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genereert, verzamelt en verspreidt objec  eve en toegankelijke kennis
over een milieuvriendelijke en gezonde gebouwde omgeving

Door het publiceren van blogartikels, persartikels en technische publicaties
Door het organiseren van seminars en een postgraduaatopleiding

Door het uitvoeren van advies en trajectbegeleidingen
...

Voor bouwheren, bouwprofessionals en overheden
...



DEMONTEERBAAR BOUWEN
Ontwerprichtlijnen om circulair te bouwen 



Floor panels of Lignatur Bricks of ClickBrick

Omkeerbaar

“Reversible connections 
are connection types that 
can be undone without 
damaging the components
they connect.” [Galle 2014]
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Omkeerbaar

Inbouw en drager

© Jan Boeykens





Omkeerbaar

Aanpasbare 
perceelafscheiding, 
verharding

© Tuinaanleg Debaets
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Upcycling

Upcycling is recycleren 
op een gelijkwaardig 
kwaliteitsniveau als 
origineel.

© Santana



Composteerbaar

Materialen kunnen veilig 
terug aan de natuur 
teruggegeven worden.

© mosstroyelit



Gezond

Gezonde materialen 
brengen geen schade toe 
aan mens en milieu.

© Eltervaags
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Eenvoud

The key principle 
‘Simplicity’ focuses on 
simple fi xings between 
components. The use of 
simple, commonly used 
connection methods 
facilitates the ease of 
disassembly.

© OpenStructures



Snel

Number of connections

The key principle ‘Speed’ 
focuses on a fast and easy 
assembly and disassembly 
of building components.
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Snel

Number of connections Accessibility of connections

The key principle ‘Speed’ 
focuses on a fast and easy 
assembly and disassembly 
of building components.

© Vandenbroucke



Compa  bel

A fractal model A kitchen unit, based on a fractal model

Compatible components 
are designed and 
dimensioned in accordance 
to a dimensional 
standard, to support 
the interchangeability 
of components within a 
building system [Galle 
2014]. 

© OpenStructures



Duurzaam

Durable components are 
components that last long 
and that can be readily 
recovered without damage 
due to repeated transport 
and intensive (re)use of 
building components.
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Hanteerbaar

A manageable component 
is a component that is easy 
to handle by one worker. 

© Vandenbroucke



Ona  ankelijk

A component is independent if it can be removed without having 
to remove adjacent components.

© This fi gure is partly based on 
[Durmisevic 2006].



Hanteerbaar

A manageable component 
is a component that is easy 
to handle by one worker. 

© Steko®



Gelaagd

Pace-layering is a design 
principle to organise 
components of a building 
element with a similar 
expected technical and 
functional life span into 
layers.
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Geprefabriceerd

Prefabrication of building 
parts involves the off  site 
assemblage of building 
components into larger 
packages from several 
building layers to modules.
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Geprefabriceerd
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Uitbreidbaar

Doordachte locatie van 
circulatie en technieken

Overdimensionering
van structuur, ruimtes en 
technieken

© Philippe Migeat



Mul  -inzetbaar

Beweegbare componenten
Polyvalente ruimtes
Hoge ruimtes

Grieshofgasse, Helmut Wimmer, 1996
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Eenvoud

Begrijpbare en 
toegankelijke
infrastructuur

© Ahco



Uitbreidbaar

Open ruimtes

Overdimensionering
van infrastructuur en 
paden

Donnybrook Quarter Housing, Peter 

Barber Architects, 2006



Loca  e

Aansluiting op bestaand 
netwerk van paden

Dichtbij allerhande 
faciliteiten

Ecowijk Gantoise, BUUR, 2018



Mul  -inzetbaar

Polyvalente ruimtes

Park Spoor Noord, Antwerpen



Divers

Diversiteit aan functies, 
voorzieningen en 
woningtypes

Gent Sint-Pieters © jaspers-eyers



Ontwerpfi ches: 
veranderingsgericht bouwen



beschikbaar via:
www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen

Ontwerpfi ches: 
veranderingsgericht bouwen
Ontwerpfi ches: 
veranderingsgericht bouwen



Catalogus: 
veranderingsgericht bouwen







Ver  cale draagstructuur
Blok - Log - Muur - Hol - Frame

Horizontale draagstructuur
Massief - Hol - Frame

Zelfdragende wand
Blok - Log - Muur - Hol - Frame

Gevelafwerking
Blok - Plaat

Wandafwerking
Plaat - Flexibel - Tegel - Pleister

Ver  cale thermische isola  e
Los - Deken - Plaat

Horizontale thermische isola  e
Los - Plaat
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