	  Het	  energieverbruik	  en	  de	  output	  van	  de	  toestellen	  moet	  dus	  op	  verschillende	  tijdstippen	  gemeten	  en	  geëvalueerd	  worden.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  efficiënte	  en	  energiezuinige	  toestellen.	  
• Gebruik	  toestellen	  die	  zo	  weinig	  mogelijk	  elektrische	  koeling	  nodig	  hebben	  
• Vraag	  leveranciers	  naar	  de	  energieprestaties	  van	  elektrische	  toestellen	  

	  

	   	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aankoop	  &	  huur	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   28	  

P0029	   Gebruik	  efficiënte	  en	  energiezuinige	  lampen	  en	  armaturen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Efficiënte	  lampen	  zetten	  zoveel	  mogelijk	  van	  de	  gebruikte	  energie	  om	  in	  zichtbaar	  licht.	  Efficiënte	  armaturen	  zorgen	  ervoor	  dat	  zoveel	  mogelijk	  van	  het	  
geproduceerde	  licht	  ook	  werkelijk	  uit	  het	  armatuur	  komt,	  en	  bij	  voorkeur	  uiteraard	  uit	  de	  daarvoor	  voorziene	  opening.	  Dit	  lijkt	  vanzelfsprekend,	  maar	  bij	  
vele	  toestellen	  op	  de	  markt	  is	  dit	  spijtig	  genoeg	  niet	  zo.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Het	  energieverbruik	  van	  een	  lamp	  of	  lichtbron	  wordt	  in	  eerste	  instantie	  bepaald	  door	  de	  hoeveelheid	  energie	  die	  een	  lamp	  of	  lichtbron	  nodig	  heeft	  om	  een	  
bepaalde	  hoeveelheid	  licht	  te	  produceren.	  Om	  lampen	  met	  verschillende	  licht-‐output	  te	  kunnen	  vergelijken	  berekenen	  we	  de	  verhouding	  tussen	  het	  
verbruikte	  vermogen	  in	  Watt	  en	  de	  lichtoutput	  in	  Lumen	  (uitgedrukt	  in	  lumen	  /	  W).	  Let	  bij	  het	  berekenen	  op	  het	  totale	  verbruik	  van	  het	  systeem	  en	  niet	  
enkel	  van	  de	  lichtbron.	  	  

Het	  hoge	  energieverbruik	  van	  een	  gloeilamp	  is	  te	  verklaren	  wanneer	  we	  naar	  de	  spectrale	  verdeling	  kijken.	  Het	  grootste	  deel	  van	  de	  energie	  wordt	  omgezet	  
in	  warmte	  en	  infrarode	  straling.	  Slechts	  20	  %	  van	  de	  energie	  wordt	  omgezet	  in	  zichtbaar	  licht.	  Dit	  heeft	  een	  bijkomend	  nadeel.	  Er	  moet	  in	  een	  gebouw	  waar	  
veel	  toestellen	  met	  gloeilampen	  worden	  gebruikt	  bijkomende	  koeling	  worden	  geïnstalleerd.	  

Wanneer	  een	  lamp	  in	  een	  armatuur	  wordt	  ingebouwd	  zijn	  er	  meer	  factoren	  die	  een	  rol	  spelen.	  Niet	  al	  het	  geproduceerde	  licht	  verlaat	  immers	  het	  toestel.	  
Afhankelijk	  van	  het	  concept	  van	  het	  toestel	  wordt	  een	  deel	  van	  het	  licht	  door	  de	  wanden	  geabsorbeerd	  en	  omgezet	  in	  warmte.	  

Ook	  in	  lenzen	  en	  spiegels	  gaat	  een	  deel	  licht	  verloren.	  Dit	  lichtverlies	  kan	  verkleind	  worden	  door	  het	  gebruik	  van	  gecoate	  lenzen	  en	  hoogkwalitatieve	  
spiegels.	  De	  coating	  verlaagt	  het	  lichtverlies	  in	  de	  lens	  van	  5%	  naar	  2	  a	  3%.	  Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  koudlichtspiegels	  zal	  de	  temperatuur	  van	  de	  lamp	  en	  
het	  optische	  systeem	  lager	  blijven	  met	  een	  langere	  levensduur	  tot	  gevolg.	  Armaturen	  met	  condensatorlenzen	  zorgen	  voor	  een	  betere	  concentratie	  van	  het	  
licht	  waardoor	  minder	  licht	  op	  de	  wanden	  terecht	  komt.	  

De	  manier	  waarop	  het	  licht	  gekleurd	  wordt	  heeft	  ook	  een	  grote	  invloed	  op	  het	  rendement.	  Waar	  bij	  het	  gebruik	  van	  kleurfilters	  tot	  80%	  van	  de	  lichtenergie	  
verloren	  gaat	  zal	  bij	  RGB-‐technologie,	  zoals	  bij	  LED-‐spots,	  geen	  verlies	  optreden.	  Het	  systeem	  maakt	  immers	  gebruik	  van	  additieve	  kleurmenging	  
vertrekkend	  van	  lichtbronnen	  die	  verschillende	  kleuren	  produceren	  zonder	  filtering.	  
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Tot	  slot	  heeft	  ook	  de	  aanwezigheid	  van	  elektronica	  een	  invloed	  op	  het	  rendement.	  Meer	  geavanceerde	  toestellen	  bevatten	  meer	  ingesloten	  elektronica.	  
Hierdoor	  wordt	  het	  thermisch	  beheer	  en	  vooral	  de	  koeling	  belangrijk.	  Waar	  mogelijk	  wordt	  best	  gekozen	  voor	  passieve	  koeling	  omdat	  actieve	  koeling	  extra	  
energie	  vraagt	  die	  het	  rendement	  naar	  beneden	  haalt.	  Passieve	  koeling	  bestaat	  uit	  een	  voldoende	  grote	  koelvin	  die	  op	  de	  te	  koelen	  elementen	  wordt	  
gemonteerd.	  Actieve	  koeling	  wordt	  meestal	  uitgevoerd	  in	  de	  vorm	  van	  een	  ventilator.	  Actieve	  koeling	  trekt	  extra	  stof	  en	  vuil	  aan	  in	  het	  toestel	  wat	  de	  
koeling	  dan	  weer	  bemoeilijkt.	  

Bij	  LED	  armaturen	  heeft	  het	  thermisch	  beheer	  nog	  een	  ander	  belang.	  Als	  de	  temperatuur	  in	  het	  toestel	  te	  hoog	  wordt	  zal	  de	  kleurstabiliteit	  dalen	  en	  
verlaagd	  de	  levensduur.	  

Afhankelijk	  van	  het	  type	  lamp	  worden	  andere	  elementen	  belangrijk.	  Zo	  zal	  een	  laagspanningslamp,	  door	  zijn	  kortere	  filament,	  een	  optimalere	  lichtbundel	  
produceren	  en	  stabieler	  zijn	  door	  de	  constantere	  temperatuur	  van	  het	  filament.	  Twee	  zaken	  die	  het	  rendement	  ten	  goede	  komen.	  Maar	  anderzijds	  is	  er	  een	  
verlies	  aan	  vermogen	  bij	  de	  omzetting	  van	  de	  netspanning	  naar	  laagspanning.	  

Het	  bepalen	  van	  het	  rendement	  van	  een	  armatuur	  is	  dus	  een	  complexe	  oefening.	  Maar	  een	  grondig	  onderzoek	  van	  alle	  elementen	  is	  noodzakelijk	  om	  de	  
juiste	  keuze	  te	  maken.	  	  

Systeemefficiëntie	  

Een	  toestel	  staat	  nooit	  alleen	  maar	  werkt	  binnen	  het	  geheel	  van	  een	  systeem.	  Naast	  de	  efficiëntie	  van	  het	  armatuur	  moet	  ook	  gekeken	  worden	  naar	  de	  
noodzakelijke	  randapparatuur	  en	  de	  verbruiksmaterialen	  die	  nodig	  zijn	  om	  het	  geheel	  te	  laten	  functioneren.	  Deze	  elementen	  zijn	  (gedeeltelijk)	  afhankelijk	  
van	  het	  precieze	  gebruik	  dat	  we	  in	  onze	  organisatie	  voorzien.	  

