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PRAKTIJKFICHES	  
ACTIEDOMEIN:	  aanwending,	  montage,	  uitvoering	  
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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	  
P0008	   Kies	  het	  aantal	  en	  type	  toestellen	  in	  functie	  van	  een	  zo	  laag	  mogelijk	  energieverbruik	   Audiovisuele	  techniek	  

Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Podiummechanica	  
Geluid	  

P0009	   Gebruik	  toestellen	  en	  verbruiksmaterialen	  doelmatig	  en	  verleng	  hun	  levensduur	   Audiovisuele	  techniek	  
Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Podiummechanica	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  

P0010	   Gebruik	  herbruikbare	  bevesitgingsmaterialen	  voor	  kabels	   Audiovisuele	  techiek	  
Belichting	  
Geluid	  

P0011	   Gebruik	  combinaties	  van	  toestellen	  in	  functie	  van	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  systeemefficiëntie	   Audiovisuele	  techniek	  
Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  

P0013	   Optimaliseer	  het	  rendement	  van	  de	  spot	  (richten,	  afsnijden…)	   Belichting	  
P0014	   Vermijd	  rustverbruik	  van	  toestellen	   Audiovisuele	  techniek	  

Belichting	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0015	   Test	  het	  ontwerp	  met	  software	  of	  een	  schaalmodel	   Belichting	  

Décor	  
P0016	   Spring	  zuinig	  om	  met	  tape	  	   Belichting	  

Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Geluid	  
Tape	  
Verbruiksmaterialen	  
Décor	  
Audiovisuele	  techniek	  

P0017	   Spring	  zuinig	  en	  doelmatig	  om	  met	  verbruiksmaterialen	   Belichting	  
Draadloze	  toestellen	  
Speciale	  effecten	  
Geluid	  
Tape	  
Verbruiksmaterialen	  
Décor	  
Audiovisuele	  techniek	  

P0018	   Spring	  zuinig	  en	  doelmatig	  om	  met	  lichtfilters	   Belichting	  
Filters	  

P0019	   Maak	  gebruik	  van	  herlaadbare	  batterijen	   Draadloze	  toestellen	  
Verbruiksmaterialen	  
Batterijen	  

P0020	   Beperk	  het	  aantal	  draadloze	  zenderkanalen	   Draadloze	  toestellen	  
Geluid	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0021	   Schakel	  toestellen	  en	  transfo’s	  na	  gebruik	  volledig	  uit	   Belichting	  

Draadloze	  toestellen	  
Podiummechanica	  
Geluid	  
Elektrische	  installatie	  

P0022	   Gebruik	  gesloten	  vloeistofcircuits	  bij	  effecten	  met	  water	  of	  andere	  vloeistoffen	   Speciale	  effecten	  
P0023	   Voorkom	  het	  gebruik	  van	  chemische	  en	  toxische	  stoffen	   Décor	  

Chemische	  producten	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  
Speciale	  effecten	  

P0024	   Meet	  en	  evalueer	  het	  energieverbruik	  op	  scène	   Belichting	  
Geluid	  
Draadloze	  toestellen	  
Audiovisuele	  techniek	  

P0033	   Werk	  met	  standaardmaten	  of	  afmetingen	  die	  herbruik	  van	  het	  materiaal	  mogelijk	  maken.	   Hout	  
Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  
Filters	  
	  

P0034	   Herbruik	  onderdelen	  en	  materialen	  uit	  andere	  voorstellingen	   Hout	  
Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0035	   Wees	  een	  expert:	  informer	  je	  over	  nieuwe	  en	  niet-‐conventionele	  materialen,	  technieken,	  en	  

toestellen.	  
Belichting	  
Hout	  
Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  

P0039	   Gebruik	  hout	  uit	  lokale	  en	  legale	  bosbouw	   Hout	  
Decor	  

P0040	   Gebruik	  hout	  met	  een	  zo	  laag	  mogelijke	  emissiewaarde	   Hout	  
Decor	  

P0041	   Voorkom	  het	  vrijkomen	  van	  chemische	  stoffen	  in	  riolering	  en	  leefmilieu	   Décor	  
Chemische	  producten	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  
Speciale	  effecten	  

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	  
P0066	   Maak	  je	  eigen	  ecologische	  verf	   Verf,	  lijm,	  vernis	  

Decor	  
P0067	   Overspan	  houten	  constructies	  met	  (gekleurd)	  doek	  als	  alternatief	  voor	  plamuren	  en	  verven.	   Verf,	  lijm,	  vernis	  

Décor	  
Hout	  
Verbruiksmaterialen	  

P0069	   optimaliseer	  de	  levensduur	  van	  machines	  en	  toestellen	  door	  doelmatig	  en	  zuinig	  gebruik	   Hout	  
Metaal	  
Testiel	  
Kunststof	  

P0070	   Beperk	  materiaalverliezen	  of	  onbruikbare	  overschotten	   Hout	  
Metaal	  
Textiel	  
Kunststof	  
Filters	  

P0071	   Herbruik	  materiaaloverschotten	  of	  zamel	  ze	  gescheiden	  in	  voor	  recyclage	   Hout	  
Metaal	  
Textiel	  
Kunststof	  
Filters	  

P0072	   Vang	  houtzaagsel	  op	  voor	  gebruik	  als	  biomassa,	  of	  als	  vulmiddel	  of	  absorberend	  materiaal	   Hout	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0073	   Vang	  metaalvezels	  op	  voor	  recyclage	   Metaal	  
P0074	   Van	  kunststofvezels	  op	  voor	  recyclage	   Kunststof	  
P0075	   Voorkom	  dat	  verf-‐,	  lijm-‐,	  of	  vernisresten	  rechtstreeks	  in	  de	  riolering	  of	  het	  leefmilieu	  

terechtkomen	  
Hout	  
Metaal	  
Kunststof	  
Textiel	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  

P0076	   Gebruik	  natuurlijke	  textielverf	   Textiel	  
P0077	   Van	  verfresten	  uit	  penselen	  op	  in	  een	  pre-‐wash	  station	   Verf,	  lijm,	  vernis	  

Hout	  
Metaal	  
Kunststof	  
	  
	  
	  
	  
	  

P0078	   Bewaar	  verf-‐	  en	  vernisresten	  voor	  kleine	  herstellingen	   Verf,	  lijm,	  vernis	  
Hout	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  

P0079	   Zorg	  ervoor	  dat	  de	  verf	  afwasbaar	  is	  zodat	  het	  basismateriaal	  herbruikbaar	  en	  recycleerbaar	  
blijft	  

Hout	  
Metaal	  
Kunststof	  
Décor	  
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CODE	   PRAKTIJK	   MIDDEL	  
P0080	   gebruik	  omkeerbare	  montagemethodes	   Hout	  

Metaal	  
Kunststof	  
Décor	  

P0081	   Zamel	  alle	  afval	  en	  materialen	  gescheiden	  in	  om	  ze	  te	  kunnen	  recycleren	   Décor	  
Repetitie	  
Hout	  
Kunststof	  
Textiel	  

P0085	   Let	  op	  de	  materiaalcode	  voor	  het	  juist	  sorteren	  van	  kunststoffen	  en	  metalen	   Kunststoffen	  
Verbruiksmaterialen	  
Tape	  
Metalen	  

P0096	   Werk	  waar	  mogelijk	  met	  werklicht	  of	  daglicht	   	  
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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P0009	   Gebruik	  toestellen	  en	  verbruiksmaterialen	  doelmatig	  en	  verleng	  hun	  levensduur.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

De	  meeste	  materialen	  en	  producten	  hebben	  een	  eindige	  levensduur.	  Dat	  betekent	  dus	  dat	  de	  meeste	  dingen	  die	  we	  vervaardigen	  vroeg	  of	  laat	  als	  afval	  
eindigen.	  Hoe	  snel	  dit	  gebeurt,	  wordt	  bepaald	  door	  de	  levensduur	  van	  een	  toestel	  of	  een	  materiaal.	  Een	  groot	  aantal	  factoren	  beïnvloedt	  de	  levensduur,	  zo	  
ook	  de	  manier	  waarop	  het	  toestel	  of	  materiaal	  gebruikt	  wordt.	  Doelmatig	  gebruik	  van	  materialen	  en	  toestellen,	  dit	  betekent:	  het	  gebruik	  waar	  deze	  voor	  
ontwikkeld	  werden,	  verlengt	  de	  levensduur	  ervan.	  Zo	  moet	  er	  minder	  snel	  nieuw	  materiaal	  aangekocht	  worden,	  en	  ontstaat	  er	  ook	  minder	  afval.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Vrijwel	  alle	  materialen	  en	  toestellen	  hebben	  een	  eindige	  levensduur.	  Sommige	  materialen	  en	  toestellen	  zijn	  er	  zelfs	  voor	  gemaakt	  om	  een	  uiterst	  korte	  
levensduur	  te	  hebben:	  bijvoorbeeld	  plastieken	  zakken,	  verpakkingsmateriaal	  zoals	  “piepschuim”,	  maar	  ook	  wegwerp-‐GSM’s	  en	  in	  mindere	  mate	  iPods	  en	  
andere	  elektronische	  gadgets	  die	  quasi	  niet	  te	  herstellen	  zijn.	  Al	  deze	  materialen	  en	  toestellen	  worden	  geproduceerd	  om	  uiteindelijk	  als	  afval	  te	  eindigen.	  

