"

TRA-- recyclage -&-recuperatie

•

.~

Gerecycleerd cellenbeton
voor droge toepassingen
Omdat cellenbeton sulfaten afgeeft aan het grondwater, is de overheid niet geneigd
om toelating te geven tot hergebruik van dit materiaal voor funderingen.
"Het hergebr uik ervan in chape is echter een droge toepassing, en daarvoor hebben
we een haalbaarheidsstudie uitgevoerd," zegt ir. Johan D'Hooghe, die samen met
Jim Wouters en Gunter Loopmans zaakvoerder is van kersverse bedrijf "Chap-Yt".
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Chap·Yt was één van de standhou
ders op de \\Cleaniech11 -beurs twee
weke n ge leden in de
uEski mofabri ek" in Gen t. Bezoekers
konden er kennismaken met de pro
ject en die door VITO werden goed·
gekeurd en in Vlaanderen de groene
ec onomie moeten doen ontl uiken.

NIEUWE MOGEUJKHEDEN
uSij hergebru ik van cellenbeton in
chape komt er geen grond- of regen
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water aan te pas. Oo k een toepas
sing als dakuitvull ing om het dak
een bepaalde he lli ng mee te geven,
is mogelij k. Omdat het materi aal
onder een dakdichtingsmembraan
ligt is er geen contact met regenwa
ter. En bi j afbraak stel len we ons

ga rant dat we het mate ri aal terug 
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nemen. De chape kunnen we
opni euw breken om er met de fijne
fractie opn ieuw chape van te ma ke n.
Met de grove korrel ma ken we
dakuitvu l lingen," legt Johan
D' Hooghe uit.
Het \M il ieuMen energietechnologie
Innovat ie Platform' bij Vito heeft
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daku itvu llingen," legt Johan
D' Hooghe uit.
Het \ M il i e u~ en energietechno logi e
I nnovati e Platf orm ' bij Vit o heeft
Chap-Vt een subs idie gegeven om na
te gaan of het hergebruik van cel 
lenbeton in chape bouwtechnisch
mogeli jk was. Er is ook bekeken of
er geen j uri dische problemen zijn.
I nt ussen heeft het startersbedrij f
alle nodi ge ver gunningen gekregen.
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50.000 TON
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Donderdag 17 november
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Chap-Yt is nu klaar om zu iver ce l
lenbeton pui n te aanvaarden. Dat

Eind november zal de installatie voor het vermalen en verder afwerken van cel
lenbeton operationeel zijn . Vanaf dan wil men gaan leveren aan chapebedrijven
in de regio Sint-Lenaarts en Rijkevorsel.

gaat gebeuren in een oude steenfa
briek in Sint- Lenaa rts. \\ Eind
november za l onze installatie voor
het vermalen en ve rder afwerken van
ce l lenbeton er operati oneel zijn, "
kond igt D' Hooghe aan. "Bedoeling
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INFOAVOND

"LASROOK, WEET WAT JE OOET"
Donder dag 17 november,
start om 17u00 & 19u00
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Johan D' Hooghe (links) met Jim Wouters en Gunter Loopmans van Chap-Yt op
Clean\ech: ''Afhankelijk van de samenstelling is ons product minstens 10% à 20%
goedkoper. Het is bouwtechnisch van goede kwaliteit en zeer licht." (foto: CG)
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(foto: ar chief - V&A)

is te leveren aan chapebedrijven in
de reg io. We zitten goed, wan t Sint
Lenaarts en Rijkevorse l zijn de ' hot
sp ot ' van de chapebedrljven. We
hebben een vergu nning om 50.000
ton per j aar te vermalen. A ls we de
helft daarvan halen zullen we al
tevrede n zijn. '1
Het gerecycleerd cellenbeton van
Chape·Yt heeft meerdere voorde len,
pl eit de zaakvoerder. "Afhankelij k
va n de samenstell ing is ons product
minstens 10% à 20% goedko per.
Het is oo k bouwtech ni sch van zeer
goede kwal iteit en het is zeer licht.
Een vrachtwagen is met ons product
tot 30% minder ge laden voor het
zelfde volu me. Daardoor kan men
meer product meenemen of rijdt
men minder overl aden. Een ander
voordeel is de kortere droogtijd. Er
is ook het groene imago. I n de toe
komst wordt dat één van de belang·
rijkste troeven. Ook mil ieubewuste
bouwheren zullen er oor naar heb·
ben... "
C. Gregor;

