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Warm welkom





PROGRAMMA voormiddag

9u30-12u00 Plenaire sessie 

▪ Keynote circulair ontwerp op gebiedsniveau – Marc Martens, bureau voor architectuur en planning 
▪ Keynote circulair ontwerp op gebouwniveau (The Mobble) – Nathan Van Den Bossche, UGent 
▪ Helikopterzicht op het leertraject, met oa. Frans Dieryck, voorzitter Vlaanderen Circulair  
▪ Pitch andere leertrajecten die bijdragen aan duurzaam en circulair bouwen in Vlaanderen  
▪ Storytelling & panelgesprek: 3 succesvolle cases brengen hun verhaal

▪ Circular Retrofit Lab, Jeroen Poppe, VUB
▪ Sociaal woningbouwproject Kortrijk, Lieven De Groote, maker architecten
▪ De Nieuwe Dokken Gent, Philippe Teughels, Groep Van Roey

▪ Pitch namiddag workshops 
▪ Wrap-up plenaire sessie 

12u00-13u30 Netwerklunch

12u30 Ondertekeningsmoment Green Deal Circulair Bouwen



PROGRAMMA namiddag

13u30-15u00 keuze uit:
Workshops – adhv een case zelf aan de slag

BuildUp, plenaire sessies – focus op luisteren
▪ Mieke Vandenbroucke (UHasselt): ‘Ontwerprichtlijnen voor veranderingsgericht bouwen’

▪ Jona Van Steenkiste (Bureau Bouwtechniek): ‘Circulair bouwen: van ontwerp naar uitvoering’

▪ Roos Servaes (OVAM): ‘Totem en circulariteit’

15u00-15u30 pauze

15u30-17u00 keuze uit:
Workshops – adhv een case zelf aan de slag

BuildUp, plenaire sessies – focus op luisteren
▪ Lionel Billiet & arch. Arne Vande Cappelle: ‘Hergebruik van constructie-elementen: mogelijkheden en uitdagingen anno 2019‘

▪ Arch. Koen Vandewalle: ‘Eerste autonome bio-ecologische kaswoning in België’

▪ Wim Debacker (VITO): ‘Praktijkervaring uit pilootprojecten BAMB / Reburg: the world’s most circular city’



➔ Surf to www.sli.do and enter the event code: #GDCB



➔ Ik weet wat circulaire gebiedsontwikkeling precies 
omhelst. (schaal van 1 tot 5)



Marc Martens
bureau voor architectuur en planning



Green Deal – CIRCULAIR BOUWEN (Gent, 23-05-2019)

CIRCULAIR PLANNEN

ir. Marc Martens, architect ruimteplanner, bureau voor architectuur & planning, bv



het gebouw:

structuur en invulling



De ingevulde structuur

Een grondplan opgemaakt met het oog op een welbepaalde (wellicht tijdelijke?) functie.



De structuur

Losmaken van structuur en invulling biedt in principe flexibiliteit.

Maar: EPB, normen van brandveiligheid en akoestiek, dominantie van technieken, beheer… ?



het dorp, de wijk, de stad, de regio:

de ruimtelijke structuur



Het fysisch systeem van Vlaanderen:

een herkenbaar land van heuvels en vruchtbare valleien

centraal, het Scheldebekken

in het oosten voorbij Waterschei, het Maasland

in het westen voorbij de hoogte van Hollebeke, de holocene kustvlakte



Onbebouwd landschap

Heuvels met meanderende rivieren, een plateau…



Door zich te vestigen transformeren de mensen het fysisch systeem:

een heuvel wordt een burcht, een waadplaats een handelscentrum…

Bebouwd landschap



De ruimtelijke structuur is het geheel van relaties tussen

morfologische, historische en socio-culturele elementen die in de ruimte afleesbaar zijn.



de ruimtelijke structuur

van een stadsdeel



Een brownfield van meer dan 3 ha. staat al tientallen jaren leeg in het stadscentrum.



Niet alleen verlies van ruimtelijk kapitaal maar vooral ook van sociaal kapitaal.



- publiek programma: stedelijke academie, publiek domein

- privaat programma: retail, wonen, horeca, parkeren

Verschillende betrokkenen willen de site ontwikkelen. Het wordt onvermijdelijk een complex 

stadsvernieuwingsproject in een publiek private samenwerking (PPS)



De verschillende belangen lijken tegenstrijdig, wat de conceptuele ontwikkeling bemoeilijkt…



Eén van de twistpunten: willen we een open doorwaadbare stad…



of een stad die deels geprivatiseerd en afgesloten wordt uit beheersoverwegingen?