In	  de	  theater-‐	  en	  eventsector	  hebben	  we	  niet	  zo	  veel	  te	  maken	  met	  “wegwerpproducten”,	  maar	  wordt	  de	  levensduur	  van	  materialen	  en	  toestellen	  in	  eerste	  
instantie	  bepaald	  door	  de	  manier	  waarop	  we	  deze	  gebruiken,	  en	  de	  intensiteit	  van	  het	  gebruik.	  Een	  theaterspot	  die	  dagen	  aan	  een	  stuk	  brandt	  zal	  veel	  
sneller	  verslijten	  dan	  wanneer	  deze	  elke	  avond	  na	  de	  voorstelling	  uitgeschakeld	  wordt.	  Hetzelfde	  is	  waar	  voor	  een	  houtboor	  die	  gebruikt	  wordt	  om	  in	  een	  
betonnen	  muur	  te	  boren.	  	  

Het	  gevolg	  is	  dat	  de	  materialen	  en	  toestellen	  vaker	  moeten	  worden	  vervangen,	  wat	  niet	  alleen	  meer	  geld	  kost,	  maar	  ook	  meer	  afval	  oplevert.	  Uiteraard	  is	  
het	  in	  de	  theater-‐	  en	  eventsector	  bijna	  altijd	  improviseren	  geblazen.	  Veel	  dingen	  kunnen	  nu	  eenmaal	  niet	  met	  ‘conventionele’	  materialen	  en	  toestellen	  
gedaan	  worden.	  Dat	  is	  nu	  net	  waar	  de	  creativiteit	  meespeelt.	  	  

Maar	  er	  zijn	  toch	  nog	  een	  hele	  boel	  mogelijkheden	  om	  materialen	  en	  toestellen	  zodanig	  te	  gebruiken	  dat	  hun	  levensduur	  niet	  al	  te	  drastisch	  wordt	  verkort.	  	  

Voor	  materialen,	  en	  vooral	  verbruiksmaterialen,	  is	  de	  omkeerbaarheid	  van	  assemblagemethodes	  belangrijk.	  Alles	  wat	  weer	  uit	  elkaar	  genomen	  kan	  worden	  
kan,	  zij	  het	  slechts	  gedeeltelijk,	  ofwel	  hergebruikt	  worden,	  ofwel	  gerecycleerd	  of	  worden.	  Voor	  toestellen	  is	  het	  belangrijk	  om	  hun	  fysieke	  belasting	  niet	  te	  
overschrijven	  en	  de	  gebruiken	  waar	  het	  toestel	  voor	  ontwikkeld	  werd	  te	  respecteren.	  	  
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Dit	  betekent	  dus	  in	  eerste	  instantie	  dat	  men	  de	  gebruiksomstandigheden	  en	  fysieke	  eigenschappen	  van	  zowel	  materialen,	  als	  toestellen	  en	  de	  materialen	  
waar	  men	  deze	  toestellen	  op	  toepast,	  moet	  kennen.	  De	  keuze	  van	  materialen	  en	  toestellen	  hangt	  dus	  af	  van	  wat	  men	  ermee	  gaat	  doen.	  Zo	  is	  de	  juiste	  
keuze	  van	  het	  type	  spot	  belangrijk	  wil	  men	  tot	  het	  beste	  resultaat	  komen,	  en	  tegelijk	  ook	  de	  levensduur	  van	  de	  spot	  en	  bijhorende	  toestellen	  en	  materialen	  
optimaliseren.	  Wanneer	  de	  juiste	  spot	  correct	  gericht	  is,	  en	  de	  juiste	  flappen	  gebruikt	  worden,	  hoeft	  men	  minder	  snel	  naar	  de	  blackwrap	  te	  grijpen	  om	  
lichtbundels	  af	  te	  schermen.	  Blackwrap	  dient	  in	  eerste	  instantie	  voor	  het	  verfijnen	  van	  wat	  men	  met	  de	  flappen	  kan	  doen.	  Maar	  zij	  vervangen	  niet	  de	  
flappen.	  In	  tegendeel…	  Blackwrap	  neemt	  warmte	  op,	  en	  straalt	  deze	  willekeurig	  weer	  uit,	  waardoor	  het	  armatuur	  en	  de	  lamp	  warmer	  worden	  en	  dus	  
sneller	  zullen	  verslijten.	  	  

Doelmatig	  gebruik	  vermindert	  slijtage	  en	  het	  energieverbruik	  van	  toestellen	  en	  materialen.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Respecteer	  de	  gebruiksaanwijzingen	  van	  materialen	  en	  toestellen	  
• Respecteer	  de	  maximale	  fysieke	  belasting	  van	  materialen	  en	  toestellen	  
• Zet	  toestellen	  enkel	  onder	  spanning	  wanneer	  je	  deze	  ook	  werkelijk	  gebruikt;	  

en	  schakel	  ze	  uit	  wanneer	  je	  ze	  niet	  gebruikt.	  
• Gebruik	  materialen	  en	  toestellen	  enkel	  waar	  zij	  voor	  bedoeld	  zijn	  

VOORBEELDEN:	  	  

De	  keuze	  voor	  het	  juiste	  armatuur	  met	  de	  juiste	  optiek	  zorgt	  er	  bijvoorbeeld	  voor	  dat	  we	  minder	  licht	  moeten	  afsnijden,	  waardoor	  er	  minder	  verlies	  is.	  Het	  
rendement	  van	  een	  armatuur	  kan	  soms	  drastisch	  verhoogd	  worden	  door	  het	  op	  een	  andere	  plaats	  te	  hangen,	  zodat	  we	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  de	  
maximale	  lichtopbrengst.	  

Een	  ander	  voorbeeld	  van	  doelmatig	  gebruik	  is	  het	  opsporen	  van	  rustverbruik.	  De	  meeste	  toestellen	  verbruiken	  ook	  stroom	  als	  ze	  uitgeschakeld	  zijn.	  De	  
transformators	  en	  de	  stand-‐by	  functies	  verbruiken	  slechts	  een	  kleine	  hoeveelheid	  energie,	  maar	  doen	  dat	  gedurende	  een	  zeer	  lange	  periode.	  Toestellen	  
volledig	  uitschakelen	  kan	  dus	  een	  grote	  besparing	  opleveren.	  

De	  keuze	  van	  het	  licht	  hangt	  ook	  af	  van	  het	  gewenste	  resultaat	  of	  de	  functie	  van	  het	  licht.	  Werklicht	  is	  best	  helder	  en	  diffuus,	  en	  kan	  best	  met	  
energiezuinige	  TL-‐	  of	  LED	  spots	  gecreëerd	  worden.	  Ook	  wanneer	  er	  geen	  vast	  werklicht	  aanwezig	  is	  kan	  een	  tijdelijk	  werklicht	  makkelijk	  met	  enkele	  zuinige	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aanwending	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   12	  

spots	  ingehangen	  worden	  en	  via	  een	  apart	  kanaal	  aangestuurd	  worden.	  Dat	  is	  efficiënter,	  duurzamer,	  en	  vooral	  beter	  voor	  de	  theaterspots	  die	  niet	  onnodig	  
hun	  branduren	  opbranden.	  
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P0010	   Gebruik	  herbruikbare	  bevesitgingsmaterialen	  voor	  kabels.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Het	  bevestigen	  van	  kabels	  is	  een	  handeling	  die	  dagelijks	  herhaald	  word.	  We	  gebruiken	  daar	  veelal	  niet	  herbruikbare	  materialen	  voor,	  zoals	  PVC	  tape	  of	  tie-‐
wraps.	  Na	  afloop	  komen	  deze	  materialen	  bij	  het	  afval	  terecht.	  Nochtans	  kan	  e	  rook	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  herbruikbaar	  bevestigingsmaterialen	  voor	  
kabels.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Het	  gebruik	  van	  niet-‐herbruikbare	  bevestigingsmaterialen	  zorgt	  niet	  alleen	  voor	  meer	  afval.	  Het	  is	  ook	  onhandig	  en	  kan	  de	  kabels	  beschadigen.	  PVC	  tape	  
heeft	  het	  nadeel	  dat	  er	  lijmresten	  achterblijven	  en	  dat	  de	  tape	  moeilijk	  terug	  los	  komt.	  Tie	  wraps	  kunnen	  enkel	  met	  een	  tang	  losgemaakt	  worden.	  

Er	  bestaan	  nochtans	  voldoende	  alternatieven	  die	  dezelfde	  functionaliteit	  hebben	  en	  minder	  problemen	  opleveren.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gegoten	  elastiekjes	  met	  een	  hard	  eindstuk	  zijn	  een	  prima	  alternatief,	  ze	  zijn	  herbruikbaar,	  blijven	  goed	  zitten	  en	  komen	  vlot	  los	  bij	  de	  afbraak.	  
• Velcroband	  is	  ook	  herbruikbaar.	  Een	  bijkomend	  voordeel	  is	  dat	  de	  band	  permanent	  bevestigd	  kan	  worden	  aan	  een	  kabel	  en	  dat	  kleurcodering	  en	  

opdruk	  mogelijk	  zijn.	  
• Herbruikbare	  tie	  wraps	  kunnen	  perfect	  de	  originele	  versie	  vervangen.	  Ook	  voor	  permanente	  installaties	  bied	  dit	  het	  voordeel	  dat	  er	  achteraf	  kabels	  

kunnen	  worden	  bijgelegd.	  

