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Circulair Ontwerp



Instructies
1. Deze presentatie is bedoeld om volledig zelfstandig te verwerken.  
2. Idealiter volg je deze in diavoorstelling. Dit kan door onderaan rechts op het 

betreffende icoontje te drukken of door op de ‘F5’ toets te drukken.
3. Het kan handig zijn om (virtuele) pen en papier erbij te nemen.

Ter info: in het vak ‘notities’ staan bronvermeldingen.



3.1 Circulair ontwerp
3.1.1 Inleiding
3.1.2 Uitgangspunt ontwerpen
3.1.3 Omkeerbaar – veranderingsgericht
3.1.4 Onafhankelijke lagen – Brand model
3.1.5 Producten
3.1.6 Cases



3.1.3 Omkeerbaar - 
veranderingsgerichtOntwerprichtlijnen veranderingsgericht bouwen
Om een circulair gebouw te ontwerpen dat omkeerbaar en veranderingsgericht is, kan 
je gebruik maken van de ontwerprichtlijnen veranderingsgericht bouwen:
 https://www.ovam.be/ontwikkeling-integratie-evaluatiekader

Deze fiches tonen ontwerpers en bouwheren het belang van veranderingsgericht 
bouwen, geven aan hoe veranderingsgericht bouwen te integreren is in het ontwerp 
en tonen welke oplossingen er al bestaan in de huidige bouwpraktijk.

Zie ook volgende slides

https://www.ovam.be/ontwikkeling-integratie-evaluatiekader


Tool OVAM: 
24 fiches met ontwerprichtlijnen
23 (+1) ontwerprichtlijnen  



Ontwerprichtlijnen

Beschikbaar via 
      www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen

http://www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen
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3.1.3 Omkeerbaar - 
veranderingsgerichtHet toepassen van deze richtlijnen kan op verschillende niveaus:
• Wijk,
• Gebouw,
• Component/element,
• Materiaal.

In de volgende slides worden per niveau een aantal richtlijnen uitgelicht en worden er 
een aantal voorbeelden gegeven.



Wijkniveau
Eenvoud: begrijpbare en toegankelijke infrastructuur waardoor uitbreiding 
makkelijk mogelijk is.



Wijkniveau
• Uitbreidbaar: overdimensioneren van paden kan ervoor zorgen dat een wijk meer 

functies en veranderingen aankan. 

• Locatie: is er aansluiting op een bestaand netwerk van paden? Is het afgelegen? 
Mobiliteit en openbaar vervoer? Faciliteiten? Dit soort vragen zijn kritiek bij 
nieuwbouw.
Zie ook volgende slides



Wijkniveau
Bv.: Perceelafscheiding die 
gemakkelijk gedemonteerd en 
verwijderd/verplaatst kan worden. 
Dit laat makkelijk een toekomstige 
herindeling van de wijk toe.



Wijkniveau
• Multi-inzetbaar: mogelijkheid van polyvalente ruimtes, te gebruiken voor en door 

verschillende doelgroepen en organisaties. 

• Divers: diversiteit aan functies, voorzieningen en woontypes. Wijk wordt 
toekomstbestendig.
Zie ook volgende slide



Wijkniveau
Bv.: het masterplan voor de Regina Mundi Site in Genk vertoont een zeer diverse programmatische 
invulling: wonen, studentenhuisvesting, handel en diensten, de nieuwe Stedelijke Academie voor 
Plastische Kunsten en herlokalisatie van een basisschool.



Gebouwniveau
Uitbreidbaar: voldoende groot dimensioneren van structuur, ruimtes en technieken 
zodat deze flexibel en voor meerdere functies ingezet kunnen worden. Dit kan 
bijvoorbeeld door:
• Een verdieping op een bestaand gebouw te plaatsen en/of toe te voegen in het 

initieel ontwerp.
• Grotere ruimtes te voorzien en/of door ruimte tussen dragende elementen zo 

maximaal en flexibel mogelijk te houden.
• Het gebouw zo te ontwerpen dat meerdere functies/gebruikers mogelijk zijn, 

zoals een appartement overdimensioneren waardoor een inbouwlift voor 
rolstoelgebruikers mogelijk wordt.



Gebouwniveau
Bv.: uitbreidbaar, doordachte locatie van
circulatie en technieken, en 
overdimensionering
van structuur, ruimtes en technieken.

Centre Pompidou is zo ontworpen dat 
verticale uitbreiding van het gebouw met een 
verdieping mogelijk is zonder het dragende 
exoskelet te moeten verzwaren. 
Wachtelementen en aansluitingen zijn reeds 
voorzien om de belasting van bijkomende 
vloerelementen over te brengen naar de 
bestaande draagconstructie.

Centre Pompidou



Gebouwniveau
Multi-inzetbaar: op zeer snelle manier een andere functie aan ruimtes geven. Dit kan 
bijvoorbeeld door het:
• Maken van een gebouwplan met vrij identieke ruimtes die verschillende functies 

toelaten. Daardoor kunnen de ruimtes op verschillende manieren ingezet worden en 
zijn toekomstige veranderingen mogelijk (zie volgende slide).

• Voorzien van beweegbare componenten (bv. tussenwanden die makkelijk opgesteld 
kunnen worden).
Bouwen in onafhankelijke lagen – lagen die onafhankelijk van elkaar                              
aangepast kunnen worden, toegankelijke en omkeerbare verbindingen en 
droogbouwsystemen gebruiken, zodat een aanpassing voor andere functies makkelijk 
mogelijk is.

