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Disclaimer 

Deze fiche is bedoeld voor ontwerpers, bestekschrijvers en andere leden van projectteams die dit bouwmateriaal of -product willen herge-
bruiken. Ze maakt deel uit van een reeks fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het hergebruik van 
bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken. 

Deze fiche is opgesteld door Rotor vzw/asbl in het kader van het Interreg FCRBE-project - Facilitating the Circulation of Reclaimed Building 
Elements, gesteund door het volledige projectpartnerschap. Informatiebronnen zijn onder meer de ervaring van hergebruikhandelaars en de 
betrokken projectpartners, lessen uit voorbeeldprojecten, beschikbare technische documentatie, etc.  

De reeks fiches is opgesteld tussen 2019 en 2021. Aangezien de hergebruiksector volop evolueert is het mogelijk dat sommige gegevens, voo-
ral met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid, mettertijd veranderen. Wanneer in de tekst wordt verwezen naar Europese normen is het 
aan het projectteam om, indien nodig, te verwijzen naar hun nationale implementaties en lokale bijzonderheden.  

Het is belangrijk op te merken dat de hier gepresenteerde informatie niet exhaustief is of de deskundigheid van professionals beoogt te ver-
vangen. Specifieke vragen zijn altijd projectgebonden en moeten als dusdanig worden behandeld. 

De volledige verzameling fiches (inclusief de inleidende fiche) is vrij verkrijgbaar op verschillende referentiewebsites (o.a. opalis.eu, nweu-
rope.eu/fcrbe, futureuse.co.uk). 

Een niet-exhaustieve lijst van handelaars in gerecupereerde bouwmaterialen is beschikbaar op opalis.eu en salvoweb.com.  

---  

Interreg FCRBE-partnerschap: Bellastock (FR), Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf / WTCB (BE), Leefmilieu Brussel 
(BE), het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / CSTB (FR), Confederatie Bouw (BE), Rotor (BE), Salvo (UK) en University of Brighton 
(UK)  

De informatie in dit document is niet noodzakelijkerwijs een weergave van het standpunt van alle partners van het FCRBE-project, noch van de 
financierende autoriteiten. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de inhoud van deze fiches gecrediteerd onder het Creative Commons Attribution NonCommercial - 
Share Alike formaat (CCBY-NC-SA).  

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de in dit document gebruikte afbeeldingen eigendom van Ⓒ Rotor vzw/asbl of Ⓒ Opalis.  Voor alle 
andere afbeeldingen werd er systematisch om toestemming tot publicatie gevraagd aan hun auteurs of rechtmatige eigenaars. Wanneer dit 
verzoek niet werd beantwoord namen we aan dat er geen bezwaren waren tegen het voorgenomen gebruik van de afbeelding. Indien u van 
mening bent dat deze interpretatie onredelijk is, gelieve het ons dan te laten weten. 

http://opalis.eu
http://nweurope.eu/fcrbe
http://nweurope.eu/fcrbe
http://futureuse.co.uk
http://opalis.eu
http://salvoweb.com
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Beschrijving van het product 

Het gebruik van wastafels voor li-
chaamsverzorging en hygiëne heeft zich 
doorheen de tijd over vele culturen ont-
wikkeld tot standaardpraktijk. De geleide-
lijke ontwikkeling van de infrastructuur 
voor de aan- en afvoer van water in de 
grote steden tijdens de 19e eeuw ligt aan 
de basis ligt van de moderne wastafels. 
Deze zijn zeer nauw verbonden met de 
waternetwerken en hebben vandaag de 
dag een vaste plaats in elk gebouw. 

Van eind 19e tot begin 20e eeuw werden 
wastafels versierd met een grote variëteit 
aan motieven. Heel wat fabrikanten boden 
hun klanten de mogelijkheid om de stan-
daardmodellen te personaliseren met een 
uitgebreide keuze aan patronen. Deze deco-
ratieve stijl maakte in de eerste helft van de 
vorige eeuw geleidelijk plaats voor meer uit-
gepuurde modellen en vormen.  