	  	  

	   	   	  

	   	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aanwending	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   14	  

P0011	   Gebruik	  combinaties	  van	  toestellen	  in	  functie	  van	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  
systeemefficiëntie.	  

	  

SAMENVATTING:	  	  

Een	  lager	  energieverbruik	  op	  scène	  kan	  een	  grote	  impact	  hebben	  op	  het	  verbruik	  van	  het	  volledige	  theater.	  Door	  anders	  om	  te	  gaan	  met	  de	  keuze	  van	  het	  
type	  en	  de	  hoeveelheid	  gebruikte	  toestellen	  op	  scène	  kan	  het	  energieverbruik	  drastisch	  omlaag.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Volgens	  een	  studie	  van	  de	  VPT	  ontstaat	  ruim	  40%	  van	  het	  totale	  energieverbruik	  van	  een	  theater	  op	  scène.	  Om	  dit	  energieverbruik	  terug	  te	  dringen	  kan	  de	  
het	  aantal	  toestellen	  en	  de	  keuze	  van	  het	  toesteltype	  beperkt	  worden,	  bijvoorbeeld	  door	  het	  kiezen	  van	  zuinige	  toestellen	  met	  een	  hoog	  rendement.	  	  

Een	  toestel	  staat	  nooit	  alleen	  maar	  werkt	  altijd	  in	  combinatie	  met	  andere	  toestellen.	  Naast	  de	  efficiëntie	  van	  het	  toestel	  zelf	  moet	  dus	  ook	  gekeken	  worden	  
naar	  het	  energieverbruik	  van	  de	  nodige	  randapparatuur	  en	  de	  invloed	  die	  deze	  toestellen	  op	  elkaar	  hebben.	  	  

De	  randapparatuur	  heeft	  ook	  een	  invloed	  op	  de	  efficiëntie	  van	  de	  toestellen.	  Zo	  bepaalt	  de	  keuze	  van	  dimmers	  en	  voorschakelapparatuur	  een	  belangrijk	  
deel	  de	  efficiëntie	  van	  de	  armatuur,	  en	  op	  het	  uiteindelijke	  rendement	  van	  lichtbronnen.	  Een	  goed	  gekozen	  voorschakelapparaat	  kan	  bijvoorbeeld	  de	  
levensduur	  van	  een	  lamp	  tot	  30%	  verhogen.	  

Om	  het	  energieverbruik	  op	  scène	  zo	  laag	  mogelijk	  te	  houden	  moet	  de	  efficiëntie	  van	  het	  hele	  systeem	  geoptimaliseerd	  worden.	  we	  dOm	  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.	  

	  (Onderhouds)producten	  bevatten	  vaak	  vluchtige	  stoffen,	  zware	  metalen	  en	  schadelijke	  drijfgassen.	  Deze	  tasten	  de	  de	  ozonlaag	  aan,	  vervuilen	  de	  
ondergrond	  en	  zijn	  gevaarlijk	  voor	  de	  gezondheid.	  	  

Er	  zijn	  echter	  steeds	  meer	  producten	  op	  de	  markt	  die	  aan	  verschillende	  duurzaamheidsnormen	  voldoen.	  Zo	  tasten	  CFK-‐vrije	  producten	  de	  ozonlaag	  niet	  
langer	  aan.	  Producten	  met	  het	  RoHS-‐label	  voldoen	  aan	  de	  Europese	  richtlijn	  inzake	  de	  aanwezigheid	  van	  zware	  metalen	  in	  het	  product.	  Een	  aantal	  
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producten,	  zoals	  reinigingsproducten	  voor	  spots	  en	  armaturen,	  kunnen	  ook	  makkelijk	  vervangen	  worden	  door	  alternatieve	  reinigingsproducten	  met	  een	  
beperkte	  milieu-‐impact.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  combinaties	  van	  toestellen	  in	  functie	  van	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  systeemefficiëntie	  
• Gebruik	  zuinige	  toestellen	  met	  een	  hoog	  rendement	  
• Gebruik	  elektronische	  voorschakelapparaten.	  Deze	  kunnen	  bv.	  de	  levensduur	  van	  lampen	  tot	  30%	  verlengen.	  
• Meet	  het	  verbruik	  op	  verschillende	  plaatsen	  op	  scène	  om	  prioriteiten	  vast	  te	  kunnen	  leggen	  

LINKS:	  	  

-‐ VPT	  EOS	  onderzoek	  Duurzaamheid	  on	  Stage	  
(http://www.vpt.nl/media/archief%20zichtlijnen/zichtlijnen%20133/duurzaam_on_stage_eos_project_deel_2_zl133.pdf)	  
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P0013	   Optimaliseer	  het	  rendement	  van	  de	  spot.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Soms	  zit	  de	  energiebesparing	  in	  de	  manier	  waarop	  we	  toestellen	  gebruiken.	  De	  keuze	  voor	  het	  juiste	  armatuur	  met	  de	  juiste	  optiek	  zorgt	  er	  bijvoorbeeld	  
voor	  dat	  we	  minder	  licht	  moeten	  afsnijden	  waardoor	  er	  minder	  lichtverlies	  is.	  Het	  rendement	  van	  een	  armatuur	  kan	  soms	  drastisch	  verhoogd	  worden	  door	  
het	  op	  een	  andere	  plaats	  te	  hangen	  zodat	  we	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  de	  maximale	  lichtopbrengst.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

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.	  Armaturen	  met	  
condensatorlenzen	  zorgen	  voor	  een	  betere	  concentratie	  van	  het	  licht	  waardoor	  minder	  licht	  op	  de	  wanden	  terecht	  komt.	  	  

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.	  

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.	  

Ook	  filters	  hebben	  een	  invloed	  op	  het	  rendement.	  Waar	  bij	  het	  gebruik	  van	  kleurfilters	  tot	  80%	  van	  de	  lichtenergie	  verloren	  gaat	  zal	  bij	  Led	  RGB	  technologie	  
geen	  verlies	  optreden.	  Het	  systeem	  maakt	  immers	  gebruik	  van	  additieve	  kleurmenging	  vertrekkend	  van	  lichtbronnen	  die	  verschillende	  kleuren	  produceren	  
zonder	  filtering.	  

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.	  	  

MAATREGELEN:	  	  
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• Zorg	  ervoor	  dat	  je	  zo	  weinig	  mogelijk	  van	  de	  lichtbundel	  moet	  afsnijen	  met	  flaps,	  tape	  of	  messen.	  Kies	  in	  de	  plaats	  daarvan	  voor	  armaturen	  die	  de	  
gewenste	  lichtbundel	  zo	  goed	  mogelijk	  benaderen.	  Deze	  kan	  dan	  met	  minimaal	  afsnijden	  geoptimaliseerd	  worden.	  

• Gebruik	  lamptypes	  en	  armaturen	  met	  een	  hoog	  rendement.	  Goede	  koeling,	  en	  het	  aantal	  en	  type	  lenzen	  en	  spiegels	  zijn	  een	  bepalende	  factor.	  	  
• Als	  er	  veel	  met	  kleuren	  gewerkt	  wordt,	  en	  zeker	  bij	  blauwe	  tinten,	  is	  het	  gebruik	  van	  RGB-‐lampen	  aangewezen.	  Door	  de	  additieve	  kleurenmenging	  

worden	  lichtbundels	  namelijk	  niet	  tegengehouden,	  maar	  samengesteld.	  	  
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P0014	   Vermijd	  rustverbruik	  van	  toestellen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Toestellen	  in	  standby-‐modus	  blijven	  ongemerkt	  energie	  verbruiken.	  Verzeker	  je	  ervan	  dat	  toestellen	  volledig	  uitgeschakeld	  zijn	  om	  rustverbruik	  te	  
vermijden.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Ook	  als	  een	  toestel	  niet	  actief	  in	  gebruik	  is	  kan	  het	  verder	  energie	  blijven	  verbruiken.	  De	  standby	  modus	  van	  vele	  toestellen	  is	  daar	  een	  voorbeeld	  van.	  Maar	  
ook	  transformators	  en	  andere,	  vaak	  interne,	  componenten	  verbruiken	  energie	  als	  het	  toestel	  niet	  ingeschakeld	  is.	  Ookal	  is	  het	  verbruik	  erg	  laag,	  doordat	  
het	  constant	  en	  over	  lange	  periodes	  plaatsvindt	  is	  dit	  verbruik	  niet	  te	  verwaarlozen.	  Het	  volledig	  uitschakelen	  van	  de	  toestellen	  kan	  dus	  een	  grote	  besparing	  
opleveren.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Schakel	  toestellen	  na	  gebruik	  volledig	  uit.	  Indien	  er	  geen	  fysieke	  schakelaar	  is	  trek	  je	  best	  de	  stekker	  uit.	  