• Voorzien van polyvalente ruimtes en hoge ruimtes die functieveranderingen makkelijk 
mogelijk maken, met open structuur zodat er flexibel kan ingedeeld worden.



Gebouwniveau
Bv.: circulair kantoor 2023 van Vlaamse Overheid/Facilitair bedrijf is zo 
ontworpen dat er meerdere functies in het gebouw mogelijk zijn. Dit volgens 
een zogenaamd ‘Zebraconcept’. Zo kan een verdieping die eerst een kantoor 
is, later makkelijk omgevormd worden tot een verdieping met woonfunctie.

Wonen

Kantoor

Hotel



Gebouwniveau

©Vandenbroucke

Bv.: bouwen in onafhankelijke lagen: het scheiden van de 
lagen ‘services’, ‘space plan’ en ‘structure’. 
Zie ook verder in dit pakket: 3.1.4 Onafhankelijke lagen – 
Brand model



Componentniveau
Eenvoud: eenvoudige verbindingen zorgen ervoor dat mensen zonder al te veel 
voorkennis het gebouw snel begrijpen en het vlot, eenvoudig kunnen “lezen”. 
Aannemers en arbeiders kunnen de verbindingen makkelijk uit elkaar halen 
(kliksystemen (denk aan lego), magneten etc.)

Snelheid: alles moet makkelijk gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden om 
hergebruik te optimaliseren. Het aantal verbindingen, de toegankelijkheid en 
zichtbaarheid hebben invloed op snelheid.

Compatibel m.b.t. dimensies van een bouwproduct: uitwisselbaarheid en 
vervanging vergroten, hergebruik stimuleren door bv. standaardafmetingen te 
gebruiken. Hiervoor is een goede afstemming noodzakelijk, bijvoorbeeld tussen 
ontwerpers en productleveranciers.



Componentniveau
Bv.: Snelheid: aantal verbindingen verminderen

i.p.v. 



Componentniveau

Hanteerbaarheid: componenten mogen niet te log zijn. Hergebruik wordt zo 
gefaciliteerd bv. holle houten modules die weinig wegen en relatief eenvoudig zijn 
te verplaatsen. Hanteerbaarheid kan ook betekenen dat het makkelijk inzetbaar is 
in verschillende ontwerpen. Hoe kleiner de component, hoe meer mogelijkheden 
qua creativiteit en inzetbaarheid bijvoorbeeld.

Onafhankelijk: je kan 1 component wegnemen zonder het geheel weg te nemen of 
te beschadigen. De mogelijkheden tot hergebruik worden vergroot, indien slechts 
een deelaspect moet worden vervangen.



Componentniveau

©Vandenbroucke, 
gebaseerd op Durmisevic 2006

Bv.: onafhankelijk

i.p.v. 



Componentniveau

©ClickBrick®

Omkeerbaar:  gebruik maken van verbindingen die ongedaan gemaakt 
kunnen worden zonder de verbonden componenten van een bouwelement 
te beschadigen.



Componentniveau
• Duurzaam: componenten die lang meegaan en transporteerbaar zijn zonder schade 

op te lopen en bovendien meerdere keren opnieuw zijn in te zetten.

Prefab: werf- en afbraaktijd verkorten waardoor kans op hergebruik vergroot.



Materiaalniveau
• Upcycling: een hoger kwaliteitsniveau dan het origineel product waar het 

materiaal uitkomt. 

• Composteerbaar: materialen kunnen veilig aan de natuur teruggegeven worden 
als ze niet meer als product ingezet kunnen worden.

• Gezondheid: toekomstige generaties niet opzadelen met ongezonde materialen 
die schade toebrengen aan mens en milieu.

• Bio-based: materialen gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. 



Materiaalniveau

Bv.: Upcycling en bio-based: kurk omzetten in vloermateriaal.



Catalogus veranderingsgericht bouwen

Naast de ontwerprichtlijnen ontwikkelde OVAM een ‘catalogus veranderingsgericht 
bouwen’ met extra informatie over veranderingsgericht bouwen, specifiek gericht 
op de praktijk, om de transitie naar demonteerbaar bouwen te versnellen en 
verankeren. 

Fabrikanten van circulaire bouwproducten worden hierbij uitgenodigd om hun 
product in te dienen via: https://app.keysurvey.com/f/1385440/d2c2/
Het product zal daarna worden gescreend en opgenomen in de catalogus.

Op de volgende slides is geïllustreerd hoe deze catalogus eruit ziet.

3.1.3 Omkeerbaar - 
veranderingsgericht

https://app.keysurvey.com/f/1385440/d2c2/


Beschikbaar via 
https://www.ovam.be/bouwcatalogus-veranderingsgericht-
bouwen





Verticale draagstructuur
Blok – Log – Muur – Hol – Frame

Horizontale draagstructuur
Massief – Hol – Frame
Niet-dragende wand

Blok – Log – Muur – Hol – Frame
Gevelafwerking

Blok – Plaat
Wandafwerking

Plaat – Flexibel – Tegel – Pleister
Verticale thermische isolatie

Los – Deken – Plaat
Horizontale thermische isolatie

Los - Plaat
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