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Waar staan we in het laatste jaar GDCB?

2019
2020

OUTPUT OUTCOME IMPACT

2020
2021
2022 2022

De verdiensten 
van het lerend 
netwerk

De inhoudelijke 
resultaten binnen 
de Green Deal

De veranderingen in 
het Vlaamse 
bouwlandschap

▪ 15/03
Rol van de opdrachtgever

▪ 2/06
Rol van de materiaalproducenten en 
leveranciers

▪ 6/10
Rol van de ontwerpers en architecten

▪ 6/12
Rol van bouwbedrijven en aannemers



ONTWERPMARKT



weten

begrijpen

kunnen

doen

RICHTING HET EINDE VAN DE GDCB

Opvolging van pilootprojecten

➔ Indien pilootproject: inzicht in stand van zaken, behoeften en leerlessen

➔ Indien geen pilootproject: inzicht in noden en hinderpalen

Allen via
- Online communicatiefiche

- Deel ook alle communicatie/video/foto’s van je project

Case nog actueel? bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/projecten



Code: #GDCB

Welke is de belangrijkste leerles uit je pilootproject?



Melanie Vercruysse, NAV

Visie op de rol van 

de architect 

bij circulair bouwen



o Wie zijn we?

De grootste community van architecten in Vlaanderen – www.nav.be

o Onze missie?

Architecten helpen hun stempel op de wereld te drukken 

o Hoe doen we dat?

- kennis, tools en inspiratie om beter te creëren, te ondernemen 

- delen nieuwe wetgeving en innovatie

- we laten hun stem luider klinken in de maatschappij en bij het beleid

Netwerk Architecten Vlaanderen?



Maatschappelijke uitdagingen

Klimaatstress

mitigatie en adaptatie

Water en energie

Grondstoffenuitputting

en stijgende materiaalprijzen

Verouderd gebouwenpark

Inkomensongelijkheid

betaalbaarheid

Versnelling van innovatie 

en digitale kloof

Schaarse ruimte

en verstedelijking



Opportuniteiten voor de architect

differentiatie onderlinge 

samenwerking

externe 

samenwerking

Nood aan 

creativiteit



De rol in het circulair bouwproces

< 2022 2050

EPB

VC

PRODUCENTEN GEBOUWBEHEERDER

SLOPER

BIM-MODELER
BANKEN

LEASINGBEDRIJVEN

…



Pijlers:

o Bescherming van de titel van architect en uitvoering beroep

o Monopolie van de architect (verplichte bouwbijstand)

o Onafhankelijkheid & onverenigbaarheid architect-aannemer

o Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Huidig kader waarbinnen de architect werkt



o Bouwteam: 

“een projectgebonden samenwerking, van bij de start van de opdracht (ontwerpfase) tot aan de 

uitvoeringsfase, waarin naast andere bouwprofessionals minstens bouwheer, ontwerpers, 

advies- en ingenieursbureaus en uitvoerders zijn betrokken, met als doel een meerwaarde te 

creëren voor de opdrachtgever door de optimalisatie van onder andere resultaat, kost, termijn 

en/of kwaliteit. De deelnemers verrichten in gecoördineerd verband werkzaamheden die uit 

eigen functie voortkomen en bieden waar mogelijk door het geven van advies meewerken aan de 

taakvervulling van collega-deelnemers.”

Samenwerken binnen het huidig kader



o In de huidige context van de monopolie van de architect:

• Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid ?

• De architect draagt eindverantwoordelijkheid

➢ Architect kan enkel taken overdragen met in acht name van het 

monopolie en de onafhankelijkheid: 

hij blijft dus zitten met de risico’s en aansprakelijkheden!

> zet rem op vernieuwende marktoplossingen!

➢ Dit is van openbare orde

Samenwerken binnen het huidig kader



o Wet is achterhaald

o Niet mee geëvolueerd met de bouwrealiteit/circulair bouwen

• Verandering van de traditionele bouwketen, intrede nieuwe businessmodellen

• Nood aan nieuwe expertises (oa. urban mining,…) 

• Nieuwe rollen 

• Ontwikkeling van nieuwe (digitale) tools

• Vernieuwende bouwtechnieken en marktoplossingen 

o Nood aan oplossing geïntegreerde samenwerking 

o Nood aan herverdeling verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

Samenwerken binnen het huidig kader



o Ambitie om met NAV de lead te nemen in het herdenken van de sector.

o Call to action: samen met overheden, orde, BVA,… kader hervormen.