VOORBEELDEN:	  	  

De	  transformator	  van	  een	  doorsnee	  woonkamerlamp	  verbruikt	  jaarlijks	  evenveel	  als	  een	  droogkast.	  
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P0015	   Test	  het	  ontwerp	  met	  software	  of	  een	  schaalmodel.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Een	  groot	  gedeelte	  van	  het	  verbruik	  van	  de	  lichtinstallatie	  gaat	  naar	  het	  uitproberen	  van	  decors,	  lichtplannen	  en	  effecten.	  Een	  gedeelte	  van	  deze	  
voorbereidende	  activiteiten	  kan	  met	  een	  simulatieprogramma	  op	  computer	  of	  in	  een	  schaalmodel	  worden	  uitgevoerd.	  	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Alvorens	  een	  decor	  te	  bouwen	  of	  een	  lichtontwerp	  uit	  te	  voeren	  is	  het	  handig	  om	  het	  ontwerp	  te	  “testen”	  in	  een	  maquette	  of	  een	  computersimulatie.	  Op	  
die	  manier	  kunnen	  fouten	  vroegtijdig	  opgespoord	  worden	  en	  kan	  de	  keuze	  van	  materialen	  en	  toestellen	  veel	  nauwkeuriger	  gebeuren.	  Met	  behulp	  van	  
software	  zoals	  AutoCAD	  of	  Vectorworks	  kan	  men	  ook	  heel	  simpel	  verschillende	  afmetingen	  en	  proporties	  met	  elkaar	  vergelijken.	  Men	  kan	  ook	  meteen	  
decor	  en	  belichting	  integreren	  in	  de	  simulatie	  om	  een	  nog	  nauwkeuriger	  beeld	  te	  krijgen	  van	  hoe	  de	  scène	  er	  uiteindelijk	  zal	  uitzien.	  Daardoor	  vormen	  ze	  
een	  goed	  communicatiemiddel	  met	  de	  rest	  van	  het	  artistieke	  team,	  worden	  onnodig	  materiaal-‐	  en	  energieverbruik	  beperkt	  en	  de	  werkdruk	  verlaagd.	  

Een	  schaalmodel	  is	  meestal	  realistischer,	  maar	  wijzigingen	  aanbrengen	  is	  dan	  weer	  moeilijker.	  Een	  schaalmodel	  van	  een	  decor	  kan	  in	  een	  lightbox	  geplaatst	  
worden	  om	  de	  belichting	  te	  testen,	  maar	  dat	  vergt	  enige	  investering.	  Om	  een	  schaalmodel	  te	  bouwen	  is	  ook	  materiaal	  nodig,	  wat	  afval	  oplevert.	  

De	  resultaten	  van	  simulatieprogramma’s	  zijn	  soms	  te	  abstract	  om	  een	  juist	  beeld	  te	  vormen	  van	  de	  realiteit.	  Voor	  het	  gebruik	  van	  de	  software	  is	  enige	  
investering	  in	  software	  en	  opleiding	  noodzakelijk.	  Maar	  ze	  geven	  een	  grote	  flexibiliteit	  en	  een	  ervaren	  gebruiker	  kan	  zeer	  snel	  resultaten	  bereiken.	  
Wijzigingen	  kunnen	  makkelijk	  aangebracht	  worden	  zonder	  beroep	  te	  moeten	  doen	  op	  materialen.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Test	  een	  ontwerp	  vóór	  het	  uitvoeren	  ervan	  met	  software	  of	  een	  schaalmodel	  
• Google	  SketchUp	  is	  een	  gratis	  softwarepakket	  en	  wordt	  vaak	  in	  theaters	  gebruikt	  voor	  3D-‐modellering.	  Andere	  simulatieprogramma’s	  zoals	  

AutoCAD	  en	  Vectorworks	  zijn	  betalend.	  Lichtontwerpen	  kunnen	  met	  WYSIWYG	  of	  Lumi	  DMX	  gesimuleerd	  worden.	  Uiteraard	  bestaan	  er	  nog	  andere	  
softwarepakketten.	  

• Vermijd	  bij	  het	  bouwen	  van	  maquettes	  het	  gebruik	  van	  toxische	  lijmen	  en	  kunststoffen	  zoals	  piepschuim	  (polystyreen).	  
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P0016	   Spring	  zuinig	  om	  met	  tape.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Tape	  is	  een	  verbruiksmaterial.	  En	  zoals	  de	  naam	  al	  laat	  uitschijnen	  eindigen	  verbruiksmaterialen	  meestal	  erg	  snel	  in	  de	  vuilbak.	  Spring	  daarom	  zuinig	  om	  
met	  verbruiksmaterialen,	  en	  vooral	  tape,	  en	  gebruik	  waar	  mogelijk	  alternatieve	  materialen.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Verbruiksmaterialen	  zoals	  tape,	  batterijen,	  piepschuim,	  verpakkingsmateriaal,	  enzovoort	  worden	  meestal	  in	  grote	  hoeveelheden	  voor	  een	  relatief	  korte	  
periode	  gebruikt.	  Tape	  is	  misschien	  wel	  één	  van	  de	  meer	  problematische	  verbruiksmaterialen.	  Voor	  de	  meest	  courante	  verbruiksmaterialen	  zijn	  er	  
duurzamere	  of	  meer	  efficiënte	  alternatieven.	  Voor	  tape	  is	  dit	  echter	  minder	  voor	  de	  hand	  liggend.	  Daarenboven	  is	  tape	  erg	  vervuilend.	  Ook	  al	  is	  de	  
bovenlaag	  van	  bv.	  gaffa-‐tape	  veelal	  vervaardigd	  van	  katoen,	  wat	  het	  die	  extra	  sterkte	  geeft,	  de	  lijmlaag	  en	  de	  additieven	  die	  het	  geheel	  een	  rubberachtige	  
textuur	  geven	  zorgen	  ervoor	  dat	  tape	  helemaal	  niet	  recycleerbaar	  is.	  Tape	  is	  in	  de	  meeste	  gevallen	  ook	  niet	  herbruikbaar.	  

Bovendien	  is	  het	  gebruik	  van	  tape	  op	  een	  aantal	  materialen	  af	  te	  raden	  omdat	  de	  lijmlaag	  het	  materiaal	  beschadigt.	  En	  dat	  betekent	  uiteraard	  nog	  meer	  
afval.	  In	  combinatie	  met	  warmte,	  zoals	  bijvoorbeeld	  van	  een	  lichtarmatuur,	  kan	  de	  lijm	  zelfs	  nog	  agressiever	  inwerken	  op	  de	  onderlaag.	  

Tape	  is	  absoluut	  niet	  geschikt	  voor	  het	  bevestigen	  van	  kabels	  aan	  trekken	  of	  trussen,	  noch	  voor	  het	  plakken	  of	  herstellen	  van	  decors,	  kostuums,	  en	  
lichtfilters.	  In	  sommige	  gevallen	  is	  het	  gebruik	  van	  tape	  ronduit	  gevaarlijk,	  omdat	  het	  al	  te	  vaak	  beschouwd	  wordt	  als	  een	  “easy	  fix”:	  	  

Het	  gebruik	  van	  tape	  zou	  in	  principe	  beperkt	  moeten	  worden	  tot	  het	  absolute	  minimum,	  en	  waar	  nodig	  vervangen	  worden	  door	  alternatieve	  materialen	  of	  
technieken.	  	  

MAATREGELEN:	  	  

• Spring	  zuinig	  en	  doelmatig	  om	  met	  tape:	  gebruik	  het	  enkel	  wanneer	  er	  geen	  alternatieven	  mogelijk	  zijn.	  
• Vermijd	  het	  gebruik	  van	  tape	  in	  situaties	  waar	  de	  lijm	  de	  ondergrond	  kan	  beschadigen,	  bv.	  in	  nabijheid	  van	  warmtebronnen	  of	  op	  zachte	  of	  poreuze	  

ondergrond,	  of	  op	  kabels.	  
• Gebruik	  voor	  het	  bevestigen	  van	  kabels	  herbruikbare	  bevestigingsmaterialen	  zoals	  rubberbandjes	  of	  herbruikbare	  tie	  wraps.	  
• Voor	  het	  bevestigen	  of	  beveiligen	  van	  kabels	  op	  de	  vloer	  gebruik	  je	  best	  kabelmatten.	  	   	  
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P0017	   Spring	  zuinig	  en	  doelmatig	  om	  met	  verbruiksmaterialen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Zoals	  de	  naam	  al	  laat	  uitschijnen	  eindigen	  verbruiksmaterialen	  meestal	  erg	  snel	  in	  de	  vuilbak.	  Spring	  daarom	  zuinig	  om	  met	  verbruiksmaterialen,	  en	  gebruik	  
waar	  mogelijk	  alternatieven.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Verbruiksmaterialen	  zoals	  tape,	  batterijen,	  piepschuim,	  verpakkingsmateriaal,	  enzovoort	  worden	  meestal	  in	  grote	  hoeveelheden	  voor	  een	  relatief	  korte	  
periode	  gebruikt.	  Waar	  mogelijk	  kunnen	  alternatieve	  materialen	  gebruikt	  worden.	  Oplaadbare	  batterijen	  zijn	  32x	  minder	  vervuilend	  dan	  normale	  batterijen,	  
en	  hebben	  een	  zeer	  korte	  terugverdientermijn.	  Karton	  en	  oud	  papier	  kunnen	  als	  verpakkingsmateriaal	  dienen.	  	  