Andersom	  heeft	  de	  randapparatuur	  ook	  invloed	  op	  de	  efficiëntie	  van	  onze	  lichtbronnen.	  De	  keuze	  van	  dimmers,	  voorschakelapparatuur	  en	  dergelijke	  heeft	  
invloed	  op	  het	  uiteindelijke	  rendement	  van	  lichtbronnen.	  Een	  goed	  gekozen	  voorschakelapparaat	  kan	  bijvoorbeeld	  de	  levensduur	  van	  een	  lamp	  tot	  30%	  
verhogen.	  

Om	  de	  totale	  systeemefficiëntie	  te	  berekenen	  zullen	  we	  dus	  met	  veel	  meer	  factoren	  moete	  rekening	  houden	  dan	  enkel	  de	  direct	  beschikbare	  technische	  
parameters.	  We	  zullen	  hierbij	  niet	  alleen	  rekening	  moeten	  houden	  met	  de	  impact	  van	  de	  gebruikte	  technologie,	  maar	  ook	  met	  de	  frequentie	  en	  de	  duur	  
van	  het	  gebruik	  ervan.	  

MAATREGELEN:	  	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aankoop	  &	  huur	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   30	  

• Gebruik	  lampen	  met	  een	  zo	  hoog	  mogelijk	  rendement	  
• Gebruik	  armaturen	  met	  een	  zo	  hoog	  mogelijk	  rendement:	  condensatorlenzen,	  gecoate	  lenzen,	  en	  koudlichtspiegels.	  
• Gebruik	  armaturen	  die	  zo	  weinig	  mogelijk	  warmte	  insluiten	  en	  beperk	  het	  gebruik	  van	  messen	  en	  gobo’s.	  
• Gebruik	  armaturen	  die	  zo	  weinig	  mogelijk	  elektrische	  koeling	  nodig	  hebben.	  
• Gebruik	  combinaties	  van	  toestellen	  met	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  systeemefficiëntie	  
• Vraag	  leveranciers	  naar	  de	  energieprestaties	  van	  lampen	  en	  armaturen	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.groenlichtvlaanderen.be	  
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P0030	   Gebruik	  kabels	  met	  verwisselbare	  stekkers.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Kabels	  met	  verwisselbare	  stekkers	  hebben	  een	  langere	  levensduur	  vermits	  een	  defecte	  stekker	  kan	  worden	  vervangen	  zonder	  dat	  de	  hele	  kabel	  moet	  
worden	  weggegooid.	  En	  dat	  betekent	  meteen	  minder	  afval.	  	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Kabels	  met	  aangegoten	  stekkers	  zijn	  niet	  herstelbaar.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  moet	  de	  kabel	  in	  zijn	  geheel	  worden	  weggegooid	  als	  een	  van	  de	  stekkers	  
beschadigd	  is.	  Het	  gebruik	  van	  verwisselbare	  stekkers	  lijkt	  op	  korte	  termijn	  economisch	  minder	  interessant.	  Maar	  op	  lange	  termijn	  zal	  zowel	  de	  milieu-‐
impact	  als	  de	  kostprijs	  lager	  uitkomen	  dan	  bij	  geprefabriceerde	  kabels	  met	  aangegoten	  stekkers.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  kabels	  met	  verwisselbare	  stekkers.	  
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P0031	   Gebruik	  elektronische	  voorschakelapparaten.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Elektronische	  voorschakelapparaten	  zorgen	  voor	  een	  lager	  energieverbruik	  en	  een	  langere	  levensduur	  van	  lampen.	  	  

PROBLEEMSTELLING	  

Analoge	  voorschakelapparaten	  veroorzaken	  een	  hoger	  energieverbruik.	  Zij	  hebben	  een	  lagere	  efficiëntie	  doordat	  zij	  warmte	  produceren,	  en	  zorgen	  in	  
gebruik	  met	  TL-‐lampen	  voor	  verbruikspieken	  en	  “flikkeren”	  van	  de	  lampen.	  Elektronische	  ballasten	  daarentegen	  zijn	  efficiënter	  en	  verhogen	  ook	  meteen	  de	  
efficiëntie	  van	  de	  gekoppelde	  lampen.	  Doordat	  zij	  stabieler	  gaan	  de	  lampen	  ook	  langer	  mee,	  tot	  50%	  langer	  dan	  bij	  het	  gebruik	  van	  analoge	  ballasten.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  elektronische	  voorschakelapparaten.	  
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P0032	   Gebruik	  toestellen	  aan	  die	  compatiebel	  zijn	  met	  de	  bestaande	  uitrusting.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Toestellen	  die	  gebruik	  maken	  van	  courante	  protocollen	  en	  standaardcomponenten	  kunnen	  langer	  gebruikt	  worden	  in	  bestaande	  systemen.	  Gebruik	  
toestellen	  aan	  die	  compatiebel	  zijn	  met	  de	  bestaande	  uitrusting.	  

PROBLEEMSTELLING	  

Als	  men	  een	  toestel	  koopt	  dan	  gedurende	  vele	  jaren	  moet	  kunnen	  meegaan	  is	  het	  belangrijk	  dat	  het	  ook	  in	  zijn	  hele	  verwachte	  levensduur	  in	  een	  systeem	  
kan	  worden	  gebruikt.	  Compatibiliteit	  met	  courante	  protocollen	  is	  een	  garantie	  dat	  het	  toestel	  na	  verloop	  van	  tijd	  nog	  steeds	  kan	  worden	  aangestuurd.	  

Het	  gebruik	  van	  standaardcomponenten,	  accessoires	  en	  wisselstukken	  zorgt	  ervoor	  dat	  we	  het	  later	  kunnen	  uitbreiden	  of	  aanpassen	  aan	  een	  specifieke	  
noodzaak.	  

Overeenstemming	  met	  geldende	  wettelijke	  normen	  zoals	  EMC	  /	  EMI	  en	  RFI	  interferentie	  zorgen	  ervoor	  dat	  het	  toestel	  kan	  gebruikt	  worden	  zonder	  risico	  
op	  interferentie	  met	  bijvoorbeeld	  draadloze	  systemen.	  

Kortom,	  het	  onderzoek	  naar	  de	  compatibiliteit	  is	  belangrijk	  als	  we	  er	  zeker	  van	  willen	  zijn	  dat	  het	  toestel	  zijn	  volledige	  levensduur	  kan	  en	  mag	  gebruikt	  
worden.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  toestellen	  aan	  die	  compatiebel	  zijn	  met	  de	  bestaande	  uitrusting.	  
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P0033	   Werk	  met	  standaardmaten	  of	  afmetingen	  die	  hergebruik	  van	  het	  materiaal	  mogelijk	  
maken.	  

	  

SAMENVATTING:	  	  

Herbruikbaarheid	  van	  materialen	  in	  de	  podiumsector	  is	  moeilijk	  omdat	  elk	  ontwerp	  uniek	  is,	  en	  telkens	  andere	  vereisten	  stelt	  op	  vlak	  van	  materialen,	  
afmetingen,	  constructie,	  etc…	  Door	  bij	  het	  ontwerp	  en	  realisatie	  van	  decors	  en	  kostuums	  steeds	  met	  standaardmaten	  te	  werken,	  kunnen	  de	  gebruikte	  
materialen	  makkelijk	  in	  andere	  stukken	  hergebruikt	  worden.	  Bovendien	  is	  het	  werken	  met	  standaardmaten	  ook	  voordelig	  voor	  transport,	  opslag,	  en	  
aankoop.	  	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Een	   belangrijk	   deel	   van	   het	   afval	   en	  materiaalverbruik	   bij	   bv.	   decorbouw	  wordt	   veroorzaakt	   door	   onbruikbaar	   materiaaloverschot	   bij	   het	   verzagen	   of	  
versnijden	  van	  materialen.	  Eens	  verzaagd,	  kunnen	  vele	  stukken	  ook	  niet	  meer	  hergebruikt	  worden	   in	  nieuwe	  constructies	  omdat	  de	  afmetingen	  daarvan	  
weer	  anders	  zijn.	  	  