De architect in 2050?

DE ARCHITECT IN 2050. 
Visie op de toekomst van het beroep



HARTELIJK DANK!



Stel je vragen 

aan onze keynote spreker!



Rik Neven, Circubuild

Panelgesprek met architecten 

over de circulaire status 

in de sector



Panelgesprek met architecten

Lieven De Groote 

MAKER Architecten 

Niklaas Deboutte 

META Architectuurbureau

Valérie Vermandel

Whitewood

Bart Cobbaert

DENC-STUDIO









Stel je vragen 

aan het panel!



Dankjewel Rik!



Dimitri Minten, RE-ST

Een andere mindset op het 

gebruik van ruimte en 

bestaande gebouwen



LEZING GREEN DEAL CIRCULAIR BOUWEN – LEUVEN - 06.10.2022

residueren
over een andere mindset bij het gebruik van ruimte en bestaande gebouwen



DE LAATSTE STEEN VAN BELGIË / LUC DELEU / 1979

WEERSTAND TEGEN NODELOZE BOUWSELS + UITBREIDENDE BEBOUWING



“ Wat je niet hebt, heb je niet 

en wat je hebt moet je koesteren.”

. THOMAS RAU

. 



“Onze gebouwenvoorraad 

is de grootste grondstof in Vlaanderen”

. SOFIE DE CAIGNY & CHRISTOPHE GRAFE

. 



“Het meest duurzame gebouw is

dat gebouw dat je niet moet bouwen”

. RE-ST

. 



ZWERFRUIMTE/WANDERSPACE – RE-ST ©2020

i.s.m. Tinne Hens en Roel De Ridder



“Het residueren is de belangrijkste tactiek van 

het circulaire bouwen”

. RE-ST

. 



Hoe kunnen we ontwerpen met datgene wat reeds gebruikt werd?

Hoe kunnen we vermijden dingen weg te gooien die nog waardevol zijn ?

Hoe kunnen we herstellen wat fysiek en/of mentaal beschadigd is?

Hoe kunnen we bepalen wat het tegenovergestelde van afval is?

Hoe kunnen we tevreden zijn met het genoeg ?

Hoe kunnen we ervan uitgaan dat alles vergankelijk is ?

Hoe kunnen we door terug te kijken verder vooruit zien ?



case
Klein Seminarie Hoogstraten

RE-ST _ BAUKUH































case
GO! Ensorinstituut – Oostende

RE-ST



GEBRUIKSCAN

ANALYSE VAN GEBRUIK IN DE TIJD



NIEUWE SCHOOL/MILITAIR HOSPITAAL – WILLY MARCHAL + RENE MEYER 

1973 – OPENING STEDELIJK TECH. INSTITUUT VOOR MEISJES + JONGENS OOSTENDE



NIEUWE SCHOOL/MILITAIR HOSPITAAL – WILLY MARCHAL + RENE MEYER 

1973 – OPENING STEDELIJK TECH. INSTITUUT VOOR MEISJES + JONGENS OOSTENDE



NIEUWE SCHOOL/MILITAIR HOSPITAAL – WILLY MARCHAL + RENE MEYER 

1973 – OPENING STEDELIJK TECH. INSTITUUT VOOR MEISJES + JONGENS OOSTENDE



METEN IS WETEN
BEREKENING FYSISCHE NORM 15.240 m2 >< 10.367 m2 = 4.873 m2 ‘TEVEEL OPPERVLAKTE’ 



ONDERTUSSEN…
2016 - OPRICHTING NIEUWE METHODESCHOOL ‘DE STUDIO’ IN OOSTENDE MET OP TERMIJN +/- 350 LLN



METEN IS WETEN
INTEGRATIE VAN DE STUDIO BINNEN HET ENSORINSTITUUT > ENSORCAMPUS



GEBRUIKSCAN

ANALYSE VAN GEBRUIK IN DE TIJD



GO! ENSORINSTITUUT

OOSTENDE



GEBRUIKSCAN
ANALYSE VAN HET GEBRUIK IN RUIMTE – BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE AANTAL LLN KLASGROEPEN – 16,8 / 14,9 / 9,7