Tracht	  verbruiksmaterialen	  ook	  zoveel	  mogelijk	  gescheiden	  in	  te	  zamelen.	  Oude	  batterijen	  kunnen	  via	  Bebat	  veilig	  verwerkt	  of	  gerecycleerd	  worden.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Spring	  zuinig	  en	  doelmatig	  om	  met	  verbruiksmaterialen	  
• Gebruik	  waar	  mogelijk	  duurzame	  alternatieven:	  herlaadbare	  batterijen,	  herbruikbare	  torxschroeven,	  duurzame	  of	  herbruikbare	  materialen,	  etc…	  	  
• Zorg	  voor	  een	  veilige	  ophaling	  van	  het	  afval.	  Voor	  batterijen	  kan	  je	  beroep	  doen	  op	  Bebat.	  

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.	  	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.juliesbicycle.com	  
-‐ http://www.bebat.be	   	  
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P0018	   Spring	  zuinig	  en	  doelmatig	  om	  met	  lichtfilters.	  
	  

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:	  

Bij	  het	  snijden	  van	  kleurfilters	  gaat	  er	  altijd	  een	  deel	  materiaal	  verloren.	  De	  hoeveelheid	  materiaalverlies	  kan	  beperkt	  worden	  door	  oordeelkundig	  te	  
plannen	  en	  standaardmaten	  te	  hanteren.	  Bij	  het	  ter	  plaatse	  snijden	  van	  filters	  ontstaan	  vaak	  extra	  verliezen,	  omdat	  men	  met	  de	  hand	  niet	  de	  exacte	  maten	  
snijd.	  Op	  voorhand	  snijden	  met	  een	  snijmachine	  zorgt	  voor	  minder	  verlies.	  Resten	  filtermateriaal	  kunnen	  eventueel	  in	  par16	  armaturen	  of	  in	  een	  
schaaltheater	  gebruikt	  worden.	  

Het	  grootste	  verlies	  ontstaat	  echter	  bij	  het	  gebruik.	  Spots	  blijven	  onnodig	  lang	  branden,	  filters	  raken	  beschadigd	  door	  slordig	  opbergen	  of	  door	  ze	  zonder	  
filterhouders	  te	  gebruiken.	  Soms	  worden	  ze	  gekleefd	  waardoor	  lijmresten	  achterblijven	  zodat	  de	  filter	  niet	  langer	  bruikbaar	  is.	  Filterhouders	  zorgen	  voor	  
een	  betere	  warmteafvoer	  en	  houden	  de	  filters	  strak	  zodat	  ze	  langer	  meegaan.	  	  

Wanneer	  de	  filters	  dan	  toch	  beschadigd	  zijn	  of	  de	  kleur	  voldoet	  niet	  langer	  kunnen	  ze	  gerecycleerd	  worden.	  Bij	  sommige	  leveranciers	  kan	  je	  oude	  filters	  
terugbrengen	  voor	  recyclage.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Versnijd	  kleurenfilters	  wanneer	  zij	  nieuw	  aangekocht	  worden	  
• Gebruik	  standaardmaten	  bij	  het	  versnijden	  van	  kleurenfilters	  
• Gebruik	  filterhouders	  en	  vermijd	  het	  gebruik	  van	  tape	  op	  kleurenfilters	  
• Bewaar	  kleurenfilters	  zorgvuldig	  
• Geef	  oude	  filters	  terug	  aan	  de	  leverancier	  voor	  recyclage	  
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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	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aanwending	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   24	  

• 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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P0021	   Schakel	  toestellen	  en	  transfo’s	  na	  gebruik	  volledig	  uit.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

De	  eenvoudigste	  manier	  om	  het	  energieverbruik	  te	  beperken	  is	  door	  toestellen	  uit	  te	  schakelen	  wanneer	  zij	  niet	  gebruikt	  worden.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  
tranfo’s	  en	  toestellen	  met	  een	  stanby-‐functie	  vermits	  die	  ook	  wanneer	  zij	  niet	  actief	  gebruikt	  worden,	  energie	  verbruiken.	  	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Een	  aanzienlijk	  deel	  van	  het	  energieverbruik	  wordt	  veroorzaakt	  door	  “rustverbruik”.	  De	  meeste	  toestellen	  verbruiken	  namelijk	  ook	  stroom	  wanneer	  ze	  
uitgeschakeld	  zijn.	  De	  transformators	  en	  de	  stand-‐by	  functies	  verbruiken	  slechts	  een	  kleine	  hoeveelheid	  energie,	  maar	  doen	  dat	  gedurende	  een	  zeer	  lange	  
periode.	  Het	  volledig	  uitschakelen	  van	  de	  toestellen,	  of	  het	  fysiek	  onderbreken	  van	  de	  stroomtoevoer,	  kan	  een	  aanzienlijke	  energiebesparing	  opleveren.	  

Bovendien	  gaan	  de	  toestellen	  langer	  mee	  wanneer	  hun	  interne	  elektronica	  niet	  permanent	  onder	  spanning	  staat.	  Veel	  toestellen	  hebben	  geen	  fysieke	  
schakelaar	  meer,	  maar	  een	  ‘pod’	  die	  een	  deel	  van	  het	  elektrisch	  circuit	  onderbreekt,	  maar	  niet	  de	  hoofdtoevoer	  afsluit.	  Het	  fysiek	  uitschakelen	  is	  dan	  ook	  
voor	  een	  aantal	  toestellen	  enkel	  mogelijk	  wanneer	  de	  stekker	  uit	  het	  stopcontact	  getrokken	  wordt.	  In	  kantooromgevingen	  is	  dit	  relatief	  eenvoudig:	  men	  
kan	  computers,	  laptops,	  printers,	  kopieerapparaten	  e.d.	  allemaal	  op	  verdeelstekkers	  met	  een	  schakelaar	  steken,	  die	  op	  het	  einde	  van	  de	  dag	  wordt	  
uitgeschakeld.	  	  

Op	  scène	  of	  in	  de	  zaal	  is	  dit	  iets	  moeilijker,	  maar	  zeker	  niet	  onmogelijk.	  Vaste	  installaties	  zoals	  dimmers	  en	  versterkers	  kunnen	  telkens	  op	  een	  circuit	  
aangesloten	  worden	  dat	  fysiek	  onderbroken	  kan	  worden.	  Andere	  apparatuur	  kan	  voorzien	  worden	  met	  schakelaars	  vóór	  de	  voorschakelapparaten	  of	  
transfo’s.	  Tegenwoordig	  worden	  een	  heel	  aantal	  toestellen	  ook	  al	  geleverd	  met	  een	  fysieke	  schakelaar	  op	  de	  transformator.	  Maar	  dit	  is	  zeker	  nog	  geen	  
stnadaard.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Schakel	  toestellen	  na	  gebruik	  volledig	  uit	  
LET	  OP:	  sommige	  toestellen	  hebben	  geen	  fysieke	  schakelaar,	  maar	  enkel	  een	  ‘pod’	  of	  elektronische	  schakelaar.	  Deze	  schakelt	  het	  toestel	  weliswaar	  
uit,	  maar	  onderbreekt	  de	  stroomtoevoer	  niet.	  Het	  toestel	  blijft	  dus	  stroom	  verbruiken.	  	  
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• Indien	  mogelijk,	  ontkoppel	  de	  stroomtoevoer	  van	  transfo’s,	  of	  van	  het	  volledige	  toestel	  zodat	  deze	  geen	  rustverbruik	  genereren.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  
computers,	  laptops,	  printers,	  kopieermachines,	  dimmers,	  moving	  heads,	  e.a….	  

• Werk	  indien	  mogelijk	  met	  apart	  geschakelde	  kringen	  waardoor	  je	  de	  stroomtoevoer	  meteen	  een	  hele	  reeks	  toestellen	  in	  één	  keer	  kan	  afsluiten.	  
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P0022	   Gebruik	  gesloten	  vloeistofcircuits	  bij	  effecten	  met	  water	  of	  andere	  vloeistoffen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Drinkwater	  is,	  hoe	  raar	  dit	  ook	  mag	  klinken,	  een	  schaarse	  grondstof.	  Slecht	  beheer	  en	  verspillende	  industrieën	  en	  landbouw	  hebben	  ervoor	  gezorgd	  dat	  de	  
toegang	  tot	  drinkwater	  geen	  vanzelfsprekendheid	  meer	  is.	  Spring	  daarom	  zuinig	  om	  met	  drinkwater,	  en	  beperk	  het	  onnodig	  verbruik	  ervan.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Nog	  geen	  vijftig	  jaar	  geleden	  werd	  drinkwater	  als	  een	  onuitputbare	  grondstof	  gezien.	  Vandaag,	  met	  een	  wereldbevolking	  die	  meer	  als	  twee	  maal	  zo	  groot	  is	  
als	  toen,	  is	  toegang	  tot	  drinkwater	  geen	  vanzelfsprekendheid	  meer.	  Zoetwaterbronnen	  komen	  steeds	  meer	  onder	  druk	  te	  staan	  door	  vervuiling,	  slecht	  
beheer,	  en	  industrieën	  en	  grootschalige	  landbouw	  die	  steeds	  meer	  water	  opslorpen.	  Daarnaast	  verdwijnen	  grote	  drinkwaterbronnen	  aan	  een	  sneltempo.	  
Door	  de	  opwarming	  van	  de	  aarde	  smelten	  gletsjers	  als	  maar	  sneller,	  veelal	  tot	  zij	  volledig	  verdwenen	  zijn.	  Gletsjers	  zijn,	  voor	  Europa	  althans,	  de	  
belangrijkste	  bron	  van	  drinkwater.	  