Door	  decors	  te	  ontwerpen	  in	  functie	  van	  standaardmaten	  moet	  er	  minder	  versneden	  worden	  en	  ontstaat	  er	  dus	  ook	  minder	  materiaaloverschot.	  Bovendien	  
worden	  materialen	  door	  het	  gebruik	  van	  standaardmaten	  	  materialen	  niet	  enkel	  gemakkelijker	  te	  hergebruiken,	  maar	  ook	  eenvoudiger	  om	  op	  te	  slaan.	  De	  
opslag	  kan	  namelijk	  gestandaardiseerd	  worden,	  waardoor	  de	  beschikbare	  ruimte	  geoptimaliseerd	  kan	  worden.	  Hetzelfde	  geldt	  ook	  voor	  het	  transport:	  door	  
steeds	  met	  standaardmaten	  te	  werken	  kan	  het	  beschikbare	  transportvolume	  geoptimaliseerd	  worden.	  Zo	  kan	  men	  meer	  materiaal	  in	  één	  keer	  aankopen	  en	  
opslaan,	  wat	  een	  stuk	  goedkoper	  uitvalt.	  En	  men	  kan	  standaard	  flightcases	  en	  karren	  laten	  aanmaken	  die	  voor	  alle	  decors	  dezelfde	  zijn.	  	  

Je	  kan	  op	  twee	  manieren	  te	  werk	  gaan:	  

-‐ Gebruik	   eigen	   standaardmaten	   “op	   maat”	   van	   de	   organisatie	   en	   het	   repertoire:	   zij	   worden	   bepaald	   in	   functie	   van	   de	   beschikbare	   ruimte,	  
transportmogelijkheden,	   enz.	   De	   materialen	   zijn	   intern	   herbruikbaar.	   Nieuw	   aangekocht	   materiaal	   wordt	   steeds	   tot	   de	   eigen	   standaardmaten	  
herleidt.	  	  

-‐ Gebruik	  de	   industriestandaard	  voor	  handelshout:	  het	   repertoire	  en	  de	  organisatie	  past	   zich	  aan	  de	  bestaande	   industriestandaarden	  aan.	  Decors	  
worden	   ontworpen	   in	   functie	   van	   de	   bestaande	   standaarden,	   opslagruimtes,	   transportmogelijkheden,	   enz.	   worden	   op	   maat	   van	   de	   gebruikte	  
standaardmaten	  ingericht.	  De	  standaardmaten	  voor	  hout	  zijn	  bijvoorbeeld	  122m	  x	  244m.	  Deze	  standaardmaten	  zijn	  universeel	  en	  kunnen	  dus	  ook	  
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door	   andere	   organisaties	   gebruikt	   worden,	   waardoor	   materialen	   tussen	   verschillende	   organisaties	   gebruikt	   worden.	  
Een	  andere	   industriestandaard	   is	  de	  palletmaat	  en	  de	  veelvouden	  ervan.	  Een	  standaardpallet	   is	  80	  x	  120.	  De	  meeste	  vrachtwagens	  zijn	  op	  deze	  
maat	  aangepast	  en	  er	  is	  standaardtransportmateriaal	  voor	  voorzien.	  Er	  zijn	  kleine	  paletten	  van	  80	  x	  60	  en	  grotere	  van	  160	  x	  120	  en	  240	  x	  120	  

MAATREGELEN:	  	  

• Bepaal	  werkbare	  standaardmaten	  voor	  je	  organisatie	  of	  voor	  regelmatig	  wederkerende	  activiteiten,	  
• Of	  gebruik	  bestaande	  industriestandaarden	  en	  handelsmaten	  
• Pas	  deze	  standaardmaten	  zo	  veel	  mogelijk	  toe	  in	  het	  ontwerp	  en	  bij	  de	  uitvoering	  van	  ontwerpen	  
• Pas	  opslagruimtes	  en	  ateliers	  aan	  de	  gekozen	  standaardmaten	  aan	  
• Pas	  transportkisten	  en	  vervoer	  aan	  de	  gekozen	  standaardmaten	  aan	  

VOORBEELDEN:	  	  

Kunstencentrum	  STUK	  in	  Leuven	  gebruikt	  voor	  hun	  tentoonstellingen	  met	  standaardmaten.	  Deze	  verschillen	  van	  locatie	  tot	  locatie,	  maar	  maken	  het	  
mogelijk	  om	  voor	  elke	  locatie	  plaatmateriaal	  en	  falies	  te	  hergebruiken	  tot	  zij	  uit	  elkaar	  vallen.	  	  
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P0038	   Gebruik	  materialen	  die	  voorzien	  zijn	  van	  een	  ecolabel.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Ecolables	  zijn	  de	  makkelijkste	  manier	  om	  duurzame	  aspecten	  van	  materialen	  te	  vergelijken.	  Ook	  al	  zijn	  de	  meeste	  ecolabels	  betrouwbaar,	  een	  aantal	  van	  
hen	  zijn	  erg	  misleidend.	  Het	  is	  daarom	  belangrijk	  om	  een	  aantal	  basisparameters	  in	  acht	  te	  nemen,	  en	  de	  juist	  labels	  te	  kiezen	  voor	  de	  materialen	  die	  we	  
nodig	  hebben.	  Wat	  volgt	  is	  een	  overzicht	  van	  de	  belangrijkste	  ecolabels	  voor	  de	  podiumsector.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Een	  aantal	  duurzaamheidsparameters	  kunnen	  eenvoudig	  beoordeeld	  worden.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  aan	  de	  hand	  van	  ecolabels	  gebeuren.	  Materialen	  met	  
ecolabels	  voldoen	  aan	  bepaalde	  courante	  milieunormen.	  Er	  zijn	  enorm	  veel	  verschillende	  labels,	  die	  vaak	  van	  land	  tot	  land	  verschillen	  en	  zeer	  verschillende	  
normen	  hanteren.	  Zo	  beoordeelt	  het	  FSC-‐label	  bijvoorbeeld	  enkel	  de	  duurzaamheid	  van	  de	  bosbouw,	  terwijl	  het	  PFSC-‐label	  daarbovenop	  ook	  garandeert	  
dat	  het	  hout	  uit	   lokale	  (Europese)	  bosbouw	  afkomstig	  is.	  Maar	  geen	  van	  beide	  labels	  beoordelen	  het	  productieproces	  en	  de	  eventuele	  aanwezigheid	  van	  
chemische	  stoffen	  in	  het	  afgewerkte	  houtproduct.	  Het	  Duitse	  label	  Der	  Blaue	  Engel	  doet	  dit	  dan	  weer	  wel.	  Die	  wildgroei	  aan	  normen	  en	  labels	  maakt	  de	  
zoektocht	   naar	   duurzame	   materialen	   er	   niet	   bepaald	   eenvoudiger	   op.	   Eén	   tip:	   kies	   eerst	   een	   aantal	   labels	   en	   normen	   die	   je	   wil	   aanhouden	   en	   kies	  
vervolgens	  de	  materialen	  die	  de	  bijhorende	  labels	  dragen.	  	  