GEBRUIKSCAN
BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE AANTAL LLN IFV OPP = 36 LLN >< 9,73 LLN (PRAKTIJK) / 42 LLN >< 15,8 LLN (THEORIE)



GEBRUIKSCAN
BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE AANTAL LLN IFV OPP = 36 LLN >< 9,73 LLN (PRAKTIJK) / 42 LLN >< 15,8 LLN (THEORIE)



SCENARIO ONDERZOEK
INTEGRATIE VAN DE STUDIO ZONDER BIJKOMENDE OPPERVLAKTE IN TE NEMEN OP KORTE TERMIJN



ONTWERPEND ONDERZOEK
LOGISCHER GEBRUIKSINDELINGEN ALS STUREND GEGEVEN IN HET ONDERZOEK



case
DING! Designmuseum - Gent

RE-ST _ CARMODY GROARKE _ TRANS

































AUDITORIUM 22/23 – Stichting Stad en Architectuur

curator RE-ST RESIDU/RESIDUEREN





Stel je vragen 

aan onze spreker!



Bart Vanden Driessche en Lieven Nijs, BLAF architecten; 
Isabelle Verhaert, Revive en Pieter Broekaert, Democo

Circulaire case uitgelicht: TannaT 

in Molenbeek



Green Deal Circulair Bouwen

20221006



Green Deal Circulair Bouwen

20221006

De rol van architecten in circulaire projecten 

Bart Vanden Driessche, BLAF

Project TannaT

Lieven Nijs, BLAF

Isabelle Verhaert, revive

Pieter Broekaert, Democo Brussel 



➢ Durabitlity, duurzaam bouwen ?

➢ Sustainability, houdbaar bouwen ?

➢ Circularity, circulair bouwen ?

BLAF mission statement:

Engagement, onderzoek en intuïtie zijn onze drijfveren. 

Ze weerspiegelen de maatschappelijke, wetenschappelijke en gevoelsmatige lading van het ontwerpen. 

Engagement leidt tot verantwoordelijkheid, onderzoek tot innovatie en intuïtie tot signatuur. 



“The (re)searching practice”





2000

Een startende bouwende praktijk

(Bio)ecologisch en circulair bouwen

Betaalbaar bouwen













2006 – EPB / PEB

(Bio)ecological en circular building

Affordable building

Passive and zero-carbon building

sustainability

(re)searching & experimental practice

Engagement leads to responsibility, research to innovation and intuition to signature

























TRIAS ENERGETICA – PASSIEF BOUWEN

TRIAS MATERIA – CIRCULAIR BOUWEN
TRIAS ECOLOGICA
TRIAS AQUA
TRIAS MOBILITA
TRIAS …

TRIAS DENKEN IS 
ANDERS DENKEN





A.2.6 CONCEPT SUITS 2 FACADE AND 3 FACADE HOUSES

A.2.7 PLANS, SECTION, ELEVATIONS

The garden city is made up of homes with almost the same surface area. The width and length of each  

property varies within the range in which the grid is applicable. This ensures that the internal structure  is 

applicable for different sizes and remains reproducible. Each floor is connected to two outer walls  which 

ensures daylighting for rowhouses. Since we do not extend beyond the volume, the system fits  within 

the limits of the existing house. Which makes the MATCHBOX applicable for 2 facade houses.





A.2.8 INSTALLATION CONCEPT

We suggest a hybrid system offering a climate solution which
• is expandible: basic installation is a high efficiency gas burner. For  

this house we make the system hybrid by adding a small heat pomp  

(air/water) for space heating. We address more renewable sources  

by adding solar panels for hot water supply.

• can recuperate the heat from the mechanical ventilation: the air unit  

of the heat pomp is installed inside and the warm air from  

bathrooms and kitchen can pass trough the unit.

• is compact
• - is silent and does not have an external air unit (wich can cause  

noise nuisance for neighbours)

• is powered with standard 230V, 16A

• can provide significant carbon savings
• is intelligent: always selects the most cost effective fuel to be used  

based on energy tariffs.