Zuinig	  omspringen	  met	  drinkwater	  is	  dan	  ook	  geen	  overbodige	  luxe.	  In	  de	  plaats	  van	  de	  kraan	  te	  laten	  lopen,	  kunnen	  effecten	  die	  gebruik	  maken	  van	  water	  
met	  een	  gesloten	  circuit	  werken	  waarbij	  hetzelfde	  water	  steeds	  opnieuw	  gebruikt	  wordt.	  Uiteraard	  moet	  bij	  langere	  toepassingen	  het	  water	  regelmatig	  
ververst	  worden	  om	  het	  risico	  op	  besmetting	  te	  vermijden.	  	  

Bij	  effecten	  met	  andere	  vloeistoffen	  is	  het	  eveneens	  aan	  te	  raden	  met	  een	  gesloten	  circuit	  te	  werken	  zodat	  de	  hoeveelheid	  gebruikte	  vloeistof	  beperkt	  kan	  
worden,	  en	  de	  hoeveelheid	  afval	  beperkt	  kan	  worden.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  gesloten	  vloeistofcircuits	  bij	  effecten	  met	  water	  of	  andere	  vloeistoffen	  	  
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P0023	   Voorkom	  het	  gebruik	  van	  chemische	  en	  toxische	  stoffen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Chemische	  stoffen	  kunnen	  erg	  veel	  schade	  toebrengen	  aan	  het	  leefmilieu	  én	  aan	  de	  gezondheid	  van	  wie	  ermee	  in	  aanraking	  komt.	  Ook	  brandwerende	  
producten	  zijn	  chemische	  oplossingen,	  meestal	  op	  zoutbasis.	  Tracht	  het	  gebruik	  van	  chemische	  producten	  zoveel	  mogelijk	  te	  vermijden.	  Dit	  kan	  door	  reeds	  
in	  de	  ontwerpfase	  materialen	  effecten	  te	  kiezen	  die	  met	  onschadelijke	  producten	  kunnen	  worden	  uitgevoerd.	  	  

PROBLEEMSTELLING	  

Chemische	  producten	  en	  biologische	  agentia	  worden	  onder	  andere	  in	  de	  metaalbewerking	  regelmatig	  gebruikt.	  De	  producten	  kunnen	  zeer	  uiteenlopende	  
effecten	  op	  het	  leefmilieu	  en	  op	  de	  gezondheid	  hebben,	  gaande	  van	  risico	  irritatie	  van	  slijmvliezen	  en	  de	  huid,	  tot	  verstikking	  of	  zelfs	  kankerverwekkende	  
neveneffecten.	  Ook	  brandwerende	  producten	  vallen	  in	  de	  meeste	  gevallen	  onder	  deze	  categorie.	  

Het	   is	  dan	  ook	  aan	   te	   raden	  het	   gebruik	   van	  deze	  producten	   zoveel	  mogelijk	   te	  beperken.	  Bepaalde	  effecten	  kunnen	  door	  alternatieve	  bewerkingen	  of	  
basismaterialen	  bereikt	  worden.	  

Let	   steeds	   op	   de	   gevarensymbolen	   op	   de	   verpakking	   van	   de	   producten	   en	   op	   de	   veiligheidsfiches	   die	   verplicht	   moeten	   worden	   meegeleverd.	   Vraag	  
desnoods	  aan	  de	  verdeler	  om	  deze	  informatie	  op	  voorhand	  beschikbaar	  te	  maken	  zodat	  er	  eventueel	  naar	  alternatieve	  producten	  kan	  worden	  gezocht.	  Let	  
er	  ook	  op	  dat	  chemische	  producten	  en	  biologische	  agentia	  volgens	  de	  welzijnswetgeving	  onder	  zeer	  strikte	  voorwaarden	  bewaard,	  gebruikt	  en	  ingezameld	  
moeten	  worden.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Beperk	  het	  gebruik	  van	  chemische	  producten	  en	  biologische	  agentia	  
• Gebruik	  waar	  mogelijk	  alternatieve	  producten	  of	  basismaterialen,	  zoals	  bv.	  het	  brandwerend	  middel	  HolzProf.	  
• Let	  steeds	  op	  de	  gevarensymbolen	  op	  de	  verpakking	  en	  de	  aanbevelingen	  van	  de	  fabrikant	  
• Let	  op	  de	  wettelijke	  voorschriften	  inzake	  het	  bewaren,	  gebruiken	  en	  inzamelen	  van	  chemische	  producten	  en	  materialen	  die	  ermee	  behandeld	  

werden.	  	  

LINKS:	  	  
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-‐ HolzProf:	  http://www.holzprof.be	  
-‐ 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	  
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P0024	   Meet	  en	  evalueer	  het	  energieverbruik	  op	  scène.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Meten	  is	  weten:	  om	  de	  belangrijkste	  energieverbruikers	  in	  kaart	  te	  brengen	  en	  gepaste	  maatregelen	  vast	  te	  leggen	  moet	  het	  energieverbruik	  van	  
verschillende	  gebruikers	  permanent	  gemeten	  en	  geëvalueerd	  kunnen	  worden.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Om	  een	  doordachte	  strategie	  te	  bepalen	  voor	  het	  verminderen	  van	  het	  energiegebruik	  zijn	  objectieve	  gegevens	  noodzakelijk.	  De	  subjectieve,	  
gevoelsmatige	  indruk	  die	  we	  hebben	  over	  ons	  eigen	  gebruik	  geeft	  vaak	  een	  vals	  beeld	  van	  de	  realiteit.	  Hierdoor	  zien	  we	  soms	  evidente	  
besparingsmogelijkheden	  over	  het	  hoofd.	  Een	  klein	  peertje	  dat	  dag	  en	  nacht	  in	  de	  kelder	  brandt	  heeft	  misschien	  wel	  een	  grotere	  impact	  dan	  we	  denken.	  

Om	  objectieve	  gegevens	  te	  verzamelen	  gaan	  we	  de	  verschillende	  verbruikers	  meten.	  Hoeveel	  verbruikt	  het	  zaallicht,	  de	  theaterbelichting	  en	  de	  
werkverlichting?	  Wat	  is	  het	  rustverbruik	  als	  de	  ruimte	  buiten	  gebruik	  is?	  We	  moeten	  dit	  uiteraard	  meten	  over	  een	  langere	  periode.	  Misschien	  verbruikt	  het	  
zaallicht	  wel	  meer	  dan	  we	  denken	  omdat	  het	  ook	  tijdens	  het	  schoonmaken	  wordt	  gebruikt.	  Een	  optimale	  meting	  verloopt	  dan	  ook	  over	  meerdere	  weken	  
tijdens	  een	  periode	  waarin	  normale	  activiteiten	  plaatsvinden.	  

Aan	  de	  hand	  van	  deze	  metingen	  kan	  het	  gebruik	  in	  kaart	  worden	  gebracht	  en	  kunnen	  prioriteiten	  worden	  vastgesteld	  om	  het	  energiegebruik	  doelgericht	  te	  
verminderen.	  Een	  permanente	  meting	  laat	  ook	  toe	  om	  de	  resultaten	  van	  de	  maatregelen	  in	  kaart	  te	  brengen	  en	  waar	  nodig	  bij	  te	  sturen.	  Dit	  werkt	  ook	  
motiverend	  voor	  de	  medewerkers,	  vermits	  men	  dagdagelijks	  het	  resultaat	  van	  de	  gemaakte	  inspanningen	  kan	  zien.	  

De	  moeilijkheid	  is	  het	  bepalen	  van	  een	  standaard.	  Wat	  is	  een	  aanvaardbaar	  energieverbruik	  voor	  een	  bepaalde	  zaal	  of	  gebouw?	  Permanent	  meten	  en	  
vergelijken	  van	  metingen	  met	  zalen	  of	  gebouwen	  met	  vergelijkbare	  activiteiten	  en	  oppervlakte	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  je	  eigen	  verbruik	  te	  toetsen	  aan	  dat	  
van	  anderen.	  Dit	  heet	  ‘benchmarken’:	  het	  bepalen	  van	  een	  gemeenschappelijke	  standaard	  voor	  een	  bepaald	  type	  gebouw	  of	  activiteit.	  Organisaties	  als	  
Julie’s	  Bicycle	  verzamelen	  permanent	  gegevens	  van	  Britse	  theaters	  om	  regelmatig	  benchmarks	  te	  publiceren	  voor	  de	  sector.	  Het	  Nederlandse	  bedrijf	  
Simular	  biedt	  een	  gelijkaardige	  dienst	  aan,	  de	  Milieubarometer,	  ook	  voor	  theaters	  in	  België,	  weliswaar	  tegen	  betaling.	  	  

