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• Circulaire economie in de bouw
• Een antwoord op een explosieve situatie?

• Biobased & circulair bouwen
• Over het bos en de bomen

• What’s next ?
• Evoluties en vervolgstappen

Overzicht



Circulaire economie
Wat & waarom ?



Van ‘lineair ’ naar ‘circulair ’



Ontginnen
Van ‘lineair ’ naar ‘circulair ’



Produceren
Van ‘lineair ’ naar ‘circulair ’

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

TOTAL (2018) = 55.3 GtCO2e
MATERIALS = 11.5 GtCO2e 



Gebruiken
Van ‘lineair ’ naar ‘circulair ’



Weggooien
Van ‘lineair ’ naar ‘circulair ’

€/st

€/m³

€/t



Van ‘lineair ’ naar ‘circulair ’

De circulaire economie is een model 
van productie en consumptie, 
waarbij bestaande materialen en 
producten zo lang mogelijk worden 
gedeeld, verhuurd, hergebruikt, 
hersteld, opgeknapt en gerecycleerd 
om meer waarde te creëren.
In de praktijk betekent dit dat het 
afval tot een minimum wordt 
beperkt en dat materialen zoveel 
mogelijk binnen de economie 
gehouden worden. 

Bron: EU Parlement

Circulair: (korte) 
kringlopen

Economie: lokaal, 
levenscyclus, verdien-

modellen



• Planet
• Materialen
• Afval
• Milieu-impact

• People
• Veranderende behoeften
• Werkgelegenheid

• Profit
• Nieuwe manieren om geld te 

verdienen
• Aandacht voor lange termijn 

& kwaliteit

Belang voor de bouwsector

50% ontgonnen materiaal

30% waterverbruik

Verspilling tijdens werf

35% van alle afvalproductie

14 x 106 Jobs in Europe

36% CO2 emission (E.U.)



Gebouwen veranderen…

CIRCULAR DESIGN 
& CONSTRUCTION

« Start with the end
in mind »

U R B A N  M I N I N G

« Consider
buildings as 

material banks »

E N A B L E R S

« Creating added
value on a local 

level »



Circulair & biobased





Omkeerbaar bouwen met biomaterialen

https://ovam.vlaanderen.be/bou
wcatalogus?p_l_back_url=%2Fzo
eken%3Fq%3Dcatalogus



• Pro
• Hernieuwbaar
• Tijdelijke CO2 opslag
• Lokale economie

• Aandachtspunten
• Andere milieu-impact

& bestanddelen
• Globale proces

• Telen
• Transport
• EOL

Milieuvriendelijke materialen kiezen

https://www.wtcb.be/umbraco/Surface/PublicationItem/DownloadFile?file=31850%2Fnl%2Funprotected%2F
wtcb_artonline_2020_1_nr3_biogebaseerde_materialen_binnen_de_circulaire_economie.pdf



Een begeleidingstool voor projectpartners om circulaire ambities in 
bouwprojecten te definiëren, op te volgen en te realiseren.

A tool to guide project partners in the definition, follow-up and realisation 
of circular ambitions in building projects.



Waarom een Leidraad en tool Circulair Gebouwd?

Why?

• Elk bouwproject is anders en heeft zijn eigen specifieke context en randvoorwaarden. Bovendien is de
definitie van “circulair bouwen” of een “circulair gebouw” tot op vandaag niet eenduidig.

• De sector wil circulaire bouwprojecten realiseren maar heeft geen duidelijke referentie van wat dat
concreet inhoudt. Welke circulaire ambities zijn haalbaar? En hoe volg je ze op en krijg je ze ook
daadwerkelijk gerealiseerd?

• Circulaire ambities worden vaag omschreven waardoor het voor de projectpartners niet duidelijk is
wat er verwacht wordt, wat de realisatie ervan veel moeilijker (niet prioritair) maakt.

• Every construction project is different and has iets own specific context and preconditions. 
Furthermore, the definition of “circular construction” or a “circular building” is, as for today, 
not uniformly defined.

• The construction industry is willing to realise circular projects, but has no clear reference of 
what this tangibly means. Which circular ambitions are feasible? And how to follow-up and 
make sure they are achieved in the end?

• Circular ambitions are often vaguely defined, which makes it difficult for the project partners 
to understand the expectations and give priority to the realisation of these ambitions.



MILIEU IMPACT

Veranderingsgericht 
ontwerp

GEBOUW

Ontwerp voor 
hergebruik en 

recyclage

COMPONENT

MATERIAAL

Milieubewuste 
materiaalkeuzes

CIRCULAIRE 
ONTWERPRICHTLIJNEN 

TOEPASSEN

BOUWMATERIALEN IN 
KRINGLOPEN BRENGEN EN 

HOUDEN

Bestaande situatie 
valoriseren

Kringloopmaterialen 
integreren

STREVEN NAAR LAGE 
MILIEU-IMPACT

VOORLOPEN IN DE 
TRANSITIE

Afvalbeheer en 
onderhoud

Synergiën met de omgeving

Informatie delen 
en beheren

Innovatieve businessmodellen 
en bouwproces

Berekeningen 
(LCA)

TOEKOMSTSCENARIO EN VISIE
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1.a

1.b

2.a

2.b

2.c





Screenshots Excel-tool
Transition

Synergies Information Construction 
practice



Wat komt eraan ?



Uitdagingen : systemisch

Uitgewerkt door ism
Proeftuin Circulair Bouwen, gesteund door



Top Down



Praktijkgids – Technische oplossingen 
voor veranderingsgericht bouwen
1. Inleiding – doel van het document
2. Veranderingsgericht (ver)bouwen: wat en waarom?
3. Hoe de juiste technische oplossing kiezen?

4. Hoe begin ik eraan als bouwheer?
5. Welke keuzes maken in de ontwerpfase?
6. Hoe als producent/aanbieder goed onderbouwde

en gevalideerde oplossingen op de markt brengen?
7. Waar op letten en rekening mee houden als aannemer?

8. Praktijkcases

Bottom-up



Afsluitende
beschouwing



Positive impact op People – Planet - Profit

LT-visie waarin gebouw- & materiaalkringlopen centraal staan



CBCI - Slotevent – 15 juni - Gent
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