• installation is flexible: suited for 3-facade houses and 2-facade  

houses. (higher and lower space heating demands)

• offers integrated cooling through floorheating circuit
• installation is cost-effective. You can decide to upgrade or  

downgrade your system. No borehole system needed.







































Durabitlity, duurzaam bouwen, Sustainability, houdbaar bouwen, Circularity, circulair bouwen

Het is te gemakkelijk om te pretenderen dat je iconen bouwt. 

Reversible building is ook een uitgangspunt geworden, want ooit wordt het afgebroken.









BLAF Big Brick 1.0, 2016 
manufactured by Wienerberger







BLAF Big Brick 2.0, 2018
manufactured by Ploegsteert







BLAF Big Brick MX
manufactured by Ploegsteert



















WOONMODEL



Huurconcept “Hejme”: betaalbare huurwoningen.

Compact en modulair, met een hoog collectief gehalte

- Wasserette

- Paviljoen voor bewoners

- Deelmobiliteit

- Buitenruimte

Service 

- Water

- Elektriciteit voor collectieve delen deelmobiliteit

- Warmte

- Wifi

- Gebouwbeheer

- Facturatie

Woonmodel



ONTWERP



Brussels, Sint-Jans Molenbeek

Nabij West Station en het herontwikkelingsgebied 

Perspective.Brussels and MolenWest

Voormalige bottelarij Van Den Heuvel + wijnmagazijn Cinoco

Situering



Bestemming: gemengd stedelijk gebied

ca. 50%
school

ca. 50%
residential + 
productive plint
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Gelijkvloers / Rez-de-chaussée

economische ruimtes

espace économiques

2 units

ateliers

ateliers

2 units

collectieve voorzieningen

dispositions collectives
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ateliers
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dispositions collectives



Gelijkvloers / Rez-de-chaussée

economische ruimtes

espace économiques

2 units

ateliers

ateliers

2 units

collectieve voorzieningen

dispositions collectives







Productief programma van de stedelijke plint: flexibiliteit



Productief programma van de stedelijke plint: food



79 apartments

and collective spaces
2700 m² productieve plint
3,5 to 5,2m vrije hoogte

79 apartments

and collective spaces

Woonprogramma op productieve plint





Eerste verdieping / Premier étage

2
slaapkamers

chambres à coucher

6 units

3
slaapkamers

chambres à coucher

10 units

4
slaapkamers

chambres à coucher

1

unit

collectief paviljoen

pavillon collectif
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Tweede verdieping / Deuxième étage

2
slaapkamers

chambres à coucher

12 units

3
slaapkamers

chambres à coucher

6 units

4
slaapkamers

chambres à coucher

1

unit





Derde verdieping / Troisième étage

2
slaapkamers

chambres à coucher

18 units

3
slaapkamers

chambres à coucher

2 units

4
slaapkamers

chambres à coucher

1

unit





Vierde verdieping / Quartrième étage

1
slaapkamer

chambre à coucher

21 units

2
slaapkamers

chambres à coucher

1 unit



# %

UNIT MET 1
slaapkamer  

chambre à coucher
21 26,5%

UNIT MET 2
slaapkamers  

chambres à coucher
37 47,0%

UNIT MET 3
slaapkamers  

chambres à coucher
18 23,0%

26,5%

min. 20% 3

slaapkamers of meer

au min. 20% 3  

chambres à coucher  

ou plus

UNIT MET 4
slaapkamers  

chambres à coucher 3 3,5%

TOTAAL/TOTALE 79 UNITS

TOTALE BVO  

SHOB TOTALE
7.293,81 m2

WOONPROGRAMMA / PROGRAMME RÉSIDENTIEL



434241

4446 45

terras

Opp.: 3,0 m2

K
KOpp.: 3,5 m2

leef-, eet- &  
kookruimte

Opp.: 28,0 m2

slaapkamer

Opp.: 15,0 m2

gang

Opp.: 2,0 m2

berging

w c

Opp.: 1,5 m2

badkamer

Opp.: 3,0 m2

69
9

90
20

0

38
9

402388

168 210

Type 1/2

Leefruimte + keuken

Pièce principale de séjour + cuisine

Slaapkamer  

Chambre à coucher

minimum 28m2

minimum 14m2
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12 11 10

98274

terras

Opp.: 7,0 m2

K
K

388

180 212

41
0

230

36
0

402

1.
00

0keuken

Opp.: 8,0 m2

berging

Opp.: 2,0 m2

badkamer

Opp.: 3,5 m2

eetruimte

Opp.: 13,0 m2

leefruimte

Opp.: 13,0 m2

slaapkamer

Opp.: 14,0 m2

gang

Opp.: 5,0 m2

slaapkamer

Opp.: 9,0 m2

Type 2/3

Leefruimte

Pièce principale de séjour

Keuken  

Cuisine

Slaapkamer (groot)  