MAATREGELEN:	  	  

• Meet	  en	  evalueer	  het	  energieverbruik	  van	  verschillende	  verbruikers	  en	  stroomkringen	  
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• Identificeer	  de	  grootste	  verbruikers	  en	  ‘verliesposten’,	  en	  stel	  prioriteiten	  op	  om	  het	  energieverbruik	  te	  verminderen	  
• Evalueer	  het	  energieverbruik	  zowel	  vóór	  als	  na	  de	  ingrepen,	  zodat	  deze	  permanent	  kunnen	  worden	  verbeterd	  
• Vergelijk	  je	  eigen	  verbruik	  met	  dat	  van	  anderen	  

LINKS:	  	  

-‐ http://www.juliesbicycle.com	  
-‐ http://www.juliesbicycle.com/about-‐

jb/news/1240,New+benchmarks+from+Julie%E2%80%99s+Bicycle+set+the+environmental+standard+for+performing+arts+venues+and+major+fes
tivals.html	  

-‐ http://www.milieubarometer.nl/theater	  
-‐ https://vimeo.com/33709420#	  
-‐ “Benchmarking	  energy	  use	  in	  performing	  arts	  buildings”	  

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.cibse.org%2Fcontent%2Fcibsesymposium2012%2FPaper039.pdf	  
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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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P0034	   Herbruik	  onderdelen	  en	  materialen	  uit	  andere	  voorstellingen	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Bij	  het	  ontwerpen	  en	  bouwen	  van	  een	  decor	  zijn	  er	  een	  hele	  reeks	  materialen	  en	  onderdelen	  die	  uit	  vorige	  voorstellingen	  gerecupereerd	  kunnen	  worden,	  
zonder	  dat	  het	  unieke	  ontwerp	  in	  het	  gedrang	  komt.	  Houten	  platen,	  trappen,	  stoffen,	  en	  meubels	  kunnen	  vaak	  met	  beperkte	  moeite	  aangepast	  of	  integraal	  
hergebruikt	  worden.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Duurzame	   materialen	   gebruiken	   is	   één	   zaak.	   Duurzaam	   omgaan	   met	   materialen	   is	   een	   andere.	   Materialen	   hergebruiken	   en	   afgedankte	   materialen	  
recycleren	   is	  minstens	   even	   belangrijk.	   Duurzamer	   omgaan	  met	   decors	   en	  materialen	   is	   dus	   niet	   enkel	   een	   kwestie	   van	  materiaalkeuze,	  maar	   ook	   van	  
planning,	  doelmatig	  gebruik,	  opslag,	  enz.	  De	  ontwerpfase	  en	  de	  constructiefase	  van	  een	  decor	  zijn	  cruciaal.	  Heel	  veel	  dingen	  kunnen	  in	  deze	  fasen	  goed,	  
maar	  ook	  verkeerd	  lopen	  als	  het	  op	  duurzame	  keuzes	  aankomt.	  	  

Materialen	  uit	  andere	  evenementen	  of	  voorstellingen	  hergebruiken	  is	  een	  belangrijke	  bijdrage	  tot	  een	  duurzamer	  decor.	  Het	  hergebruik	  van	  onderdelen	  uit	  
andere	  voorstellingen	  kan	  al	  in	  de	  ontwerpfase	  ingecalculeerd	  worden.	  Afmetingen	  kunnen	  op	  elkaar	  afgestemd	  worden,	  bijvoorbeeld	  door	  te	  werken	  met	  
standaardmaten.	   Zo	   kunnen	   platen,	   balken,	   en	   andere	   materialen	   gemakkelijk	   tussen	   decors	   uitgewisseld	   worden.	   Ook	   hele	   constructies	   kunnen	  
overgenomen	  worden,	  zoals	  trappen,	  portieren,	  kaders,	  muren…	  	  

Een	   belangrijk	   struikelblok	   bij	   het	   hergebruik	   van	   decors	   is	   het	   auteursrecht	   van	   de	   ontwerper.	   Indien	   de	   ontwerper	   niet	   wil	   dat	   het	   decor	   achteraf	  
gedeeltelijk	  of	  in	  zijn	  geheel	  hergebruikt	  wordt,	  kan	  men	  daar	  in	  principe	  niets	  tegen	  inbrengen.	  Het	  is	  dan	  ook	  belangrijk	  om	  duidelijke	  afspraken	  te	  maken	  
met	  alle	  medewerkers,	  ook	  met	  de	  ontwerpers.	  Een	  mogelijke	  denkpiste	  is	  het	  contractueel	  scheiden	  van	  ontwerp	  en	  materiaal.	  	  

MAATREGELEN:	  	  

• Stem	  het	  ontwerp	  af	  op	  de	  mogelijkheid	  om	  bij	  de	  uitvoering	  ervan	  materialen	  of	  hele	  stukken	  te	  hergebruiken.	  
• Ga	  gericht	  op	  zoek	  naar	  herbruikbare	  materialen	  bij	  het	  ontwerp	  en	  uitvoering	  van	  een	  decor.	  
• Let	  er	  zelf	  ook	  op	  dat	  de	  stukken	  van	  het	  nieuwe	  decor	  ook	  herbruikbaar	  zijn,	  bv.	  door	  te	  werken	  met	  standaardmaten	  en	  omkeerbare	  

montagetechnieken.	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aanwending	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   35	  

DILEMMA’s	  

“Ik	  wil	  wel	  hergebruiken	  en	  recycleren,	  maar	  het	  kost	  te	  veel	  tijd	  en	  geld.”	  

Time	  is	  money.	  En	  decors	  demonteren,	  sorteren	  en	  voorbereiden	  voor	  hergebruik	  kost	  mankracht	  en	  tijd.	  De	  opslagruimte	  voor	  herbruikbaar	  materiaal	  en	  
de	  plaats	  om	  afval	  gescheiden	  in	  te	  zamelen	  kost	  geld.	  	  

Tegenover	  die	  meerkost	  staat	  echter	  ook	  een	  financiële	  winst,	  vermits	  men	  minder	  vaak	  nieuwe	  materialen	  moet	  aankopen.	  Materialen	  gaan	  langer	  mee	  
en	  kunnen	  dus	  voor	  verschillende	  producties	  gebruikt	  worden.	  De	  voorwaarde	  is	  wel	  dat	  nazorg	  en	  materiaalbeheer	  een	  integraal	  deel	  uitmaken	  van	  de	  
planning	   van	   een	  productie.	  Het	   gebruik	   van	  materialen	   kan	   verder	   geoptimaliseerd	  worden	  door	   ze	   tussen	   verschillende	  organisaties	   te	   delen.	  Op	  die	  
manier	  kan	  bijvoorbeeld	  het	  materiaal	  in	  gezamenlijk	  beheer	  en	  opslag	  gegeven	  worden,	  wat	  de	  overheadkosten	  doet	  dalen.	  In	  het	  slechtste	  geval	  kan	  men	  
gebruik	  maken	  van	  derden	  of	  tijdelijke	  medewerkers	  om	  mee	  te	  helpen	  decors	  uit	  elkaar	  te	  nemen	  en	  materialen	  te	  sorteren.	  

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.	  Pas	  wanneer	  de	  falies	  en	  OSB-‐platen	  niet	  meer	  
bruikbaar	  zijn	  worden	  zij	  als	  afval	  weggegeven	  aan	  lokale	  houtkachels.	  

-‐ Kringloopexpo	  biedt	  via	  hun	  website	  de	  mogelijkheid	  om	  materialen	  en	  decorstukken	  aan	  te	  bieden	  voor	  hergebruik.	  	  

LINKS:	  	  

• Kringloopexpo	  –	  www.kringloopexpo.be	  
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P0035	   Wees	  een	  expert:	  informer	  je	  over	  nieuwe	  en	  niet-‐conventionele	  materialen,	  technieken,	  
en	  toestellen.	  

	  

SAMENVATTING:	  	  

Vergaar	  kennis	  en	  expertise	  en	  deel	  deze	  met	  collega’s.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Nieuwe	  technologieën	  volgen	  elkaar	  in	  sneltempo	  op.	  Bijbenen	  is	  niet	  altijd	  even	  makkelijk.	  Maar	  om	  steeds	  de	  juiste	  keuzes	  te	  kunnen	  maken	  is	  bijbenen	  
met	  de	  nieuwste	  ontwikkelingen	  vaak	  een	  noodzakelijk	  kwaad.	  

Je	  werkgever	  is	  in	  principe	  verplicht	  om	  je	  een	  aantal	  keren	  per	  jaar	  op	  bijscholing	  te	  sturen.	  Op	  die	  manier	  kan	  je	  binnen	  de	  werkuren	  je	  kennis	  bijschaven.	  	  

