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Context circulaire economie in Wallonië: uitdagingen en perspectieven 

1. Tradecowall SC ;
2. Milieuvoetafdruk ;
3. Regelgevingskader ;
4. Effect van regionale werken;
5. Vraagstukken en perspectieven
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TRADECOWALL SC
- 1991 – geboorte van Tradecowall via een AGW-object :

• Coöperatie open voor alle ondernemers;
• Historische partners:

∙ beleid voor het beheer van bouw- en sloopafval dat in het Waalse Gewest.
∙ praktische en betrouwbare oplossingen voor inert afval en overtollige uitgegraven aarde 

van bouw- en sloopterreinen.
∙ processen en kanalen voor de terugwinning van deze afvalstoffen.
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TRADECOWALL SC

• Opdracht van algemeen belang - beheer van afval uit de bouwsector;

• Oprichting van "Recy" behandelingscentra in 93'-95':

• Niet-gesubsidieerd PPP - startkapitaal: overheid (RW) / onderzoekscentra / ondernemers 
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TRADECOWALL SC
Core business : 

- urban mining - terugwinning van afvalstoffen uit de 
bouwsector (hoofdzakelijk inert afval);

- Zoek naar toegevoegde waarde voor deze bron;
- Onderzoek naar oplossingen voor de terugwinning van 
grond;
- de sector te begeleiden naar een betere controle 

(technisch en ecologisch)

Geografische spreiding : heel Wallonië

Statistieken - jaarbasis :
- 500 tot 600.000 ton inert afval/jaar ;
- 500 tot 800.000 ton afgegraven grond/jaar;
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2. Milieuvoetafdruk: doelstellingen- België – rapport OCDE 2021 

Verbruik van 11 ton materiaal per inwoner per jaar, waarvan 76% afkomstig is van 
Belgische bronnen. Bijna 5 ton niet-metaalhoudende mineralen;

Tussen 2012 en 2018 is de verstedelijking in België toegenomen met 195m²/km² - 
dat is 5,98 km² in 6 jaar;

Industrie, vervoer en gebouwen zijn de grootste energieverbruikers;
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2. Milieuvoetafdruk: doelstellingen

Integratie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (17 SDG's)

BKG-doelstelling ten opzichte van 1990 : 

• 20% in 2020 - verbintenis in het kader van de Overeenkomst van Parijs in 2017 ;
• 55% in 2030;
• Klimaatneutraal in 2050.
• 1 ton CO2 in 2021 = 30 €/t - januari 2022 = 90 €/t - april 2022 70-80 €/t

Circulaire economie versus grondstoffencirculariteit (bv. 200-400 ton voor een huis - 3-6000 ton/km weg)
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3. Regelgevend kader 

Plan Wallon Déchets – Ressources (PWD – R) aangenomen door de WG op 22/03/2018 en de 
omzetting (Richtlijn 2018/851 - Afval) van maatregelen ter aanmoediging van selectief slopen (juli 
2020)

Strategie voor de invoering van de circulaire economie in Wallonië (Circulair Wallonië) 
aangenomen door de GW op 16/07/2020 en opstelling van een routekaart 2020-2024 voor de 
bouwsector onder leiding van de cluster Greenwin (eind 2020)

Beheer en traceerbaarheid van uitgegraven AGW-grond - 5 juli 2018

Oprichting van een Circulaire Economie/Laag Koolstofgehalte Referent (CCW Circulaire Economie Unit) met steun van Sowalfin - 
januari 2021 
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3. Regelgevend kader 

AGW "einde afval" - bijlage 2 gerecycleerde aggregaten - februari 2019 - inwerkingtreding juli 
2021

Lancering van de oproep tot het indienen van projecten "Circulaire bouw en diensten" 
(SPW/Dienst voor duurzame ontwikkeling), juli 2021: 

Oproep tot het indienen van projecten "Afvalbronnen" (SPW - Afdeling Bodem en Afval), januari 
2022 

AGW Afvalhiërarchie en materiaalcirculariteit - doorlopend - 1e lezing
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4. Effect van de regionale werkzaamheden

Beperkend transport:

✔ Hergebruik ter plaatse ;
✔ Omgekeerde logistiek;
✔ Lokaal afvalbeheer ;
✔ Valorisatie van plaatselijke hulpbronnen;
✔ Op termijn: effect van CO2-quota (150 €/t in 2030?);

Meten is weten : 

✔ Noodzaak om stromen te evalueren (kwalitatief/kwantitatief) om vooruitgang te boeken en te verbeteren;
✔ Behoefte aan streefcijfers en KPI's (>>>AGW-afval-bronnen);
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4. Effect van de regionale werkzaamheden

Circulair en duurzaam ontwerp:

- Werk ontworpen op een systemische manier in een circulaire logica;
- Integreren van de economische/lokale dimensie;
- Ontwerp met integratie van de dimensie "Planet/People/Profit";
- Technische en milieucontroles voor een duurzame weg met een lange levensduur;
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5. Uitdagingen en vooruitzichten

Dynamique régionale de Plate-forme collecte/valorisation/réemploi :
Verre plat/plâtre/béton cellulaire/bois/… ;

Amélioration de la couverture territoriale des site de valorisation des terres (type 1 à 5) / renforcement de l’usage des outils 
cartographiques à l’échelle régionale ;

Recherche de valeur ajoutée avec les déchets à considérer comme ressource :
Voies alternatives à ce qui existe aujourd’hui via des voies d’innovation (projets R&D) ;
Amélioration des traitements pour limiter les risques de mise en CET  et les risques sécurité/santé ;
Maîtriser les contraintes environnementales et technique – entre autre avec le support des acteurs régionaux (public/privé) ;
Maîtrise des flux contaminants actuels (Asbeste/plâtre/béton cellulaire/…) et à venir (quid TiO2/silice cristalline/PU/…) – 
veille règlementaire, QHSE ;

 Offrir des solutions ‘bas carbone’ :
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5. Uitdagingen en vooruitzichten

- MineralLoop – Met CO2-afvang gelabeld project 

- Ridias – BSC-weg met gerecycleerde aggregaten - eigen middelen van Tradecowall - OCW-monitoring

- VALOCELL – valorisatie van cellenbeton - WTCB follow-up

-                         Valorisatie van asbestvrij vezelcement - RW Circulaire Economie-project
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5. Uitdagingen en vooruitzichten

https://www.youtube.com
/watch?v=GdPJygjUZhs

https://www.youtube.com/watch?v=GdPJygjUZhs
https://www.youtube.com/watch?v=GdPJygjUZhs
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5. Circulaire economie in Wallonië - problemen en perspectieven

Het juridische kader hebben voor:

Landbeheer en traceerbaarheid : 
- Territoriale vraagstukken ;

‘End of waste’:
- kwaliteit (EC2+) en milieucontrole;
- Versterk het gebruik ervan op de grond;

Afval/grondstof:
Vaststelling van het kader voor meer circulariteit;

Een visie delen om gemeenschappelijke doelstellingen te bepalen en de wil hebben om ze te bereiken!
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