Chambre à coucher (grande)

Slaapkamer (klein)  

Chambre à coucher (petite)

minimum 20m 2

minimum 8m 2

minimum 14m2

minimum 9m2
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terras

Opp.: 7,0 m2

K
K

keuken

Opp.: 9,0 m2

badkamer

Opp.: 3,5 m2

berging

Opp.: 3,0 m2

leef te

Op

&

eetruim

p.: 31,5 m2

slaapkamer

Opp.: 14,0 m2

slaapkamer

Opp.: 14,0 m2

slaapkamer

Opp.: 10,5 m2

gang

Opp.: 6,5 m2

gang

Opp.: 2,0 m2

w c

Opp.: 1,5 m2

w c

Opp.: 1,0 m2

402 385 390

36
0

30
0

10
0

16
0

13
0

217

1.
00

0

Type 3/4a

Leefruimte

Pièce principale de séjour

Keuken  

Cuisine

Slaapkamer (groot)  

Chambre à coucher (grande)

Slaapkamer (klein)  

Chambre à coucher (petite)

minimum 20m2

minimum 8m2

minimum 14m2

minimum 9m2
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17 16 15 14 13 12

274263252241230129118

K
K

terras

Opp.: 14,0 m2

keuken

Opp.: 9,0 m2

badkamer

Opp.: 4,0 m2

badkamer

Opp.: 6,5 m2 w c

Opp.: 1,0 m2

leef- & eetruim
t
eOpp.: 31,0 m2

slaapkamer

Opp.: 13,5 m2

slaapkamer

Opp.: 15,0 m2

slaapkamer

Opp.: 14,0 m2

gang

Opp.: 1,5 m2

gang

Opp.: 2,0 m2

gang

Opp.: 5,5 m2

415 387400

36
0

32
0

30
0

220 185

36
0

21
0

19
0

88 220

berging

Opp.: 4,5 m2

Type 3/4b

Leefruimte

Pièce principale de séjour

Keuken  

Cuisine

Slaapkamer (groot)  

Chambre à coucher (grande)

Slaapkamer (klein)  

Chambre à coucher (petite)

minimum 20m2

minimum 8m2

minimum 14m2

minimum 9m2



12 11 10

98274

78
0

41
0

terras

Opp.: 7,0 m2

K
K

220 158 230 160 711

11
60

36
0

10
0

30
0

slaapkamer

Opp.: 9,0 m2

slaapkamer

Opp.: 14,5 m2

slaapkamer

Opp.: 14,0 m2

leef & eetruimte

Opp.: 37,0 m2

badkamer

Opp.: 5,5 m2

keuken

Opp.: 7,0 m2

berging

Opp.: 5,0 m2

w c

Opp.: 1,0 m2

gang

Opp.: 9,0 m2

Type 3/4 Vier-Winden

Leefruimte

Pièce principale de séjour

Keuken  

Cuisine

Slaapkamer (groot)  

Chambre à coucher (grande)

Slaapkamer (klein)  

Chambre à coucher (petite)

minimum 20m2

minimum 8m2

minimum 14m2

minimum 9m2
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KK

780

keuken

Opp.: 8,0 m2

Type 3/4 Edmond Bonehill

Leefruimte

Pièce principale de séjour

Keuken  

Cuisine

Slaapkamer (groot)  

Chambre à coucher (grande)

Slaapkamer (klein)  

Chambre à coucher (petite)

minimum 20m2

minimum 8m2

minimum 14m2

minimum 9m2
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terras

Opp.: 13,0 m2

K
K

100

38
8

410 360

190 470

71
8

40
2

88
30

0
98

20
3

130

keuken

Opp.: 14,5 m2 Opp.: 14,0 m2

Opp.: 7,0 m2

badkamer

Opp.: 5,5 m2

wc

Opp.: 1,0 m2

berging

Opp.: 2,5 m2

eetruimte

Opp.: 9,5 m2

leefruimte

Opp.: 19,0 m2

gang

Opp.: 9,0 m2

slaapkamer slaapkamer

slaapkamer

Opp.: 14,5 m2

slaapkamer

Opp.: 14,0 m2

Type 4/6

Leefruimte

Pièce principale de séjour

Keuken  

Cuisine

Slaapkamer (groot)  