Er	  zijn	  een	  hele	  boel	  ecolabels	  op	  de	  markt,	  en	  dit	  voor	  de	  meest	  uiteenlopende	  verbruiksmaterialen,	  van	  schoonmaakproducten	  tot	  voeding	  en	  badschuim.	  
Een	  goed	  overzicht	  is	  te	  vinden	  op	  www.labelinfo.be.	  Voor	  meer	  gespecialiseerde	  materialen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  decorbouw	  of	  voor	  textiel	  zijn	  er	  
echter	  andere	  labels,	  vooral	  uit	  de	  bouwsector,	  die	  als	  referentie	  kunnen	  worden	  gebruikt.	  Een	  overzicht:	  	  

• ECO-‐LABEL	  (EUROPEES)	  
	  
Het	  Eco-‐label	  is	  een	  Europees	  milieukeurmerk	  dat	  aan	  allerlei	  producten	  gegeven	  wordt	  die	  minder	  milieubelastend	  zijn	  dan	  soortgelijke	  producten.	  
In	  de	  categorie	  bouwmaterialen	  vinden	  we:	  meubels,	  harde	  vloerbekledingen,	  verven	  en	  vernissen,	  grondverbeteraars,	  textielproducten.	  Onder	  de	  
categorie	  “paints	  &	  varnishes”	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  verven	  en	  vernissen	  die	  het	  Eco-‐label	  dragen.	  
Meer	  info:	  www.eco-‐label.com	  
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• NATUREPLUS-‐LABEL	  (INTERNATIONAAL)	  
	  
Natureplus	  is	  een	  onafhankelijk	  internationaal	  label	  voor	  bouwmaterialen	  en	  producten	  die	  voldoen	  aan	  de	  hoogste	  milieu-‐	  en	  
gezondheidsvereisten	  en	  is	  in	  die	  zin	  vergelijkbaar	  met	  het	  bio-‐garantielabel	  voor	  de	  voedingssector.	  Het	  is	  het	  strengste	  label	  voor	  bouwproducten	  
op	  de	  markt.	  De	  criteria	  worden	  geleidelijk	  ontwikkeld	  en	  zijn	  beschikbaar	  voor	  volgende	  bouwmaterialen:	  hout-‐	  en	  parketvloeren,	  linoleum,	  
dakpannen,	  isolatiematerialen,	  lakken,	  beitsen,	  wandverven,	  mortels	  en	  pleisters,	  vloerlijmen,	  volhouten	  materiaal,	  verlijmde	  houten	  
plaatmaterialen.	  VIBE	  vzw	  vertegenwoordigt	  Natureplus	  in	  België.	  
Meer	  info:	  www.natureplus.org	  en	  www.vibe.be	  
	  

• BLAUE-‐ENGEL	  UMWELTZEICHEN	  (DUITSLAND)	  
	  
Het	  Duitse	  Milieukeurmerk	  “Blaue-‐Engel”	  wordt	  toegekend	  aan	  producten	  die	  in	  vergelijking	  met	  andere	  producten	  met	  een	  zelfde	  gebruiksdoel	  als	  
minder	  milieubelastend	  worden	  beschouwd.	  Deze	  milieuvriendelijkere	  producten	  mogen	  niet	  van	  mindere	  kwaliteit	  of	  gebruiksonvriendelijker	  zijn	  
dan	  vergelijkbare	  producten.	  Voor	  wat	  bouw-‐	  en	  woonproducten	  betreft	  zijn	  er	  criteria	  voor:	  bureaumeubilair,	  bouwproducten	  uit	  overwegend	  oud	  
glas	  of	  oud	  papier,	  oplosmiddelarme	  bitumendichtingen	  en	  lijmen,	  emissiearme	  wandverven,	  lakken	  met	  weinig	  schadelijke	  stoffen,	  thermische	  
houtbehandeling,	  behangpapier	  uit	  recyclagemateriaal,	  producten	  uit	  gerecycleerd	  gips,	  emissiearme	  lijmen	  voor	  vloerbekledingen,	  emissiearme	  
houten	  plaatmaterialen.	  
Meer	  info:	  www.blauer-‐engel.de	  
	  

• NORDIC	  ENVIRONMENTAL	  LABEL	  ‘NORDIC	  SWAN’	  (SCANDINAVIË)	  
	  
Het	  officiële	  ecolabel	  van	  Noorwegen,	  Zweden,	  Finland,	  Denemarken	  en	  IJsland,	  opgericht	  door	  de	  Noordse	  Ministerraad	  in	  1989.	  Producten	  die	  
aan	  de	  milieucriteria	  voldoen,	  krijgen	  het	  label	  voor	  drie	  jaar,	  waarna	  de	  criteria	  bijgesteld	  kunnen	  worden.	  In	  de	  categorie	  bouw	  en	  decoratie	  
vinden	  we:	  spaanplaat,	  valse	  plafonds,	  gipsplaten,	  ondervloeren,	  muurplaten,	  OSB-‐plaat,	  buitenmeubilair,	  vensters,	  meubels.	  	  
Meer	  info:	  www.svanen.nu	  
	  

• MILIEUKEUR	  (NEDERLAND)	  
	  
Stichting	  Milieukeur	  heeft	  milieukeurcriteria	  voor	  decoratieve	  verven	  vastgesteld.	  Producten	  die	  aan	  deze	  criteria	  voldoen	  komen	  in	  aanmerking	  
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voor	  Milieukeur.	  Milieukeur	  op	  een	  product	  geeft	  de	  klant	  op	  een	  eenvoudige	  wijze	  de	  zekerheid	  dat	  het	  product	  minder	  milieubelastend	  is	  dan	  
vergelijkbare	  producten.	  Uit	  de	  bouwsector	  worden	  volgende	  producten	  gekeurd:	  betonproducten,	  bodemplaten,	  keukens,	  kasten,	  meubels,	  
ondervloeren,	  raambekleding,	  linoleum,	  verf.	  Eén	  beits	  draagt	  het	  Nederlandse	  keurmerk.	  
Meer	  info:	  www.milieukeur.nl	  
	  

• NF	  ENVIRONNEMENT	  (FRANKRIJK)	  
	  
Nf	  environnement	  is	  het	  officiële	  Franse	  ecolabel,	  uitgereikt	  door	  AFNOR	  (Association	  Française	  de	  Normalisation).	  NF	  environnement	  wordt	  
toegekend	  aan	  producten	  die	  in	  vergelijking	  met	  andere	  producten	  met	  een	  zelfde	  gebruiksdoel	  als	  minder	  milieubelastend	  worden	  beschouwd.	  
Deze	  milieuvriendelijkere	  producten	  mogen	  niet	  van	  mindere	  kwaliteit	  of	  gebruiksonvriendelijker	  zijn	  dan	  vergelijkbare	  producten.	  Voor	  de	  
bouwsector	  zijn	  er	  enkel	  labels	  voor	  meubels,	  verven,	  vernissen	  en	  aanverwanten.	  	  
Meer	  info:	  www.marque-‐nf.com	  
	  

• UMWELTZEICHEN	  (OOSTENRIJK)	  
	  
Het	  Oostenrijkse	  Umweltzeichen	  is	  een	  officieel	  milieukeurmerk	  dat	  ontstond	  uit	  het	  initiatief	  van	  het	  ministerie	  van	  milieu.	  De	  normen	  van	  dit	  
label	  zijn	  in	  een	  aantal	  gevallen	  strenger	  dan	  het	  EU-‐label.	  Op	  vlak	  van	  bouwen	  en	  wonen	  zijn	  er	  labels	  voor:	  lakken	  en	  lazuren,	  houten	  meubels,	  
houten	  plaatmateriaal,	  muurverven,	  tapijten,	  hydraulisch	  gebonden	  metselstenen,	  kunststof	  buizen,	  elastische	  bodembedekkingen,	  hydrofobe	  
isolatiematerialen	  uit	  fossiele	  grondstoffen,	  isolatiematerialen	  uit	  nagroeibare	  en	  minerale	  grondstoffen.	  	  
Meer	  info:	  www.umweltzeichen.at	  
	  

• FSC	  (FOREST	  STEWARDSHIP	  COUNCIL)	  (INTERNATIONAAL)	  
	  
Het	  FSC	  label	  is	  een	  internationaal	  onafhankelijk	  label	  voor	  ecologisch	  en	  sociaal	  verantwoord	  	  bosbeheer.	  De	  oprichters	  van	  het	  label	  waren	  WWF	  
(World	  Recources	  Institute).	  FSC	  is	  vooral	  actief	  in	  Europa,	  Noord-‐	  en	  Zuid-‐Amerika	  en	  Azië.	  Het	  is	  het	  beste	  en	  wijdverbreide	  label	  voor	  
verantwoord	  bosbeheer.	  De	  productcategorieën	  zijn:	  Hout,	  houtproducten,	  houten	  plaatmaterialen.	  	  
Meer	  info:	  www.fsc.org,	  www.wwf.be	  
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• PEFC	  (PROGRAMME	  FOR	  THE	  ENDORSEMENT	  OF	  FOREST	  CERTIFICATION	  SCHEMES)	  (INTERNATIONAAL)	  
	  