De lange duur van de stedelijke structuur versus de wisselende invullingen.

Een belangrijk inzicht
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Het bedenken van een gezamenlijk project
De stad gaat volop voor het project.

• leegstand is onaanvaardbaar

• kans om Grote Markt aan te pakken

• kans om evenwichtig te herstellen

• kans op regionale uitstraling te vergroten

Als de stad gaat voor het project, 
dan heeft dat consequenties.
• het project maakt deel uit van de stad
• het is een echt stadsdeel
• het is duurzaam
• het is veilig en herbergzaam
• het is goed ontsloten
• het is intelligent haalbaar



Ook de plek heeft kenmerken van ‘lange duur’: passages, assen, open ruimte, erfgoed…



Uit het oude stadsweefsel ontstaat een nieuwe publieke ruimte die een gevarieerde 

programmatorische invulling schraagt.



de kracht van het concept

ruimtelijke structuur



Eerder dan tabula rasa te maken met de ruimtelijke structuur (zoals in de jaren zeventig) …



is het bestaand stedelijk weefsel aangegrepen om een nieuw en ambitieus stadsdeel te maken, 

waar oude en nieuw ineenvloeien, waar stedelijke functies en mensen interageren…



De aansturing gebeurt niet met regels en verordenende plannen… maar op basis van overleg, 

debat, samenwerking en reflectie over de wisselende invullingen van de stad. 





➔Circulair bouwen is nagenoeg niet verenigbaar met traditionele 

bouwmethodes. (schaal van 1 tot 5)



Nathan Van Den Bossche
Universiteit Gent



Nathan Van Den Bossche











[Eurostat]

CO2-emissies door gebouwen 

moeten 88 tot 91% afnemen



Bevolkingsaangroei

2060 t.o.v. 2016 [%]

[federaal planbureau]





30-40% van het afval 

komt uit de bouwsector

[Steward Brand]













Majcen, 2014, TU Delft
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Stel je vragen
aan onze keynote sprekers!



Leertraject GDCB



➔ In hoeverre heb je je al een idee gevormd van het pilootproject dat 
je wenst te doen in het kader van de GDCB? 



➔ Ben je al op het leerplatform van de GDCB geweest?



Frans Dieryck
Vlaanderen Circulair



▪ Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een nieuwe 
projectoproep om innovatieve circulaire economie 
projecten te ondersteunen. 

▪ De ronde 2019 is de derde uitgave, met een projectfonds 
van 4,9 miljoen euro. 



Helen Versluys
Möbius



Doel Green Deal Circulair Bouwen

Doel: breed partnerschap ontwikkelen rond circulair bouwen

- Initiatiefnemers: Vlaanderen Circulair, OVAM en VCB

- Partners met werven voor circulaire experimenten (grote 
en kleine)

- Partners met projecten rond circulaire bouwoplossingen

- Faciliterende partners: sectorfederaties, architecten, 
banken, etc.

Ultieme ambitie is om systeemverandering te 
realiseren → o.a. voor klimaatuitdaging



Wat willen we bereiken?

Samen kennis opbouwen Breed draagvlak creëren 
Samenwerking tussen 

overheid en bedrijfsleven 
stimuleren

Inspiratie uit binnen- en 
buitenland

Acties op het terrein/ 
experimenten uitvoeren met 

reële impact 
Samen doen



Samen leren



Stappen naar Circulair Bouwen  

GREEN GOALS

• VISIE – CONCEPT –
UITDAGINGEN –
DOELSTELLINGEN 

GREEN ACTIONS 

•Doelstellingen 
vertalen in 
concrete ACTIES

•AANPAK 

GREEN IMPACT 

•Via CONCRETE 
ENGAGEMENTEN 
en 
SAMENWERKING 
circulaire impact 
realiseren via 
bouwen in ruime 
zin 



Samen leren

Doelstellingen
•Wat is de visie op het traject? 

•Wat zijn de doelstellingen?

•In welke KPI's vertalen we deze 
gewenste resultaten?

Stakeholders & 
deelnemers

•Wie zijn de verschillende 
betrokkenen per deelnemende 
organisatie?

•Wat zijn hun verwachtingen?

•Hoe betrekken we hen?

Thema’s
•Rond welke thema's gerelateerd 
aan circulair bouwen willen we 
werken om de doelstellingen te 
behalen?

Expertise-niveau
•Wat is de huidige maturiteit?

•Wat doet de deelnemende 
organisatie nu?