Chambre à coucher (grande)

Slaapkamer (klein)  

Chambre à coucher (petite)

minimum 20m2

minimum 8m2

minimum 14m2

minimum 9m2
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MOBILITEIT



- Wandelafstand van het Weststation

- 212 gelijkvloerse fietsenstallingen + Cargo bikes 

- Deelwagenvoorzieningen in ondergrondse parkeergarage

- Laadstations voor elektrische wagens + uitbreidingsmogelijkheid

mobiliteit



- Koppelbaarheid ondergrondse parkeergarage met gelijkvloerse functies in 

functie van toekomstig flexibel gebruik van parkeergarage.

- Wegneembare zones in de tussenvloer voorzien

IMAGE

mobiliteit



TIJDELIJKE ACTIVITEITEN



Temporary Activity Made in West

Workshops to make frescos on site, exposition on the walls of Tannat

Tijdelijke activiteiten op de site



Temporary Activity Samenlevingsopbouw 

Temporary housing in school building + storage boxes in warehouse Tannat

Tijdelijke activiteiten op de site



Hennep urban farming op de site

Tijdelijke activiteiten op de site





MATERIALS



Big Brick zelfdragenden façade in baksteen

Biobased isolatie in kalkhennep

Houtmassiefbouw in kruislaagshout (CLT)

Constructiematerialen, initieel concept



Voordelen van houtbouw in CLT:

- Droogbouw, montage, prefabricatie en 
beperkte foutenlast

- Luchtdichtheid en positieve impact op 
koudebrugbeheersing en algemene 
isolatiewaarde

- Gedrag bij brand: Brandstabiliteit en geen 
giftige rookontwikkeling

- Oorsprong in duurzame houtbouw
- C02 negatief/neutraal, lage 

energiebehoefte voor de productie
- Gezond binnenklimaat

Extra zorg te besteden aan:

- Akoestische prestaties
- Oververhitting
- Kostprijs



Constructiematerialen, initieel concept

Nadelen van initieel concept:

- Totale constructiedikte met 

kalkhennep 67 cm

- Luchtdichtheid van CLT in combinatie met 

volledige spouwvulling

- Brandgedrag en complexiteit houtskelet

- Risico en onbekende factoren



Constructiematerialen, aangepast concept



CIRCULAR MOCKUPS



Vloeren:

- Volledig droge vloeropbouw

- Aanpasbaarheid

CLT structuur: 

- Kolommen en balken ipv wanden

- Aanpasbaarheid en flexibiliteit

Circular mockups



Circulair materiaalgebruik afwerking:

- Sonian Wood parket

- Hergebruik faiencetegels

- Hergebruik binnendeuren

- Hergebruik terrastegels

- Hergebruik sanitaire toestellen

- Hergebruik licht- en andere armaturen

- Hergebruik Fietsrekken

- Hergebruik Baksteen

- Hergebruik waterverwarmers

Circular mockups



Circular mockups



INSTALLATIES



- Zonnepannelen voor collectieve ruimten, warmtepompen en 

laadinfrastructuur wagens en fietsen. Min. 195 panelen – 65 kWp

- 4 collectieve warmtepompsystemen, in functie van energie-efficiëntie en 

onderhoud

- Regenwatercaptatie: 120.000 liter (5 buffer - 1 infiltration)

- ⅓ van de toiletten

- Collectieve wasmachines

- Tuin 

- Individuele ventilatie units - Type D

Installaties



Installaties



BOUWPLAATS



Today: Energy use Democo Brussels in 2019: 15 kWh/m² jaar. 

60% was fuel oil.

Objective Tannat:

0% fuel oil and 20% locally produced energy 

80 solar panels will be installed immediately on the wharf 

Bouwplaats - energie



Objective Tannat:

70% reused water and 50% less water use

Reduce 995.000 liters drinking water

Bouwplaats - water



Today: Democo Brussel has in total 4000 ton garbage, of which 79% for the 

container construction and demolition waste.