Het	  PEFC	  label	  is	  een	  internationaal	  label	  voor	  ecologisch	  en	  sociaal	  verantwoord	  bosbeheer.	  De	  criteria	  van	  dit	  label	  zijn	  op	  gebied	  van	  controle	  en	  
vanuit	  ecologisch	  standpunt	  minder	  streng	  dan	  het	  FSC	  label.	  De	  productcategorieën	  zijn:	  hout,	  houtproducten,	  houten	  plaatmaterialen.	  	  
Meer	  info:	  www.pefc.org,	  www.pefc.be	  
	  

• OEKO-‐TEX	  100/1000	  (INTERNATIONAAL)	  
	  
De	  Oeko-‐Tex	  100	  en	  Oeko-‐Tex	  1000	  labels	  zijn	  een	  internationaal	  erkende	  duurzaamheids-‐	  en	  kwaliteitswaarborg	  voor	  textiel	  en	  een	  
veiligheidsnorm	  voor	  de	  producenten.	  De	  stoffen	  en	  eindproducten	  worden	  in	  elke	  productiefase	  getest	  op	  een	  groot	  aantal	  schadelijke	  stoffen	  
zoals	  hun	  pH-‐waarde,	  formaldehyde	  gehalte,	  de	  aanwezigheid	  van	  pesticiden,	  zware	  metalen,	  gechloreerde	  organische	  stoffen	  en	  bewaarmiddelen	  
als	  ook	  allergenen	  in	  kleurstoffen.	  Het	  label	  wordt	  ook	  toegepast	  bij	  een	  aantal	  producenten	  van	  doeken	  en	  textiel	  voor	  de	  theater-‐	  en	  
evenementensector.	  
Meer	  info:	  www.oeko-‐tex.com	  
	  

• C2C	  (INTERNATIONAAL)	  
	  
C2C	  staat	  voor	  cradle-‐to-‐cradle.	  Het	  principe	  tracht	  gesloten	  productieketens	  te	  creëren,	  waardoor	  een	  materiaal	  oneindig	  maal	  tot	  nieuwe	  
grondstof	  voor	  hetzelfde	  materiaal	  herwerkt	  kan	  worden.	  Er	  wordt	  dus	  slechts	  één	  enkele	  keer	  beroep	  gedaan	  op	  grondstoffen,	  die	  in	  theorie	  
oneindig	  lang	  meegaan,	  en	  dus	  niet	  als	  afval	  eindigen.	  Er	  komen	  steeds	  meer	  C2C-‐gecertifieerde	  materialen	  op	  de	  markt,	  zoals	  een	  aantal	  TL-‐
lampen,	  gyproc,	  tapijt,	  etc…	  	  
Meer	  info:	  www.C2cplatform.be,	  www.cradletocradle.nl	  

Informatie	  over	  duurzaamheid	  kan	  voor	  de	  meeste	  materialen	  opgevraagd	  worden	  bij	  onderzoekscentra	  en	  federaties	  van	  producenten.	  Een	  overzicht:	  	  

-‐ VITO:	  Vlaamse	  Instelling	  voor	  Technologisch	  Onderzoek	  -‐	  http://www.vito.be	  
-‐ VIBE:	  Vlaams	  Instituut	  voor	  Bio-‐Ecologisch	  Bouwen	  en	  Wonen	  -‐	  http://vibe.be	  
-‐ IMEC:	  Instituut	  voor	  Materiaalonderzoek	  -‐	  http://www.uhasselt.be/IMO	  
-‐ TCHN:	  Technisch	  centrum	  van	  de	  houtverwerking	  -‐	  http://www.ctib-‐tchn.be	  
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-‐ HCTO:	  Houtstudie	  Centrum	  -‐	  http://www.hcto.be	  
-‐ OPTIMO:	  Innovatiecentrum	  voor	  de	  textiel-‐,	  hout-‐,	  en	  meubelindustrie	  -‐	  http://www.optimo.be	  
-‐ Centexbel:	  onderzoekscentrum	  voor	  textiel	  -‐	  http://www.centexbel.be	  
-‐ TextiVision:	  onderszoekscentrum	  voor	  textile	  -‐	  http://www.textivision.be	  
-‐ OCAS:	  Onderzoekscentrum	  voor	  de	  aanwending	  van	  staal	  -‐	  http://www.ocas.be	  
-‐ VKC:	  Vlaams	  Kunststofcentrum	  -‐	  http://www.vkc.be	  

LET	  OP:	   Een	   aantal	   producenten	  wil	   ons	   graag	   doen	   geloven	   dat	   hun	   producten	   duurzaam	   zijn	   zonder	   dat	   dit	   ook	   daadwerkelijk	   het	   geval	   is.	   Dit	   heet	  
greenwashing.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  zijn	  een	  aantal	  bedrijven,	  labels	  en	  certificaten	  in	  opspraak	  gekomen,	  omdat	  zij	  toch	  niet	  zo	  groen	  zijn	  als	  zij	  ons	  willen	  
doen	   geloven.	   Duurzaamheid	   is	   namelijk	   een	   hype	   en	   daar	   is	   veel	   geld	  mee	   gemoeid.	   Er	   wordt	   op	   verschillende	  manieren	   aan	   greenwashing	   gedaan.	  
Sommige	   bedrijven	   gebruiken	   om	   de	   haverklap	   het	   woord	   duurzaamheid	   in	   hun	   promotiemateriaal,	   zonder	   dat	   er	   echter	   iets	   duurzaam	   aan	   is.	   Ook	  
sommige	   logo’s	  doen	  uitschijnen	  dat	  het	  om	  een	  duurzaam	  product	  gaat,	   zonder	  dat	  dit	  het	  geval	   is.	  Andere	  bedrijven	  gebruiken	  hun	  eigen	  normen	  en	  
standaarden,	   die	   zich	  weinig	   of	   niet	   laten	   vergelijken	  met	   internationale	   normen	   en	   standaarden.	   En	   nog	   andere	   ondernemingen	   gebruiken	   cijfers	   die	  
theoretisch	  wel	  mogelijk	  zijn,	  maar	  in	  de	  praktijk	  niet	  te	  evenaren	  zijn.	  Opletten	  is	  de	  boodschap.	  

Meer	  info:	  www.stopgreenwash.org.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Kies	  een	  reeks	  ecolabels	  die	  het	  best	  bij	  jouw	  duurzaamheidsengagement	  past	  
• Kies	  voor	  materialen	  en	  producten	  die	  deze	  ecolabels	  dragen	  
• Vraag	  leveranciers	  naar	  producten	  met	  ecolabels,	  of	  die	  aan	  jouw	  duurzaamheidsengagement	  beantwoorden	  
• LET	  OP:	  sommige	  labels	  zijn	  misleidend.	  Laat	  je	  niet	  verleiden	  door	  “greenwashing”.	  

VOORBEELDEN:	  	  

• Kunstencentrum	  STUK	  gebruikt	  enkel	  FSC-‐gecertifieerde	  OSB-‐platen	  
• Het	  Toneelhuis	  koopt	  enkel	  FSC-‐gelabeld	  hout	  aan.	  
• De	  Muntschouwburg	  neemt	  het	  FSC-‐label	  mee	  op	  in	  de	  aanbestedingen	  voor	  hout.	  