Vandaag bestaat er een ruim assortiment 
aan wastafels, die zich kenmerken door: 

→ Het materiaal: sanitair keramiek (verglaasd 
porselein of geglazuurd gres), plaatstaal, 
geëmailleerd gietijzer, roestvrij staal of 
kunststof (acryl, kunsthars, etc.). 

→ Het bevestigingssysteem: hangend, op een 
voet of zuil, geplaatst op of ingebouwd in een 
meubel of werkblad. 

→ Het gebruik: huishoudelijk of publiek, een 
of meer wasbakken. 

→ Hun vorm, uiterlijk en kleur. 

→ De verbinding met toe- en afvoerbuizen: de 
aan- of afwezigheid van een overloop en van 
een of meer kraangaten, afmetingen van de 
afvoerplug, manuele afsluiting (dop) of me-
chanische afsluiting (wastafelplug met trekk-
nop), etc. 

Deze fiche focust op recente wastafels 
afkomstig uit woningen en publieke gebou-
wen. Dit zijn zeker niet de enige beschikbare 
modellen op de hergebruikmarkt (antieke 
lavabo’s komen ook voor), maar wel de 
meest voorkomende. Door hun relatief mak-
kelijk onderhoud en hun duurzaamheid zijn 
ze heel geschikt voor hergebruik. Bovendien 
zijn de Europese normen voor sanitaire toes-
tellen de laatste 20 jaar weinig veranderd, 
wat de integratie van hergebruikwastafels in 
nieuwe installaties bevordert. 

De algemene principes in deze fiche zijn 
ook toepasbaar op het hergebruik van 
handwassers (kleine wastafels die vaak in 
toiletten voorkomen), uitgietbakken (voor het 
wegspoelen van afval- of schoonmaakwater) 
en bidets (voor de intieme hygiëne). In deze 
fiche zullen we het niet hebben over kranen. 
Die kunnen, afhankelijk van de situatie, her-
gebruikt worden in hun oorspronkelijke 
staat, hersteld of vervangen worden. Over 
het algemeen hebben leidingbuizen geen 
lange levensduur. Daarom wordt hergebruik-
sanitair vaak geïnstalleerd met nieuwe lei-
dingbuizen en kranen. 
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Wastafel op voet: rustend op een geprofileerde centrale 
steun

Ingebouwde wastafel, in een kast of wastafelblad

Collectieve wastafel in roestvrij staal

Beschrijving van het product

Uitgietbakken

Hangende wastafel: bevestigd met pluggen of ophang-
beugels

Dubbele wastafel voor huishoudelijk gebruik
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Recuperatie van het product 

Door hun vrij vlotte demontage lenen 
wastafels zich goed voor hergebruik in 
situ of recuperatie door professionele 
handelaars. De interesse van handelaars 
voor deze elementen hangt sterk af van 
het model, de hoeveelheid en de alge-
mene staat van de partij in kwestie. Grote 
partijen identieke stuks, zoals we ze aan-
treffen in collectieve gebouwen (scholen, 
kantoren, etc.), zijn over het algemeen in 
trek. Maar kleinere partijen van stijlvolle 
wastafels kunnen evengoed de belangstel-
ling wekken van professionals. 

→ Beoordeling van het hergebruikpotentieel. 
Een ‘deskundig oog’ kan meestal het behoud- 
en hergebruikpotentieel inschatten tijdens 
een bezoek ter plaatse of op basis van foto’s 
en technische informatie over de fabrikant, 
het model en de afmetingen. Aandachtspun-
ten zijn onder andere: 

• De algemene staat: Zijn de wastafels bes-
chadigd (barsten, breuken, etc.)? Lekken ze 
niet? Is er vuilafzetting (kalkaanslag, 
schimmelvorming, etc.)? Is de toplaag in 
goede staat?  

• De staat van de onderdelen (afvoerplug, 
zuil, consoles, afdichtingen, etc.) en, indien 
nodig, de mogelijkheid om ze te vervangen. 