Objective Tannat:

15% less waste production

50% less waste type: container construction and demolition waste

Bouwplaats - afval





Stel je vragen 

aan onze spreker!



Laat je inspireren! 

Pitch van ingediende 

pilootprojecten

• De (circulaire) dorpsschool Vremde door Cuypers & Q architecten

• Betaalbaar renoveren dankzij hergebruik door Domus Mundi vzw

• Brusselse archiweek door BC architects







- niet wachten op vraag

- niet uni-directionaal



- voorbeeldprojecten
best practices

- geen copy/paste

- contextgebonden

- tastende houding

- iteratief proces



- site/context

- pedagogische visie

- masterplan: bestaand vs nieuw

- breed gebruik:
kunstacademie, IBO, biblioteek



- waardebehoud

- milieuimpact verminderen

- risico beperken

- structurele verandering



- REfuse/REduce: minder m2

intern en voor gemeente

- REfuse/REduce: beperken van
snijverlies en materialenpallet
minimaliseren

- deels behoud & sloop met
focus hergebruik IN SITU



- gelaagdheid

- flexibiliteit van skelet t.e.m.
afbouw

- scenarioplanning

- TOTEM (oriënterend)

- BIM



- ambitienota (informatief)

- demontageperiode
(vademecum ROTOR)

- inventaris van potentieel
hergebruik, recuperatieverslag

- materialen & verbindingen
(ook team!): haalbaarheid!

- as built: demontageplan
+ Totemcheck

Technisch bestek:



- KB uitvoering (planning, …)

- plaatsbezoek verplichten

- selectiecriteria (ervaring
selectieve sloop/hergebruik,
CLT, …)

Administratief bestek:



Gunningscriterium:
90% prijs / 10% circulariteit

- eenduidige omschrijving

Administratief bestek:

- transparante beoordeling

- (vrije) varianten/opties

- engagementsverklaring



- circulariteit op werf

- alternatieve voorstellen?

- (iteratief)gebruik & onderhoud

- einde levensduur?



- gepaste focus

- gepaste vraagstelling

- gepaste marktvorm

- gunningscriterium moet
meetbaar zijn & duidelijk
engagement vertonen

- ambitiekaart VI.Circulair



- voorzie 20% meer tijd van
ontwerp t.e.m. aanbesteding

- visie en focus? impact!

- coördineer & sensibiliseer
stakeholders

- wees nieuwsgierig &
ondernemend, leer bij

- wees creatief & denk
‘out of the box’



’’

CIRCULARITEIT DRAAIT OM

WAARDEBEHOUD

ARCHITECTUUR DRAAIT OM

MEERWAARDE
CREËREN

‘’



Hergebruik bouwmaterialen voor betaalbaar 
renoveren

GDCB 06/10/2022



Domus Mundi vzw Recupcentrale erkende cvso

kwalitatief en duurzaam leven, wonen en 
(ver)bouwen voor kwetsbare groepen

- Goedkoper (doch nog kwalitatief) met hergebruik?
- Subsidieprojecten Vlaanderen Circulair / Vlaio

milieubewust
budgetvriendelijk
sociaal
lokale economie

Opgericht op 03/10 met steun van Departement Werk en Sociale Economie

6/10/2022 Actiedag - GDCB



Materialen

• Keukens  (+/- 30 in 2021-2022)

• Sanitair: toenemende vraag

• Radiatoren: toenemende vraag, echter:
- niet altijd gemakkelijk nog kwaliteit te vinden

- niet echt toekomstgericht?

• …… (door stijgende prijzen en schaarste)

• Aankoopkost (relatief) duur t.o.v. installatiekost

6/10/2022 Actiedag - GDCB



Project Tiny House – De Meubelfabriek vzw (gesteund
door stad Gent) – bestemd voor tijdelijke woonst jongere
in noodsituatie in samenwerking met vzw aPart –
hergebruik plaatmateriaal, laminaat, keukenkasten, en
tegels



Project 
SlinkeMolenstraat –
Gent – Het 
Pandschap cvso - Pand
bestemd voor sociale
verhuur – hergebruik
keuken en sanitair