LINKS:	  	  
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• Catalogus	  ecolabels	  voor	  bouwmaterialen	  (Dept.	  Leefmilieu):	  http://www.lne.be/campagnes/bouw-‐gezond/bouw-‐
gezond/materialen/labels/Labels_bouwgezond.pdf	  

• Informatie	  ecolabels	  voor	  bouwmaterialen	  (Dept.	  Leefmilieu):	  http://www.lne.be/campagnes/bouw-‐gezond/bouw-‐
gezond/materialen/labels/overzicht-‐eco-‐labels-‐1/#lijst	  

• Label	  Info:	  www.labelinfo.be	  
• EU	  Ecolabel	  Catalogus:	  http://ec.europa.eu/ecat/	  
• Greenwashing:	  www.stopgreenwash.org	  
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P0039	   Gebruik	  hout	  uit	  locale	  en	  legale	  bosbouw.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Het	  gebruik	  van	  lokale	  producten	  en	  materialen	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  het	  transport	  van	  de	  productieplaats	  tot	  bij	  ons	  relatief	  klein	  is.	  Voor	  een	  groot	  
aantal	  materialen	  is	  dit	  echter	  moeilijk.	  Hout	  uit	  lokale	  bosbouw	  is	  misschien	  nog	  het	  makkelijkst	  te	  vinden.	  Door	  hout	  uit	  lokale	  en	  legale	  Belgische	  of	  
Europese	  bosbouw	  te	  gebruiken	  wordt	  het	  transport	  aanzienlijk	  beperkt,	  en	  is	  er	  minder	  kans	  dat	  je	  per	  ongeluk	  tropische	  houtsoorten	  uit	  illegale	  bosbouw	  
inkoopt.	  	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Veel	   hout	   is	   afkomstig	   uit	   het	   buitenland	   en	  moet	   duizenden	   kilometers	   per	   boot	   of	   vrachtwagen	   getransporteerd	   worden	   alvorens	   het	   bij	   ons	   in	   de	  
houthandel	  terechtkomt.	  Het	  hout	  kan	  ook	  uit	  illegale	  houtkap	  afkomstig	  zijn,	  zoals	  bijvoorbeeld	  uit	  tropische	  bossen	  in	  Indonesië.	  	  

Hout	  uit	  legale	  houtkap	  wordt	  doorgaans	  gemerkt	  met	  het	  FSC-‐label	  (FOREST	  STEWARDSHIP	  COUNCIL,	  internationaal).	  Het	  FSC	  label	  is	  een	  internationaal	  
onafhankelijk	  label	  voor	  ecologisch	  en	  sociaal	  verantwoord	  	  bosbeheer.	  De	  oprichters	  van	  het	  label	  waren	  WWF	  (World	  Recources	  Institute).	  FSC	  is	  vooral	  
actief	  in	  Europa,	  Noord-‐	  en	  Zuid-‐Amerika	  en	  Azië.	  Het	  is	  het	  beste	  en	  wijdverbreide	  label	  voor	  verantwoord	  bosbeheer.	  De	  productcategorieën	  zijn:	  Hout,	  
houtproducten,	  houten	  plaatmaterialen.	  	  
Meer	  info:	  www.fsc.org,	  www.wwf.be	  

Hout	  dat	  bovendien	  ook	  uit	  lokale	  bosbouw	  komt	  wordt	  doorgaans	  voorzien	  van	  het	  PEFC-‐label	  (PROGRAMME	  FOR	  THE	  ENDORSEMENT	  OF	  FOREST	  
CERTIFICATION	  SCHEMES,	  internationaal).	  Het	  PEFC	  label	  is	  een	  internationaal	  label	  voor	  ecologisch	  en	  sociaal	  verantwoord	  bosbeheer.	  De	  criteria	  van	  dit	  
label	  zijn	  op	  gebied	  van	  controle	  en	  vanuit	  ecologisch	  standpunt	  minder	  streng	  dan	  het	  FSC	  label.	  De	  productcategorieën	  zijn:	  hout,	  houtproducten,	  houten	  
plaatmaterialen.	  	  
Meer	  info:	  www.pefc.org,	  www.pefc.be	  

Andere	  ecolabels	  voor	  hout,	  zoals	  bijvoorbeeld	  Der	  Blaue	  Engel	  beoordelen	  in	  eerste	  instantie	  het	  gebruik	  en	  de	  aanwezigheid	  van	  schadelijke	  stoffen	  in	  het	  
hout.	  Een	  combinatie	  van	  de	  FSC	  en	  PEFC	  labels	  met	  een	  ander	  label	  is	  mogelijk.	  

Voor	  meer	  informatie	  kan	  je	  steeds	  contact	  opnemen	  met	  de	  volgende	  onderzoeks-‐	  en	  studiecentra:	  	  
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-‐ VIBE:	  Vlaams	  Instituut	  voor	  Bio-‐Ecologisch	  Bouwen	  en	  Wonen	  -‐	  http://vibe.be	  
-‐ IMEC:	  Instituut	  voor	  Materiaalonderzoek	  -‐	  http://www.uhasselt.be/IMO	  
-‐ TCHN:	  Technisch	  centrum	  van	  de	  houtverwerking	  -‐	  http://www.ctib-‐tchn.be	  
-‐ HCTO:	  Houtstudie	  Centrum	  -‐	  http://www.hcto.be	  
-‐ OPTIMO:	  Innovatiecentrum	  voor	  de	  textiel-‐,	  hout-‐,	  en	  meubelindustrie	  -‐	  http://www.optimo.be	  

MAATREGELEN:	  	  

• Kies	  voor	  hout	  uit	  lokale	  en	  legale	  bosbouw	  
• Vraag	  leveranciers	  naar	  hout	  uit	  lokale	  en	  legale	  bosbouw	  
• LET	  OP:	  sommige	  labels	  zijn	  misleidend.	  Laat	  je	  niet	  verleiden	  door	  “greenwashing”.	  

VOORBEELDEN:	  	  

• Kunstencentrum	  STUK	  gebruikt	  enkel	  FSC-‐gecertifieerde	  OSB-‐platen	  

LINKS:	  	  

• Catalogus	  ecolabels	  voor	  bouwmaterialen	  (Dept.	  Leefmilieu):	  http://www.lne.be/campagnes/bouw-‐gezond/bouw-‐
gezond/materialen/labels/Labels_bouwgezond.pdf	  

• Informatie	  ecolabels	  voor	  bouwmaterialen	  (Dept.	  Leefmilieu):	  http://www.lne.be/campagnes/bouw-‐gezond/bouw-‐
gezond/materialen/labels/overzicht-‐eco-‐labels-‐1/#lijst	  

• Label	  Info:	  www.labelinfo.be	  
• EU	  Ecolabel	  Catalogus:	  http://ec.europa.eu/ecat/	  
• Greenwashing:	  www.stopgreenwash.org	  
• VIBE:	  Vlaams	  Instituut	  voor	  Bio-‐Ecologisch	  Bouwen	  en	  Wonen	  -‐	  http://vibe.be	  
• IMEC:	  Instituut	  voor	  Materiaalonderzoek	  -‐	  http://www.uhasselt.be/IMO	  
• TCHN:	  Technisch	  centrum	  van	  de	  houtverwerking	  -‐	  http://www.ctib-‐tchn.be	  
• HCTO:	  Houtstudie	  Centrum	  -‐	  http://www.hcto.be	  
• OPTIMO:	  Innovatiecentrum	  voor	  de	  textiel-‐,	  hout-‐,	  en	  meubelindustrie	  -‐	  http://www.optimo.be	   	  
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P0040	   Gebruik	  hout	  met	  een	  zo	  laag	  mogelijke	  emissiewaarde.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Efficiënte	  lampen	  zetten	  zoveel	  mogelijk	  van	  de	  gebruikte	  energie	  om	  in	  zichtbaar	  licht.	  Efficiënte	  armaturen	  zorgen	  ervoor	  dat	  zoveel	  mogelijk	  van	  het	  
geproduceerde	  licht	  ook	  werkelijk	  uit	  het	  armatuur	  komt,	  en	  bij	  voorkeur	  uiteraard	  uit	  de	  daarvoor	  voorziene	  opening.	  Dit	  lijkt	  vanzelfsprekend,	  maar	  bij	  
vele	  toestellen	  op	  de	  markt	  is	  dit	  spijtig	  genoeg	  niet	  zo.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Oplosmiddelen,	  lijmen	  en	  harsen	  gebruikt	  bij	  persing,	  uitharding	  en	  verlijming	  van	  hout	  kunnen	  giftige	  stoffen	  bevatten,	  zoals	  formaldehyde.	  Formaldehyde	  
(CH2O)	  is	  een	  erg	  toxisch	  basismateriaal	  voor	  een	  hele	  reeks	  oplosmiddelen	  en	  kunststoffen.	  De	  stof	  is	  zwaar	  kankerverwekkend	  en	  is	  niet	  biologisch	  
afbreekbaar.	  De	  schadelijke	  stoffen	  komen	  vrij	  bij	  productie,	  verwerking	  en	  verbranding	  van	  het	  hout;	  o.a.	  door	  verhitting	  bij	  het	  verzagen.	  	  