• Hun commerciële waarde, afhankelijk van 
het model, de hoeveelheid, het behoud- of 
verkooppotentieel, het reinigings- en onde-
rhoudsgemak, etc; 

• De logistieke omstandigheden op de de-
montagewerf, met name deadlines, arbeid-
sduur, nodige behandelingen, transport, 
etc. 

→ Demontage. Een zorgvuldige demontage is 
erop gericht de integriteit van de installatie, 
de uitrusting en de onderdelen te garande-
ren. Vooraf dient eerst de watertoevoer af-
gesloten worden. De functionele onderdelen 
en specifieke steunelementen moeten cor-
rect geïnventariseerd worden. Het is raad-
zaam om te noteren hoe de onderdelen be-
vestigd zijn zodat ze nadien weer vlot kunnen 
gemonteerd worden. De wastafels worden 
gesorteerd op kwaliteit, kleur en afmetingen. 
Tot slotte worden de lavabo’s zodanig ver-
pakt dat barsten en breuken voorkomen 
worden en dat de lavabo’s niet tegen elkaar 
kunnen stoten. De wastafel kan bijvoorbeeld 
met de vlakke achterkant op een zachte on-
dergrond geplaatst worden om te vermijden 
dat ze op een niet-gedemonteerde kraan 

rust, en beschermende tussenplaten kunnen 
de verschillende stuks van elkaar scheiden. 

→ Opslag. Het sanitair wordt best opgeslagen 
op een droge en stofvrije plek. 

→ Behandelingen, onderhoud en reiniging. 
Hergebruikwastafels worden meestal ver-
kocht na een oppervlakkige reiniging met een 
mild zuur (bijvoorbeeld azijn) voor kalkspo-
ren en met klassieke ontvetters. Resten van 
stopverf en mortel moeten worden verwij-
derd. Het is aangewezen geen schuurmidde-
len of staalborstels en dergelijke te gebruiken 
om vuil weg te nemen. Ze kunnen immers de 
oppervlaktelaag beschadigen.  
 
Sommige vaklui bieden een grondige reini-
ging en ontsmetting van keramisch sanitair 
aan om hardnekkige aanslag (zoals kalk, mor-
tel, verf en stopverf) te doen verdwijnen. Na 
het wegnemen van de metalen onderdelen 
worden de toestellen eerst in een zuurbad 
gedompeld en nadien met een hogedrukrei-
niger schoongemaakt en afgespoeld. 
 
Als de glazuurlaag door oppervlakkige stoten 
plaatselijk beschadigd is, kan ze met een 
speciaal product hersteld worden. Gebruiksk-
lare kits zijn vlot verkrijgbaar in de handel. 

→ Transport en levering. De nodige voorzorg-
smaatregelen moeten worden genomen om 
tijdens het transport en de levering barsten 
en breuken te vermijden (beschermende 
tussenplaten, bescherming van de hoeken, 
omsnoering van pallets, etc.). 

Het is raadzaam om gespecialiseerde 
vakmensen in te schakelen om ervoor te 
zorgen dat deze handelingen goed worden 
uitgevoerd.

Recuperatie van het product
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Verwijdering van resten hechtmiddel

Showroom van een hergebruikhandelaar

Demontage van wastafels voor hergebruik

Controle van de staat van het glazuur 

Het is mogelijk de staat van de glazuurlaag met 
een alcoholstift te testen. Als de markering ge-
makkelijk uitgewist kan worden, is het glazuur 
nog in goede staat. Zo niet, is het glazuur waar-
schijnlijk ‘poreus’ geworden. 

Poreus glazuur (links) vs glazuur in goede staat (rechts)

Uitgietbak voor en na een diepgaande reiniging
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Toepassingen en plaatsing 

Er is geen verschil tussen de plaatsing 
van hergebruikwastafels en die van 
nieuwe wastafels. Dezelfde aandachts-
punten zijn van toepassing: de eigen-
schappen en staat van de draagmuur, de 
plaatsingshoogte, de geschiktheid voor 
gebruik door personen met een beperkte 
mobiliteit (PBM), de producten en tech-
nieken voor plaatsing en opvoeging, de 
aansluitingen en leidingbuizen, de afdich-
tingen, de kranen, de installatietijd, de 
kosten, het specifiek onderhoud, etc. 