Project 
Parelhoenstraat

Gent – Het 
Pandschap cvso –

hergebruik
radiatoren en

sanitair



Project Gent-Knapt-Op – Domus Mundi vzw – Noodkoper –
hergebruik keuken



Obra Baken vzw – Evergem – 6 units voor
transitverblijf ex-gedetineerden



Project Huldenberg - Mobbles Inhout - bestemd
voor sociale verhuur – hergebruik keukens



6/10/2022



before

after

6/10/2022



If you make it in Knokke …









Ad hoc 
benadering 

keukens 
versus 

productielijn

A
ctied

ag -
G

D
C

B

• De huidige ad hoc benadering (keuken demonteren en 
elders plaatsen) laat geen opschaling toe

• We hebben onderzocht  met Didier Pierre van NNOF of 
wat zij doen (echt NEARLY NEW offices) ook mogelijk 
zou zijn met keukens. Het verdict kwam van het 
nationaal management van IKEA: hun keukens 
refurbishen zou duurder uitvallen dan nieuwe kopen

• Mogelijke piste: de goeie corpussen van keukens 
behouden in combo met nieuwe fronten (of folie? Of 
…). Hier kan een zekere standaardisatie ingestoken, 
doch dit vraagt nieuw onderzoeksgeld ☺

6/10/2022



Bottlenecks voor opschaling

• Hoeveelheden/standaardisatie (keukens, deuren, …)

• Kwaliteitsvol aanbod

• Argwaan: kan (grotendeels) opgelost door kwaliteitsvol aanbod en 
good practices

• Geld genoeg: kan (voor een stuk) opgelost door kwaliteitsvol aanbod 
(elke uitgave heeft een trade-off, verschillend voor elke persoon; bv. nieuwe keuken of reis naar Cuba)

• Aannemers (aanpakken via de vraag)
• Kortingen
• Tijdrovend
• Aansprakelijkheden
• Hoeveelheden

6/10/2022 Actiedag - GDCB



Belang van kwaliteitsvol aanbod

AANBOD VRAAG

AANNEMERS

6/10/2022 Actiedag - GDCB



AANBOD 

6/10/2022 Actiedag - GDCB

Nog (te) vaak 
particulieren doch

• B2ASC 
(sloopinventarissen, 
optioneel 
hergebruikinventarissen)

• Projectleider Van Cauter

• Urban mining van 
Labeur

• …..

Positief aan particulieren

• Regelmatig al 
gedemonteerd (opletten 
met demontagekost bij 
kleine hoeveelheid)

• Bron van keukens

Perceptieprobleem in de 
tokomst:

• kwetsbaar/sociaal versus 
verkoop/hergebruik 



Contact

• Stefaan Vandorpe

• info@recupcentrale.be

• 0489681346

• www.recupcentrale.be (under construction)

6/10/2022 Actiedag - GDCB

mailto:info@recupcentrale.be
http://www.recupcentrale.be/


Wrap-up



vlaanderen-

circulair.be

Werkagenda 
Circulair Bouwen 
in het kort



Programma

Sleutel mee aan de synergieën voor circulaire 

businessmodellen

Een sloopinventaris als startpunt voor meer en 

betere urban mining

Materiaal- en Gebouwpaspoort: 

What’s in it?

Circulair aanbesteden, van draagvlak naar een 

aangepaste vraag 

Test mee de effectiviteit van veranderingsgericht 

(ver)bouwen

Inspiratiesessie met circulair ontwerp: circulair, 

biobased en regeneratief bouwen in de praktijk

O

N

T

W

E

R

P

M

A

R

K

T

Inspiratiesessie met circulair ontwerp: Lentetuiltje, 

een circulaire kinderopvang

Workshop - Tool ‘Circulair Gebouwd’ ontwikkeld in 

kader van het CBCI 

13u30 – 15u15 15u15 – 17u00

Workshop Feedback from the field: sharing 

experience on reclamation and reuse from FCRBE

+ LUNCH

Workshop - Acties voor een circulaire architectuur

Projectbezoek - Circulaire renovatie van studio’s 

Workshop - Gebruikersgedrag beïnvloeden om 

circulariteit te optimaliseren

Projectbezoek - Molens van Orshoven



Laatste actiedag

6 december 2022
Congresgebouw Brugge



Slotevent

16 februari 2023



Code: #GDCB

Wie zou je graag horen spreken of waarover zou je 
graag iets leren op het slotevent?


