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Mijn gemeente / stad / provincie zet 
actief in op circulair bouwen

Ja Neen
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Materialen = afval 

• Producten slimmer te ontwerpen 
en gebruiken

• Levensduur verlengen
• Materiaal nuttig toepassen

R-strategieën





 Impact op omgeving immens

Grote hoeveelheden 
grondstoffen

MAAR circulair bouwen is geen doel 
op zich.
Het is een middel om de voetafdruk 
van de bouwsector drastisch te 
verminderen.



Circulair bouwen streeft naar een efficiënt en effectief gebruik 
van hulpbronnen
 om economische, sociale én ecologische (meer) waarde te creëren of minstens te 

behouden,

 tijdens het bouwproces worden de bestaande erfenis en toekomstige 
opportuniteiten eigen aan onze bouwwereld in acht genomen

Dit doen we via een intense samenwerking binnen het waardenetwerk.



 Urban Mining

• Sloopopvolging

• Kwaliteitsgarantie

 Circulaire materialen

 Lage milieu impact

 Bepekt materiaal gebruik

 Beperkt afvalproductie

Circulair ontwerpen en (ver)bouwenCirculair materialengebruik
 Veranderingsgericht ontwerpen

 Waardebehoud

 Flexibiliteit en waardebehoud op 

gebouwniveau

 Ontwerpen voor hergebruik en recyclage

 Scheidbaarheid, demonteerbaarheid, 

toegankelijkheid op component 

niveau



Hedendaagse circulaire gebouwen 
bevatten tot 15% hergebruikte materialen

Juist Niet juist



In 2050 willen we enkel nog bouwen met materialen met de kleinst 
mogelijke milieu-impact en winnen we materialen maximaal terug uit het 
bestaande patrimonium. 

Visie 2050 Op weg naar circulair bouwen 2022-2030

• Opvolging afbraak en 
ontmantelwerken

• Kwaliteit gerecycleerde materialen
• Zeer zorgwekkende stoffen
• Selectieve sloop

• Ketensamenwerking
• Zakenmodellen
• Markt

Urban Mining

Logistiek

Afstemming vraagmarkt



In 2050 willen we enkel nog bouwen met materialen met de kleinst 
mogelijke milieu-impact en winnen we materialen maximaal terug uit het 
bestaande patrimonium.

Visie 2050, Op weg naar circulair bouwen 2022-2030

• Lage milieu impact
• Beperkt materiaalgebruik

• Hergebruik
• Hoogwaardige recyclage
• Nuttige inzet

• Beperkte afvalproductie

Circulaire materialen

Ontwikkeling producten

TOTEM
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De manier waarop sloopwerken
vandaag aanbesteed worden, moedigt
“selectief slopen
en afvoeren” niet 
aan. De laagste prijs
telt. Het verdienmodel
staat onder druk.

Sloop en bouw zijn
onderdeel van een 
groter project. 
Bouwheer of
architect is zich
niet bewust van of voelt zich niet 
verantwoordelijk voor de keuzes m.b.t. sloop, 
afvoer van de materialen en afkomst van 
bouwproducten.

Toepassen van kringloopmaterialen brengt 
onzekerheden met zich mee over kwaliteit 
en vraagt een nieuwe aanpak.

Elke schakel voor zich! 
Kennis wordt niet 
gedeeld en er is weinig 
samenwerking. Er is 
weinig transparantie 
over wat er uiteindelijk 
met materiaalstromen 
gebeurt.

De bouw- en sloopsector is heel 
gefragmenteerd. Oplossingen zijn 
werf-specifiek en zeer 
schaalafhankelijk. Er is weinig 
sturing op innovatie en best 
practices.



Bij circulair bouwen zijn omkeerbare 
verbindingen doorslaggevend

Ja Neen



In 2050 willen we dat nieuwe of genoveerde bouwwerken 
veranderingsgericht zijn in functie van de wijzigende behoeftes en een 
minimale milieu-impact hebben. We beschikken over een volledig digitaal 
overzicht van de materiaalvoorraad in ons gebouwde patrimonium.

Visie 2050, Op weg naar circulair bouwen 2022-2030

 Waardebehoud

 Flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen op 

gebouwniveau

Veranderingsgericht ontwerpen

Inventaris van de materialen en
hoeveelheden in een bouwwerk
• Bouwwerk = voorraadkast
• Geen anonieme materialen, 

identiteit = waarde

Bestaande - toekomstig  patrimonium



In 2050 willen we dat nieuwe of genoveerde bouwwerken 
veranderingsgericht zijn in functie van de wijzigende behoeftes en een 
minimale milieu-impact hebben. We beschikken over een volledig digitaal 
overzicht van de materiaalvoorraad in ons gebouwde patrimonium.

Visie 2050, Op weg naar circulair bouwen 2022-2030

 Scheidbaarheid, 

demonteerbaarheid en 

toegankelijkheid op 

componentniveau, 

Ontwerpen voor hergebruik en recyclage
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TCO- en de milieu-impact-
analyses worden zelden 

meegenomen in beslissingen

Businessmodellen voor  
veranderingsgerichte bouwen worden 
toegespitst op een beperkt deel van 

de markt.

Financiële opbrengsten worden 
vaak maar pas op lange termijn 

behaald. 

Iedere partij werkt voor 
zichzelf en probeert zijn 

eigen werk en kosten/baten 
te optimaliseren.

Opdrachtgevers, investeerders en 
gebruikers zijn zich vaak niet bewust 

van de langetermijngevolgen van 
(ver)bouwoplossingen

Er is een beperkt gamma aan 
(gestandaardiseerde) herbruikbare 

bouwproducten.

Ontbreken van betrouwbare informatie 
m.b.t. financiële kosten, milieuprestaties 

en (andere) kwaliteiten van 
(ver)bouwoplossingen.

Onduidelijkheid over technische prestaties 
en risico’s die gepaard gaan met 

veranderingsgerichte (ver)bouwoplossingen.

De focus van opdrachtgevers 
en investeerders ligt nog 
steeds op de initiële 
kostprijs. 

De algemene kennis in veranderingsgericht 
(ver)bouwen is nog beperkt bij ontwerpers en 

uitvoerders



 Beleidsnota Omgeving 2019-
2024

 Beleidsprogramma 
‘Materiaalbewust bouwen in 
kringlopen’ (2014-2020)

BELEIDSKADER PRAKTIJK

 Call projecten – experimenteren

 GDCB - netwerken / leren

 Proeftuin Circulair bouwen –
onderzoek

 Beleidsprogramma ‘Op weg 
naar circulair bouwen 2022-
2030’ - beleid

 Werkagenda Circulair Bouwen –
transitie / maatschappelijke 
noden 



Verkennen Stimuleren Bepalen

 Visie ontwikkelen
 Onderzoeken: 

meten, 
experimenteren

 Voorbeeldfunctie
 Stakeholders 

samenbrengen
 Projectfinanciering

 Standaarden 
bepalen

 Heffingen
 Regelgeving

Tools ontwikkelen Afstemming regelgeving



Meer weten
Beleidsplan ‘Op weg naar Circulair Bouwen’

 Website OVAM

Werkagenda – Green Deal – call projecten
 Website Vlaanderen Circulair bouwen

https://ovam.vlaanderen.be/beleidskeuzes
https://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-aanpak/werkagenda-s/circulair-bouwen


Onze gemeente / stad / provincie zet 
actief in op circulair bouwen

Ja Neen


