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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.	  

	  .	   	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  ontwerp	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  

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	  

P0015	   Test	  het	  ontwerp	  met	  software	  of	  een	  schaalmodel	   Belichting	  
Décor	  

P0023	   Voorkom	  het	  gebruik	  van	  chemische	  en	  toxische	  stoffen	   Décor	  
Chemische	  producten	  
Verf,	  lijm,	  vernis	  
Speciale	  effecten	  

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	  
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	  
P0034	   Herbruik	  onderdelen	  en	  materialen	  uit	  andere	  voorstellingen	   Hout	  

Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  

P0035	   Wees	  een	  expert:	  informer	  je	  over	  nieuwe	  en	  niet-‐conventionele	  materialen,	  technieken,	  
en	  toestellen.	  

Belichting	  
Hout	  
Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  

P0036	   Gebruik	  herbruibare	  materialen	   Hout	  
Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  

P0037	   Gebruik	  duurzame	  materialen	   Hout	  
Textiel	  
Metaal	  
Kunststof	  
Decor	  
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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	  

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	  

P0061	   Beperk	  het	  gebruik	  van	  piepschuim	  en	  andere	  PE-‐derivaten	   Kunststof	  
Decor	  

P0062	   Beperk	  het	  gebruik	  van	  kunststoffen	   Kunststof	  
Decor	  
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P0063	   Maak	  waar	  mogelijk	  gebruik	  van	  bioplastic	   Kunststof	  
Decor	  
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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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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:	  	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  ontwerp	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   9	  

-‐ 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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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	  
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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:	  	  
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• 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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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.	  
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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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P0036	   Gebruik	  herbruikbare	  materialen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

Hergebruik	  van	  materialen	  is	  enerzijds	  mogelijk	  door	  omkeerbare	  montage-‐	  en	  bewerkingstechnieken	  te	  gebruiken.	  Een	  eerste	  belangrijke	  stap	  is	  echter	  
het	  kiezen	  van	  herbruikbare	  materialen.	  Hoe	  langer	  het	  materiaal	  mee	  gaat,	  des	  te	  vaker	  het	  kan	  worden	  hergebruikt.	  	  

PROBLEEMSTELLING:	  

Hergebruik	  is	  zowel	  een	  kwestie	  van	  materiaalgebruik	  als	  van	  materiaalkeuze.	  Als	  de	  levensduur	  of	  de	  aard	  van	  de	  gebruikte	  materialen	  van	  die	  aard	  is	  dat	  
ze	  al	  na	  het	  eerste	  gebruik	  versleten	  zijn,	  dan	  helpen	  ook	  omkeerbare	  montage-‐	  en	  bewerkingstechnieken	  niet.	  	  

De	  materiaalkeuze	  kan	  de	  herbruikbaarheid	  van	  materialen	  en	  decorelementen	  grondig	  beïnvloeden.	  Hoe	  beter	  de	  kwaliteit	  en	  hoe	  groter	  de	  slijtvastheid	  
van	  de	  gebruikte	  materialen,	  des	  te	  vaker	  ze	  hergebruikt	  kunnen	  worden.	  En	  hoe	  langer	  materialen	  meegaan,	  des	  te	  minder	  vaak	  nieuw	  materiaal	  moet	  
worden	  aangekocht.	  Bijgevolg	  is	  er	  ook	  minder	  afval.	  

De	  levensduur	  van	  materialen	  speelt	  dus	  wel	  degelijk	  een	  rol	  wanneer	  men	  niet	  van	  voorstelling	  tot	  voorstelling	  plant,	  maar	  net	  voor	  meerdere	  vooruitkijkt.	  	  