Er moet altijd rekening worden gehouden 
met de Europese productnormen (EN 14296 
en EN 14688), alsook met de regels van de 
kunst en de geldende uitvoeringsnormen. 
Om de plaatsing te vergemakkelijken ziet het 
projectteam toe op het gebruik van wastafels 
die aan de volgende kenmerken beantwoor-
den: 

→ Types en afmetingen. Deze moeten voldoen 
aan de beschreven vereisten. Als er wat 
marge voorzien wordt voor de afmetingen zal 
dit de zoektocht naar een geschikte partij op 
de hergebruikmarkt meestal vergemakkelij-
ken. 

→ Staat. De hergebruikwastafels mogen geen 
grote barsten of breuken vertonen, omdat 
die kunnen leiden tot lekken. Kleine gebre-
ken, zoals sporen van oppervlakkige slijtage, 
kalksporen of vlekken, tasten de waterdich-
theid van de wastafel evenwel niet aan. 

→ Onderdelen. In geval van versleten of de-
fecte onderdelen moet worden nagegaan of 
de hergebruikwastafels compatibel zijn met 
de (nieuwe of gerecupereerde) vervangkra-
nen en -onderdelen, met name: dop, mecha-
nische klep, trekmechanisme, specifieke be-
vestigingsmiddelen, aansluitingen, stopkraan 
en rozet, externe overloop, afvoerplug en 
-rooster of afvoerset met sifon. Dit nagaan is 
makkelijker als de technische documentatie 
van de originele onderdelen beschikbaar is. 
Voor recente modellen beschikken sanitairs-
pecialisten meestal over compatibele onder-
delen. 

Het is raadzaam goed op te letten als de 
installatiewijze verandert. Zo zijn de meeste 
hangwastafels aan de achterkant niet gegla-
zuurd, wat ze dus minder geschikt maakt 
voor een gebruik als opzetwaskom.  

Over het algemeen worden gerecupe-
reerde bouwmaterialen verkocht ‘as is’ (in de 
staat waarin ze verkeren). De verkoopvoor-
waarden kunnen echter specifieke garanties 
bevatten, eigen aan het materiaal. Bepaalde 
leveranciers kennen de herkomst van het 
materiaal en/of kunnen specifieke informatie 
verstrekken over het aangekochte product 
(voor meer informatie, zie de de inleidende 
fiche).

Toepassingen en plaatsing

Ontwerptip! 
 
Veranderen van kraansysteem is mogelijk, maar 
het moet zorgvuldig omschreven worden in het 
bestek. Zo is het bijvoorbeeld haalbaar om van 
een systeem met aparte koud- en warmwater-
kranen over te stappen op een mengsysteem. In 
dat geval moeten kraangatstoppen worden 
voorzien om de ongebruikte kraangaten af te 
dekken. 
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Hergebruik van wastafels, Chiro Itterbeek (BE)  
Ⓒ Rotor

Hergebruik van uitgietbakken, Bar Mono Le Terrain 
Vague, Paris (FR) Ⓒ FAIRE AVEC architecture

Hergebruik van een wastafel, particulier project (BE) Ⓒ 
Sophie Boone
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Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik 

De geharmoniseerde Europese normen EN 14688 en EN 14296 omschrijven de relevante kenmerken (naargelang de context) om te 
bepalen of wastafels geschikt zijn voor gebruik in woningen en voor collectief gebruik. Hoewel deze normen uitgebreide informatie 
bevatten voor nieuwe materialen, kunnen ze ook nuttig zijn om de geschiktheid voor gebruik van gerecupereerde wastafels te beoor-
delen.

Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik
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Eigenschappen Opmerkingen

Draagkracht Dit kenmerk bepaalt de stevigheid van hang- of zuilwastafels tijdens de gebruiksfase (indien de plaatsing-
sinstructies van de fabrikant correct gevolgd worden). In het geval van hergebruikwastafels kan deze 
prestatie in gebruiksomstandigheden getest worden (bij gebrek aan instructies van de leverancier kan er 
beroep gedaan worden op de expertise van een sanitairspecialist) door er een statische belasting op uit 
te oefenen (bv. twee zakken van 50 kg gedurende 1 uur op een wastafel met standaardafmetingen leg-
gen). De wastafel mag niet barsten, breken of een blijvende vervorming vertonen die de afvoer van water 
belemmert. Bij bidets kan de druksterkte getest worden met een belasting van 400 kg (~ 4 kN) gedurende 
1 uur.

Waterafvoer De vorm van de wasbakbodem moet zo ontworpen zijn dat het water bij het openen van de afvoerplug 
vlot wegloopt zonder te blijven staan. Dit kan worden gecontroleerd door water te gieten in wastafels die 
in gebruik zijn. Dit kenmerk is ook van toepassing op de wastafelrand (bv. ter hoogte van de geïnte-
greerde zeepbakjes).

Weerstand tegen temperatuur-
veranderingen

De sanitaire toestellen moeten bestand zijn tegen thermische schokken (temperatuurverandering van 
het water). Uit ervaring weten we dat wastafels van sanitair keramiek, roestvrij staal, geglazuurd staal en 
glas aan deze vereisten voldoen.

Weerstand tegen chemische pro-
ducten 

Het oppervlak van sanitaire toestellen moet bestand zijn tegen courante chemische producten en 
schoonmaakmiddelen. Uit ervaring weten we dat wastafels van sanitair keramiek, roestvrij staal, gegla-
zuurd staal en glas aan deze vereisten voldoen. Let op: het gebruik van bleekwater (en chloorhoudende 
producten in het algemeen) wordt afgeraden voor sanitair van roestvrij staal.

Slijt- en krasvastheid Dit kenmerk is vooral van toepassing op wastafels in kunststof (bijv. acryl). In geval van hergebruik mag er 
worden aangenomen dat een wastafel die al gebruikt is geweest en geen slijtplekken/krassen vertoont 
(en waarvoor een hergebruik in gelijkaardige omstandigheden wordt overwogen) in zekere mate heeft 
bewezen slijt- en krasvast te zijn. Deze deductie kan worden beoordeeld op basis van een visueel of 
grondiger onderzoek. 

Reinigbaarheid Dit kenmerk houdt voornamelijk verband met het oppervlak, de vorm en de eigenschappen van het ma-
teriaal waarin de wastafel is uitgevoerd. Vormen met scherpe hoeken zijn doorgaans moeilijker te reini-
gen. Op dezelfde wijze zijn poreuze materialen (sommige steensoorten of cement) vatbaarder voor aans-
lag. Ook beschadigingen door slijtage, zoals afgesprongen stukjes in de glazuurlaag, kunnen het reinigen 
bemoeilijken. Een zorgvuldige visuele inspectie kan al een waardevolle indicatie geven van de reinigbaa-
rheid. Indien nodig kunnen sommige kleine onvolkomenheden hersteld worden.

Bescherming tegen overlopen De aanwezigheid van een overloop garandeert de afvoer van water, zonder over te lopen, als de hoofdaf-
voerplug afgesloten is. De capaciteit van de overloop hangt dan af van het toevoerdebiet. Dit vermogen 
kan beoordeeld worden in gebruiksomstandigheden. Als er geen overloop is wordt aangeraden ervoor te 
zorgen dat de afvoer altijd open blijft.