Hout	  is	  ingedeeld	  in	  emissieklassen,	  dat	  de	  maximale	  uitstoot	  van	  formaldehyde	  weergeeft	  in	  ppm	  per	  volume	  lucht	  (m3)	  per	  oppervlakte	  van	  het	  
plaatmateriaal	  (m2):	  

België:	   	   	   Overige:	   	  
	   E1:	  max.	  0,10	  ppm	   	   NaturePlus:	  max.	  0,03	  ppm	  
	   E2:	  max.	  1,00	  ppm	   	   Blaue	  Engel:	  max.	  0,05	  ppm	  
	   E3:	  max.	  2,30	  ppm	   	   WHO*:	  max.	  0,05	  ppm	  
	   	   	   	  
*	  WHO:	  Wereld	  Gezondheidsorganisatie	  

In	  België	  mogen	  nog	  enkel	  klassen	  E1	  en	  E2	  gebruikt	  worden,	  waarbij	  E2-‐hout	  enkel	  voor	  de	  fabricatie	  van	  meubelen	  gebruikt	  mag	  worden.	  Daarbij	  valt	  op	  
dat	  de	  strengste	  Belgische	  norm	  nog	  steeds	  twee	  keer	  meer	  formaldehyde-‐uitstoot	  toelaat	  dan	  de	  norm	  die	  door	  de	  Wereld	  Gezondheidsorganisatie	  van	  de	  
Verenigde	  Naties	  gehanteerd	  wordt.	  	  

Voor	  het	  leefmilieu	  is	  dit	  vooral	  problematisch	  bij	  het	  produceren	  van	  houtproducten,	  en	  bij	  het	  storten	  of	  verbranden	  ervan.	  Bij	  verwerking	  is	  het	  steeds	  
aan	  te	  raden	  de	  juiste	  PBM’s	  te	  gebruiken	  en	  voor	  de	  nodige	  verluchting	  te	  zorgen	  bij	  het	  bewerken	  en	  verwerken	  van	  hout.	  Door	  de	  levensduur	  van	  het	  
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hout	  zo	  lang	  mogelijk	  te	  rekken,	  en	  voor	  de	  juiste	  recyclage	  of	  afvalverwerking	  te	  zorgen	  voor	  houtafval	  voorkom	  je	  dat	  formaldehyde	  in	  het	  leefmilieu	  
terechtkomt.	  

MAATREGELEN:	  

• Kies	  hout	  van	  een	  zo	  laag	  mogelijke	  emissieklasse.	  
• Gebruik	  de	  nodige	  PBM’s	  en	  zorg	  voor	  voldoende	  verluchting	  bij	  het	  bewerken	  en	  verwerken	  van	  hout.	  
• Zorg	  voor	  de	  juiste	  recyclage	  en	  afvalophaling	  en	  –verwerking	  om	  te	  voorkomen	  dat	  houtafval	  formaldehyde	  in	  het	  leefmilieu	  kan	  vrijgeven.	  
• Tracht	  de	  levensduur	  van	  het	  houtmateriaal	  te	  optimaliseren	  zodat	  er	  minder	  afval	  geproduceerd	  wordt.	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.vibe.be	  
-‐ http://www.ecolabel.be	  
-‐ http://www.recyclagebedrijven.be/	  
-‐ VIBE:	  Vlaams	  Instituut	  voor	  Bio-‐Ecologisch	  Bouwen	  en	  Wonen	  -‐	  http://vibe.be	  
-‐ IMEC:	  Instituut	  voor	  Materiaalonderzoek	  -‐	  http://www.uhasselt.be/IMO	  
-‐ TCHN:	  Technisch	  centrum	  van	  de	  houtverwerking	  -‐	  http://www.ctib-‐tchn.be	  
-‐ HCTO:	  Houtstudie	  Centrum	  -‐	  http://www.hcto.be	  
-‐ OPTIMO:	  Innovatiecentrum	  voor	  de	  textiel-‐,	  hout-‐,	  en	  meubelindustrie	  -‐	  http://www.optimo.be	  
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P0042	   Voorkom	  het	  gebruik	  van	  op	  olie	  gebaseerde	  producten	  en	  materialen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Aardolie	  is	  een	  eindige	  grondstof	  die	  niet	  alleen	  voor	  de	  opwekking	  van	  energie	  gebruikt	  wordt,	  maar	  ook	  als	  basisstof	  voor	  een	  groot	  aantal	  materialen	  die	  
we	  dagdagelijks	  gebruiken.	  Olie	  is	  niet	  alleen	  schaars,	  maar	  ook	  schadelijk	  voor	  mens	  en	  leefmilieu.	  De	  materialen	  die	  uit	  olie	  vervaardigd	  worden,	  zoals	  
kunststof,	  zijn	  niet	  biologisch	  afbreekbaar,	  en	  vaak	  zelfs	  moeilijk	  te	  recycleren.	  Probeer	  het	  gebruik	  van	  materialen	  die	  op	  olie	  gebaseerd	  zijn	  zoveel	  
mogelijk	  te	  beperken	  door	  alternatieve	  materialen	  te	  kiezen.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Een	  grote	  hoeveelheid	  van	  de	  materialen	  die	  we	  dagdagelijks	  gebruiken	  bevatten	  op	  de	  ene	  of	  de	  andere	  manier	  een	  bijproduct	  van	  de	  olieverwerking.	  
Kunststoffen	  zijn	  bijvoorbeeld	  rechtstreeks	  afkomstig	  uit	  de	  olieverwerking.	  Maar	  ook	  lijmen,	  verven,	  vernissen,	  bindmiddelen,	  brandstoffen,	  etc…	  En	  dat	  is	  
praktisch	  alles	  wat	  we	  gebruiken.	  Een	  stukje	  tape	  bevat	  zowel	  lijm	  als	  weekmakers	  en	  kunststof,	  en	  dat	  is	  allemaal	  afkomstig	  van	  aardolie.	  	  

Het	  probleem	  is	  niet	  zozeer	  dat	  de	  voorraad	  aardolie	  zienderogen	  kleiner	  wordt,	  maar	  veeleer	  dat	  al	  deze	  materialen	  niet	  recycleerbaar	  zijn.	  Als	  men	  1m3	  
piepschuim	  weg	  gooit,	  dan	  gooit	  men	  eigenlijk	  4l	  ruwe	  aardolie	  zomaar	  weg.	  Dat	  is	  evenveel	  als	  men	  nodig	  heeft	  voor	  een	  autorit	  van	  Brussel	  naar	  
Antwerpen.	  Er	  is	  dus	  een	  enorme	  verspilling	  van	  waardevolle	  grondstoffen.	  

Maar	  de	  verwerking	  van	  ruwe	  aardolie	  richt	  ook	  enorme	  schade	  aan	  het	  leefmilieu	  aan.	  Naast	  de	  broeistofgassen	  die	  vrijkomen	  bij	  de	  ontginning,	  
transformatie	  en	  verbranding	  van	  olie	  en	  afgeleide	  producten	  veroorzaken	  al	  deze	  producten	  ook	  schade	  wanneer	  zij	  in	  het	  leefmilieu	  terechtkomen.	  
Verven	  en	  lijmen	  kunnen	  niet	  zomaar	  in	  de	  riolering	  of	  het	  leefmilieu	  gegoten	  worden	  omwille	  van	  hun	  giftige	  eigenschappen,	  die	  grotendeels	  van	  de	  
oliegebaseerde	  ingrediënten	  komen.	  	  

Om	  het	  leefmilieu	  te	  beschermen,	  en	  waardevolle	  grondstoffen	  minder	  te	  verspillen,	  is	  het	  belangrijk	  oliegebaseerde	  materialen	  en	  producten	  zoveel	  
mogelijk	  te	  vermijden.	  In	  sommige	  gevallen	  is	  dit	  eenvoudiger	  dan	  in	  andere.	  Er	  zijn	  bijvoorbeeld	  heel	  wat	  verven	  en	  lijmen	  die	  minder	  schadelijke	  
oliegebaseerde	  stoffen	  bevatten.	  	  