Wanneer	  weegt	  een	  zwaarder	  transport	  op	  tegen	  de	  voordelen	  van	  herbruikbaarheid?	  Het	  antwoord	  daarop	  is	  niet	  zo	  eenvoudig.	  Alles	  hangt	  af	  van	  het	  
materiaal	  dat	   je	  gebruikt,	  hoe	  en	  hoe	  vaak	  het	  getransporteerd	  moet	  worden	  en	  de	  hoeveelheid	  van	  het	  minder	  duurzame	  alternatief	  dat	  er	  vervangen	  
wordt.	  Als	  je	  een	  tribune	  wil	  bouwen	  en	  je	  moet	  kiezen	  tussen	  hout	  een	  staal,	  moet	  je	  verschillende	  zaken	  in	  het	  achterhoofd	  houden.	  Een	  houten	  tribune	  
is	  uiteraard	  veel	   lichter	   in	  transport,	  maar	  het	  hout	  gaat	  veel	  minder	   lang	  mee	  dan	  staal.	   Indien	  de	  tribune	  slechts	  enkele	  keren	  op	  en	  afgebouwd	  moet	  
worden,	  is	  de	  keuze	  misschien	  makkelijk	  gemaakt.	  Maar	  anderzijds	  kan	  het	  ook	  zijn	  dat	  je	  in	  je	  gezelschap	  wel	  vaker	  voorstellingen	  maakt	  waar	  een	  tribune	  
voor	  nodig	  is.	  In	  dat	  geval	  is	  een	  stalen	  constructie	  misschien	  toch	  duurzamer.	  	  

Anderzijds	  kan	  het	  transport	  behoorlijk	  doorwegen	  als	  je	  echt	  veel	  kilometers	  aflegt	  met	  die	  stalen	  tribune.	  	  

MAATREGELEN:	  	  

• Gebruik	  slijtvaste	  materialen	  met	  een	  zo	  lang	  mogelijke	  levensduur	  
• Pas	  de	  materialen	  doelmatig	  toe:	  gebruik	  omkeerbare	  montage-‐	  en	  bewerkingstechnieken	  om	  hergebruik	  mogelijk	  te	  maken	  
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• Gebruik	  standaardmaten	  om	  de	  materialen	  makkelijker	  herbruikbaar	  te	  maken	  
• Indien	  de	  materialen	  niet	  langer	  herbruikbaar	  zijn	  zorg	  voor	  adequate	  recyclage	  en	  verwerking	  ervan.	  
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P0037	   Gebruik	  duurzame	  materialen.	  
	  

SAMENVATTING:	  	  

De	  term	  duurzaamheid	  heeft	  niet	  enkel	  te	  maken	  met	  de	  recycleerbaarheid	  van	  materialen.	  Een	  duurzaam	  materiaal	  heeft	  over	  zijn	  gehele	  levenscyclus	  
een	  minimale	  impact	  op	  het	  leefmilieu.	  Mogelijke	  parameters	  bij	  meten	  van	  die	  duurzaamheid	  zijn	  de	  ecologische	  voetafdruk,	  herkomst,	  recycleerbaarheid,	  
en	  menselijke	  aspecten.	  Een	  duurzaam	  materiaal	  of	  toestel	  houdt	  een	  zo	  klein	  mogelijk	  milieurisico	  in,	  zowel	  bij	  ontginning,	  verwerking,	  productie,	  als	  in	  de	  
afvalfase	  van	  het	  materiaal	  of	  toestel.	  Het	  wordt	  op	  een	  menswaardige	  manier	  geproduceerd,	  en	  moet	  zo	  weinig	  mogelijk	  veroverd	  worden	  om	  tot	  bij	  ons	  
te	  komen.	  

PROBLEEMSTELLING:	  

De	  term	  duurzaamheid	  is	  eigenlijk	  erg	  complex.	  Duurzaamheid	  gaat	  er	  niet	  enkel	  over	  of	  een	  materiaal	  of	  toestel	  al	  dan	  niet	  recycleerbaar	  is.	  Een	  duurzaam	  
materiaal	  of	  toestel	  heeft	  over	  de	  gehele	  levensduur	  een	  minimale	  impact	  op	  het	  leefmilieu,	  zowel	  bij	  de	  ontginning,	  verwerking,	  productie,	  en	  afvalfase.	  In	  
het	  algemeen	  wordt	  ervan	  uitgegaan	  dat	  er	  in	  het	  ontginnings-‐	  en	  productieproces	  van	  materialen	  voor	  elke	  kilogram	  bruikbaar	  materiaal	  ongeveer	  70	  
kilogram	  afval	  geproduceerd	  wordt.	  	  