Craquelé- of haarscheurvorming duidt het 
proces aan dat verantwoordelijk is voor het 
ontstaan van microscheurtjes in het glazuur. Die 
kunnen ertoe leiden dat vloeistoffen in het aar-
dewerk doordringen. Ze kunnen op die manier 
blijvende vlekken veroorzaken en de ontwikke-
ling van pathogene stoffen bevorderen. Het is 
dus raadzaam om sanitaire toestellen af te 
danken wanneer er hiervan sprake is.  
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Beschikbaarheid 

Keramische wastafels zijn vrij courante pro-
ducten op de hergebruikmarkt. Hun verkrijg-
baarheid hangt echter af van de gezochte 
hoeveelheid. Ter informatie: 

Om de kansen te vergroten de nodige hoe-
veelheid wastafels op de hergebruikmarkt te 
vinden, kan het projectteam ervoor kiezen 
om grote oppervlakken op te splitsen in klei-
nere partijen (bijvoorbeeld door in elke 
ruimte andere modellen te voorzien). 

Richtprijzen op de hergebruikmarkt (ex-
clusief BTW) 

Aan de hand van een niet-exhaustieve steek-
proef van de West-Europese hergebruik-
markt (België, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Nederland) konden enkele richtprijzen wor-
den afgeleid. Ze variëren volgens het model, 
het materiaal en de fabrikant. Design-wasta-
fels, wastafels op een zuil met strakke lijnen 
uit de jaren 1950 en gekleurde lavabo’s uit de 
jaren 1970 zijn erg populair. Enkele voor-
beelden van prijzen: 

• Levering: 20-200 €/stuk voor de modellen 
uit het standaardassortiment 

• Demontage: ongeveer 40-50 €/stuk 

• Reiniging: 10-20 €/stuk 

Bovenop die tarieven moet er soms nog een 
toeslag worden voorzien voor de vervanging 
van afdichtingen, kranen of andere onderde-
len, alsook voor een reiniging of ontkalking.

Frequent Partij van 1 stuk

Occasioneel Partij van 2 tot 10 identieke 
stuks

Zelden Partij van > 10 identieke stuks

Naargelang de bron voorkomt het hergebruik van een wastafel uit het standaardassortiment de uitstoot van ~55 tot ~104 kg CO2-eq., 
gerelateerd aan de productie van nieuwe wastafels (enkel de productiefase). Dit komt overeen met de uitstoot van een kleine dieselauto 
voor een traject van ~328 tot ~624 km. 

Hergebruikindicatoren
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Embodied carbon (cradle to gate - production A1-A3) kg CO2 eq./PE kg CO2 eq./kg

INIES-databank (FR) – Algemene informatie - geglazuurde keramiek * 104,0 -

INIES-databank (FR) – Collectieve informatie AFISB - wit porselein ** 62,0 2,1

INIES-databank (FR) - Algemene informatie - geglazuurd staal *** 68,8 -

INIES-databank (FR) - Algemene informatie - kunststof **** 54,6 -

* Indicatieve waarde voor PE (Product Eenheid) = Wastafel uit het standaardassortiment in geglazuurd keramiek met een standaardlevensduur van 20 jaar. De kranen en 
afvoerelementen zijn niet inbegrepen. 

** Indicatieve waarde voor PE (Product Eenheid) = Wastafel op zuil uit het standaardassortiment van 50 tot 70 cm breed, in porselein (~ 30 kg) met een standaardlevensduur 
van 20 jaar. De kranen zijn niet inbegrepen. 

*** Indicatieve waarde voor PE (Product Eenheid) = Inbouwwastafel van geglazuurd staal (10 kg) met een standaardlevensduur van 20 jaar. De kranen zijn niet inbegrepen. 

**** Indicatieve waarde voor PE (Product Eenheid) = Inbouwwastafel van acryl (8 kg) met een standaardlevensduur van 20 jaar. De kranen zijn niet inbegrepen. 

Gespecialiseerde leveranciers vinden 

 
         salvoweb.com                   opalis.eu

Geïllustreerde handleiding voor de demontage van 
wastafels en kranen: https://reuse.brussels/nl/lavabos-
et-robinetterie/

http://salvoweb.com
http://opalis.eu
https://reuse.brussels/nl/lavabos-et-robinetterie/
https://reuse.brussels/nl/lavabos-et-robinetterie/
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