Pershout	  zoals	  spaanplaat	  of	  MDF	  bevat	  bijvoorbeeld	  kunstharsen	  en	  lijmen	  die	  meestal	  van	  olie	  afkomstig	  zijn.	  Nochtans	  bestaan	  er	  ook	  duurzame	  
houtsoorten	  die	  natuurharsen	  bevatten.	  
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Verf	  en	  vernis	  hebben	  vaak	  een	  oliebasis.	  Ook	  wanneer	  men	  waterverf	  gebruikt	  zijn	  er	  vaak	  oliederivaten	  in	  de	  verf	  aanwezig,	  zij	  het	  in	  mindere	  mate.	  
Voorlopig	  zijn	  op	  water	  gebaseerde	  verven	  nog	  steeds	  het	  beste	  alternatief,	  tenzij	  men	  zelf	  verf	  maakt.	  Dit	  kan	  door	  kalk,	  water	  en	  een	  ei	  te	  mengen	  met	  
een	  pigment.	  Het	  ei	  zorgt	  voor	  de	  dekkende	  eigenschap	  die	  normaalgezien	  door	  de	  op	  olie	  gebaseerde	  stoffen	  verkregen	  wordt.	  

Kunststoffen	  zijn	  misschien	  de	  belangrijkste	  oliederivaten.	  Een	  m3	  piepschuim	  bevat	  makkelijk	  4l	  aardolie.	  Als	  men	  bedenkt	  dat	  piepschuim	  in	  eerste	  
instantie	  een	  verpakkingsmateriaal	  is	  met	  een	  zeer	  korte	  levensduur,	  is	  het	  verbazingwekkend	  hoeveel	  grondstoffen	  er	  zomaar	  weggegooid	  worden.	  
Kunststoffen	  zij	  zoals	  de	  meeste	  oliederivaten	  niet	  biologisch	  afbreekbaar.	  Ook	  recyclage	  is	  moeilijk.	  Niet	  alle	  kunststoffen	  kunnen	  even	  makkelijk	  
gerecycleerd	  worden.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Beperk	  het	  gebruik	  van	  op	  olie	  gebaseerde	  materialen	  en	  producten	  zoals	  kunststoffen,	  olieverven	  en	  pershout.	  
• Waar	  mogelijk	  kies	  voor	  alternatieven,	  zoals	  verf	  op	  waterbasis,	  pershout	  met	  natuurhars,	  bio-‐kunststof.	  
• Let	  op	  ecolabels	  voor	  bijkomende	  materiaalinformatie.	  
• Informeer	  je	  indien	  nodig	  bij	  een	  onderzoekscentrum	  naar	  het	  beste	  alternatief	  voor	  een	  op	  olie	  gebaseerd	  product.	  
• Zorg	  ervoor	  dat	  de	  materialen	  en	  producten	  zo	  lang	  mogelijk	  meegaan	  om	  te	  vermijden	  dat	  er	  onnodig	  vaak	  nieuwe	  materialen	  en	  producten	  

moeten	  worden	  aangekocht,	  en	  dat	  er	  onnodig	  veel	  afval	  geproduceerd	  wordt.	  

VOORBEELDEN:	  	  

Kunstencentrum	  STUK	  gebruik	  bijna	  uitsluitend	  verven	  of	  waterbasis	  te	  gebruiken.	  	  

LINKS:	  	  

Informatie	  over	  duurzaamheid	  kan	  voor	  de	  meeste	  materialen	  opgevraagd	  worden	  bij	  onderzoekscentra	  en	  federaties	  van	  producenten.	  Een	  overzicht:	  	  

-‐ VITO:	  Vlaamse	  Instelling	  voor	  Technologisch	  Onderzoek	  -‐	  http://www.vito.be	  
-‐ VIBE:	  Vlaams	  Instituut	  voor	  Bio-‐Ecologisch	  Bouwen	  en	  Wonen	  -‐	  http://vibe.be	  
-‐ Technopolis:	  Platform	  voor	  wetenschap	  en	  technologie	  -‐	  http://www.technopolis.be	  
-‐ IMEC:	  Instituut	  voor	  Materiaalonderzoek	  -‐	  http://www.uhasselt.be/IMO	  
-‐ TCHN:	  Technisch	  centrum	  van	  de	  houtverwerking	  -‐	  http://www.ctib-‐tchn.be	  
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-‐ HCTO:	  Houtstudie	  Centrum	  -‐	  http://www.hcto.be	  
-‐ OPTIMO:	  Innovatiecentrum	  voor	  de	  textiel-‐,	  hout-‐,	  en	  meubelindustrie	  -‐	  http://www.optimo.be	  
-‐ Centexbel:	  onderzoekscentrum	  voor	  textiel	  -‐	  http://www.centexbel.be	  
-‐ TextiVision:	  onderszoekscentrum	  voor	  textile	  -‐	  http://www.textivision.be	  
-‐ OCAS:	  Onderzoekscentrum	  voor	  de	  aanwending	  van	  staal	  -‐	  http://www.ocas.be	  
-‐ VKC:	  Vlaams	  Kunststofcentrum	  -‐	  http://www.vkc.be	  
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P0097	   Gebruik	  brandvertragende	  producten	  op	  een	  doelmatige	  en	  veilige	  manier	  en	  gebruik	  een	  
duurzame	  brandvertrager.	  

	  

SAMENVATTING:	  	  

Brandvertragende	  producten	  zijn	  niet	  weg	  te	  denken	  uit	  het	  theater.	  Meestal	  zijn	  deze	  gebaseerd	  op	  een	  zoutoplossing	  die	  ernstige	  schade	  kan	  toebrengen	  
aan	  het	  leefmilieu.	  Voorkom	  verspilling	  van	  brandvertragende	  producten,	  en	  zorg	  voor	  een	  veilige	  bewaring,	  aanwending	  en	  inzameling	  van	  de	  producten	  
en	  materialen	  die	  ermee	  behandeld	  werden.	  Er	  zijn	  ook	  duurzame	  brandvertragende	  producten	  op	  de	  markt.	  	  

PROBLEEMSTELLING	  

Chemische	   producten	   en	   biologische	   agentia	   kunnen	   zeer	   uiteenlopende	   effecten	   op	   het	   leefmilieu	   en	   op	   de	   gezondheid	   hebben.	   Ook	   brandwerende	  
producten	  vallen	  in	  de	  meeste	  gevallen	  onder	  deze	  categorie.	  De	  zoutbasis	  van	  brandvertragende	  producten	  kan	  de	  ondergrond	  aantasten,	  en	  irritaties	  aan	  
huid	  en	  slijmvliezen	  veroorzaken.	  

Het	   is	  dan	  ook	  zeer	  belangrijk	  dat	  deze	  producten	  veilig	  opgeborgen,	  gebruikt	  en	   ingezameld	  worden.	  Ook	  materialen	  die	  met	  deze	  producten	  bewerkt	  
werden	   moeten	   in	   principe	   apart	   ingezameld	   en	   opgehaald	   worden.	   Er	   zijn	   intussen	   ook	   duurzame	   brandvertragende	   producten	   op	   de	   markt,	   zoals	  
bijvoorbeeld	  HolzProf.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  waar	  mogelijk	  duurzame	  brandvertragende	  producten,	  zoals	  HolzProf.	  
• Bewaar	  brandvertragende	  producten	  op	  een	  veilige	  plek.	  
• Let	  steeds	  op	  de	  gevarensymbolen	  op	  de	  verpakking	  en	  de	  aanbevelingen	  van	  de	  fabrikant.	  
• Zorg	  voor	  een	  adequate	  inzameling	  en	  ophaling	  van	  brandvertragende	  producten	  en	  de	  materialen	  die	  ermee	  behandeld	  werden.	  
• Zorg	  ervoor	  dat	  brandvertragende	  producten	  nooit	  rechtstreeks	  in	  de	  riool	  of	  het	  leefmilieu	  belanden.	  

LINKS:	  	  

-‐ HolzProf:	  http://www.holzprof.be	  
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-‐ Chemicaliën	  Database:	  http://www.chemwatch.net/Choogle	  
-‐ Welzijn	  op	  het	  Werk	  -‐	  Chemische	  producten:	  http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=615	  
-‐ Welzijn	  op	  het	  Werk	  –	  Biologische	  agentia:	  http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=619	  

	  