De	  hoeveelheid	  afval	  voor	  de	  productie	  van	  enkele	  voorwerpen1:	  

-‐ 1	  tandenborstel	  =	  1,5	  kg	  afval	  
-‐ 1	  gsm	  =	  75	  kg	  afval	  
-‐ 1	  laptop	  =	  1.500	  kg	  afval	  
-‐ 1	  gouden	  ring	  =	  2.000	  kg	  mijnafval	  

Het	  is	  erg	  moeilijk	  om	  de	  duurzaamheid	  van	  een	  materiaal	  of	  toestel	  te	  beoordelen.	  Gelukkig	  zijn	  er	  ecolabels	  die	  ons	  een	  stukje	  helpen.	  Maar	  je	  kan	  zelf	  
ook	  al	  op	  de	  volgende	  dingen	  letten:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cijfers:	  Departement	  LNE	  -‐	  http://www.lne.be/doelgroepen/jeugd/boeboekkamp/boeboek-‐kamp/duurzaam-‐kamp/duurzame-‐ontwikkeling/enkele-‐thema2019s-‐
opgehelderd	  
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-‐ Herkomst:	  spullen	  van	  lokale	  herkomst	  hoeven	  niet	  van	  de	  andere	  kant	  van	  de	  wereld	  getransporteerd	  te	  worden,	  en	  voldoen	  meestal	  aan	  
de	  strenge	  veiligheids-‐	  en	  milieunormen	  die	  bij	  ons	  van	  toepassing	  zijn.	  Hout	  uit	  lokale	  bosbouw	  is	  hier	  een	  voorbeeld	  van.	  	  

-‐ Zware	  metalen,	  chemische	  stoffen	  en	  schaarse	  grondstoffen:	  de	  meeste	  spullen	  bevatten	  wel	  één	  of	  andere	  stof	  die	  in	  het	  leefmilieu	  schade	  
kan	  aanrichten.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  gebeurde	  dit	  al	  bij	  ontginning,	  in	  de	  vorm	  van	  mijnafval,	  zoals	  broom	  of	  bromide	  en	  lood	  (vooral	  in	  
verven	  en	  elektronica),	  aluminium	  (bauxiet-‐erts),	  aardolie	  (vrijwel	  alle	  synthetische	  stoffen,	  zoals	  PVC,	  piepschuim,	  etc…),	  formaldehyde	  
(hout,	  lijm,	  etc…)…	  

-‐ Recycleerbaarheid:	  wat	  kan	  gerecycleerd	  worden,	  en	  kan	  dit	  ter	  plaatse?	  	  
-‐ Eerlijke	  handel	  

Materialen	  en	  producten	  

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.	  	  

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	  
-‐ 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	  

Recyclage	  
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-‐ Recupel	  zorgt	  voor	  de	  inzameling	  van	  elektronisch	  afval	  via	  de	  eindverkoper.	  –	  www.recupel.be	  
-‐ Bebat	  zorgt	  voor	  de	  inzameling	  van	  batterijen,	  o.a.	  via	  supermarkten,	  maar	  ook	  door	  ophaling	  aan	  huis.	  -‐	  www.bebat.be	  
-‐ Metalen	  en	  kunststoffen	  kunnen	  gerecycleerd	  worden	  wanneer	  zij	  het	  driehoekige	  logo	  met	  de	  materiaalcode	  hebben.	  Waar	  het	  materiaal	  

gerecycleerd	  kan	  worden	  kan	  opgezocht	  worden	  op	  www.recyclagebedrijven.be.	  	  
-‐ Piepschuim	  wordt	  gerecycleerd	  door	  het	  Nederlandse	  bedrijf	  Receps.	  	  

www.receps.nl	  

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	  voor	  materialen	  met	  een	  ecolabel	  
• Let	  op	  parameters	  als	  herkomst,	  aanwezigheid	  van	  zware	  metalen,	  chemische	  stoffen	  en	  schaarse	  grondstoffen	  
• Vraag	  je	  leverancier	  naar	  duurzame	  materialen	  en	  toestellen	  
• Zorg	  voor	  een	  adequate	  verwerking	  en	  recyclage	  van	  de	  materialen	  en	  toestellen	  

VOORBEELDEN:	  	  

• Kunstencentrum	  STUK	  werkt	  zoveel	  mogelijk	  met	  duurzame	  OSB-‐platen	  

LINKS:	  	  

• Informatie	  duurzame	  materialen	  (Dept.	  Leefmilieu):	  http://www.lne.be/campagnes/bouw-‐gezond/bouw-‐gezond/materialen	  
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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	  

• Greenwashing:	  www.stopgreenwash.org	  
• The	  Story	  of	  Stuff	  (video):	  http://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM&list=SP77CE8943362CB9B0	  
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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	  



REcoEP	  –	  Praktijkfiches:	  ontwerp	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   28	  

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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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	  

	  