Waar	  je	  zelf	  niet	  meer	  kan	  of	  wil	  meevolgen	  kan	  een	  collega	  overnemen.	  Kennis	  is	  vaak	  een	  kwestie	  van	  samenwerken:	  je	  kennis	  delen	  met	  anderen,	  en	  
anderen	  advies	  laten	  geven	  indien	  zij	  andere	  ervaringen	  hebben.	  

MAATREGELEN:	  	  

• Maak	  materiaalkennis	  en	  bijscholing	  een	  deel	  van	  je	  werk	  
• Deel	  je	  kennis	  en	  expertise	  met	  collega’s	  
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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	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  aanwending	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   40	  

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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P0041	   Voorkom	  het	  vrijkomen	  van	  chemische	  stoffen	  in	  riolering	  en	  leefmilieu.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Chemische	  stoffen	  kunnen	  erg	  veel	  schade	  toebrengen	  aan	  het	  leefmilieu	  én	  aan	  de	  gezondheid	  van	  wie	  ermee	  in	  aanraking	  komt.	  Afval	  dat	  met	  chemische	  
producten	  of	  biologische	  agentia	  is	  behandeld	  en	  resten	  van	  de	  producten	  horen	  niet	  thuis	  in	  de	  gewone	  afvalcontainer	  of	  in	  de	  riolering.	  Zorg	  steeds	  voor	  
een	  correcte	  inzameling,	  opberging	  en	  ophaling	  van	  chemische	  producten	  en	  biologische	  agentia,	  en	  materialen	  die	  ermee	  behandeld	  werden.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Chemische	  producten	  en	  biologische	  agentia	  worden	  onder	  andere	  in	  de	  metaalbewerking	  regelmatig	  gebruikt.	  De	  producten	  kunnen	  zeer	  uiteenlopende	  
effecten	  op	  het	  leefmilieu	  en	  op	  de	  gezondheid	  hebben,	  gaande	  van	  risico	  irritatie	  van	  slijmvliezen	  en	  de	  huid,	  tot	  verstikking	  of	  zelfs	  kankerverwekkende	  
neveneffecten.	  Ook	  brandwerende	  producten	  vallen	  in	  de	  meeste	  gevallen	  onder	  deze	  categorie.	  

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.	  	  

Let	  steeds	  op	  de	  gevarensymbolen	  op	  de	  verpakking	  van	  de	  producten	  en	  op	  de	  veiligheidsfiches	  die	  verplicht	  moeten	  worden	  meegeleverd.	  Daar	  vind	  je	  
precies	  op	  terug	  wat	  de	  veiligheids-‐	  en	  milieurisico’s	  zijn.	  Bewaar	  chemische	  producten	  steeds	  op	  de	  wettelijk	  voorgeschreven	  wijze.	  De	  voorschriften	  zijn	  
afhankelijk	  van	  het	  soort	  product,	  en	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  de	  FOD	  Werkgelegenheid.	  Er	  bestaat	  ook	  software	  om	  te	  helpen	  bij	  het	  beheer	  
en	   risicomanagement	   van	   chemische	  producten,	   zoals	   Chemwatch	  ChemFFX.	  Voor	  de	  ophaling	  en	  de	   verwerking	   van	   chemische	  producten	  of	   afval	   dat	  
bewerkt	  werd	  met	  chemische	  producten	  maak	  je	  best	  gebruik	  van	  een	  gespecialiseerd	  afvalbedrijf.	  Giet	  chemische	  producten	  nooit	  rechtstreeks	  in	  de	  riool!	  

MAATREGELEN:	  	  

• Bewaar	  en	  keur	  chemische	  producten	  volgens	  de	  wettelijke	  voorschriften.	  
• Gebruik	  eventueel	  een	  software	  pakket	  om	  hierbij	  te	  helpen,	  zoals	  Chemwatch	  ChemFFX.	  
• Let	  steeds	  op	  de	  gevarensymbolen	  op	  de	  verpakking	  en	  de	  aanbevelingen	  van	  de	  fabrikant	  
• Zorg	  voor	  een	  adequate	  inzameling	  en	  ophaling	  van	  chemische	  producten	  en	  de	  materialen	  die	  ermee	  behandeld	  werden.	  
• Zorg	  ervoor	  dat	  chemische	  producten	  nooit	  rechtstreeks	  in	  de	  riool	  of	  het	  leefmilieu	  belanden.	  
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VOORBEELDEN:	  	  

• De	  Muntschouwburg	  gebruikt	  Chemwatch	  voor	  het	  beheer	  en	  risicomanagement	  van	  chemische	  producten.	  

LINKS:	  	  

-‐ 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	  
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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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P0096	   Werk	  waar	  mogelijk	  met	  werklicht	  of	  daglicht.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Een	  groot	  deel	  van	  het	  energieverbruik	  van	  een	  theater	  ontstaat	  op	  scène.	  Dit	  komt	  onder	  meer	  door	  de	  hoge	  vermogens	  van	  belichting,	  maar	  ook	  de	  
daarbij	  horende	  koeling	  van	  materiaal	  en	  infrastructuur.	  Door	  het	  gebruik	  van	  theaterspots	  buiten	  de	  voorstellingen	  te	  beperken	  kan	  het	  energieverbruik	  
verminderd	  worden.	  Het	  gebruik	  van	  een	  degelijk	  werklicht	  verhoogt	  ook	  het	  werkcomfort.	  

PROBLEEMSTELLING	  

Ongeveer	   40%	   van	   het	   energieverbruik	   van	   een	   theater	   ontstaat	   op	   scène.	   Dit	   verbruik	   ontstaat	   in	   eerste	   instantie	   door	   de	   hoge	   vermogens	   van	  
theaterbelichting.	  Bovendien	  veroorzaken	   theaterspots	  warmte,	  die	  vaak	  door	  middel	   van	  bijkomende	  koeling	  beperkt	  moet	  worden.	  Ook	  dat	   verbruikt	  
energie.	  Voor	  elke	  1W	  warmte	  is	  er	  ongeveer	  3W	  koeling	  nodig!	  

Het	  gebruik	  van	  theaterspots	  buiten	  voorstellingen	  kan	  echter	  beperkt	  worden.	  Werken	  met	  daglicht	  is	  op	  vele	  plaatsen	  moeilijk.	  Maar	  het	  gebruik	  van	  een	  
vast	  of	  tijdelijk	  werklicht	  kan	  al	  een	  groot	  verschil	  maken.	  De	  keuze	  van	  het	  licht	  hangt	  af	  van	  het	  gewenste	  resultaat	  of	  de	  functie	  van	  het	  licht.	  Werklicht	  is	  
best	  helder	  en	  diffuus,	  en	  kan	  best	  met	  energiezuinige	  TL-‐	  of	  LED	  spots	  gecreëerd	  worden.	  Ook	  wanneer	  er	  geen	  vast	  werklicht	  aanwezig	  is	  kan	  een	  tijdelijk	  
werklicht	  makkelijk	  met	  enkele	   zuinige	   spots	   ingehangen	  worden	  en	  via	  een	  apart	   kanaal	   aangestuurd	  worden.	  Dat	   is	   efficiënter,	   duurzamer,	   en	   vooral	  
beter	  voor	  de	  theaterspots	  die	  niet	  onnodig	  hun	  branduren	  opbranden.	  

Een	  degelijk	  werklicht	  heeft	  ook	  ergonomische	  voordelen.	  Helder	  en	  diffuus	  licht	  is	  minder	  vermoeiend	  voor	  de	  ogen,	  wat	  de	  veiligheid	  en	  gezondheid	  van	  
het	  personeel	  enkel	  ten	  goede	  kan	  komen.	  	  

MAATREGELEN:	  	  

• Maak	  steeds	  gebruik	  van	  een	  werklicht	  op	  scène.	  
• Indien	  er	  geen	  vast	  werklicht	  is,	  gebruik	  een	  aantal	  zuinige	  spots	  op	  een	  apart	  kanaal.	  
• Tracht	  steeds	  een	  werklicht	  te	  kiezen	  dat	  aangepast	  is	  aan	  de	  werkomstandigheden.	  Diffuus	  licht	  is	  beter	  dan	  gefocust	  licht	  (minder	  schaduwen),	  

neutraal	  of	  wit	  licht	  is	  minder	  vermoeiend	  voor	  de	  ogen,	  etc…	  

VOORBEELDEN:	  	  
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• Het	  Kaaitheater	  heeft	  een	  geïmproviseerd	  werklicht	  van	  twee	  HQI-‐spots	  vervangen	  door	  een	  vast	  werklicht	  van	  tien	  TL-‐lampen.	  Terwijl	  de	  
lichtopbrengst	  verdubbeld	  werd,	  is	  het	  verbruik	  gehalveerd.	  Het	  is	  er	  nu	  zo	  helder	  dat	  de	  medewerkers	  spontaan	  het	  licht	  uit	  doen	  wanneer	  ze	  de	  
zaal	  verlaten.	  	  

• C-‐Mine	  heeft	  direct	  daglicht	  op	  scène.	  Overdag	  kan	  er	  met	  een	  ‘klein’	  werklicht	  perfect	  op	  scène	  gewerkt	  worden.	  
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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	  

	  

	  