Verwachtingen en noden obv
inschrijving & feedback 26/03



Tijdslijn

▪ Stap voor stap de 
verschillende dimensies van 
circulair bouwen

▪ ‘Enablers’ voor circulair 
bouwen 

▪ Netwerking van breed naar
gericht



Online leerplatform

▪ Databank circulaire economie experten

▪ Basisinfo circulair bouwen: bestaande 
publicaties en tools

▪ Aanbod faciliterende organisaties

▪ Lespakket circulair bouwen: modulair

▪ Train-the-trainer module

▪ 6 webinars: bottom-up obv noden 
deelnemers

▪ Verslagen inspiratiedagen

▪ Interactiviteit via notificaties, FAQ, 
deelnemers van de maand, actua etc.



Wat na 4 jaar GDCB?

▪ Participatiemoment
▪ Leerlingen trajectbegeleiders, stakeholdermanagement en participatiekunde

ikv leertraject Levuur
▪ Deelnemers GDCB, experten, ervaringsdeskundigen

▪ Praktisch
▪ 20 juni, 13u30, bij de OVAM in Mechelen
▪ Volgende week inschrijvingsmail
▪ Kan je niet komen, maar heb je wel input? Via zelfde inschrijvingsmodule



Wim Debacker
VITO



PROEFTUIN CIRCULAIR BOUWEN

76

Doel sloopwerven

Data verzamelen

ton, m³, km, €, uren, …

Experimenten uitvoeren

Sloopopvolging

Selectief slopen

Specifieke stromen

Hergebruik

Moeilijke stromen

…

Lessons learned & aanbevelingen praktijk & beleid

Onderzoeksvragen

Focus op niet-steenachtige stromen



Op weg naar circulariteit in de bouw

… andere leertrajecten!



Pitches door:

Jeroen Poppe, VUB

Jonathan Verdonck, Bouwen aan een circulaire Kempen

Julie Alboort, NAV-architecten



LEERTRAJECT
CIRCULAIRE BUSINESS 
MODELLEN

met de steun van  

een project van



“Op welke manier zijn circulaire
businessmodellen voor de universiteit
een opportuniteit om het metabolisme
van haar campus duurzamer te maken,

beter beheersbaar, ... ?”

“In welk opzet is er, op de schaal van 
een campus, een leefbare business 
case voor het aanbieden van mijn

product als dienst?”



Data
3 workshops, 3 halve dagen

woensdag 4 september

woensdag 9 oktober
woensdag 6 november

Locatie
Circular Retrofit Lab,

Vrije Universiteit Brussel

Deelname
gratis

individueel bedrijf of consortium 

op zoek naar opschaling van hun
circulair aanbod

Info en inschrijvingen
via advies.arch@vub.be
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Dit project ontvangt steun van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) ten bedrage van 111.924,62 euro

Doel?
Circulaire economie versnellen – uitwerken van 
circulaire business modellen

Wie?
Vlaamse KMO’s actief in de bouwsector
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Dit project ontvangt steun van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) ten bedrage van 111.924,62 euro

Wat?
Begeleiding bij uitwerken business model

Hoe?
3 co-creatiesessies: 27/08 – 12/09 – 01/10
www.kampc.be/agenda



Titel sessie
Subtitel

Lerende Netwerken



• Creëren van een ontmoetingsplaats in een losse, informele sfeer

• Uitwisseling van ervaringen en gedachten

• Goede voorbeelden verzamelen

• Aanreiken van tips en antwoorden uit de praktijk

• Nieuwe samenwerkingen initiëren 

• …

Lerend Netwerk: what’s in a name?

Doelgroep

• (ir-)architecten 

Methodiek

• Traject van 8 maandelijkse bijeenkomsten (okt ‘19 – mei ‘20)

• Brussel (namiddagsessies) & Gent (avondsessies)

• Centraal thema

• Gastspreker met binnen- of buitenlandse expertise





Thema’s van de ateliers





Meer info en inschrijven via:

www.ateliercirculair.be

Martina Skrivanova

ms@nav.be

050 47 46 63



Storytelling & panelgesprek met:

Jeroen Poppe, VUB, Circular Retrofit Lab

Philippe Teughels, Groep Van Roey, De Nieuwe Dokken

Lieven De Groote, maker architecten, tuinbouwwijk Kortrijk



Circular Retrofit Lab





De Nieuwe Dokken



DE NIEUWE DOKKEN

Diversiteit, identiteit, collectiviteit

CENTRAAL VELD

(fase 1)

NOORDVELD

(fase 2)
ZUIDVELD

(fase 3 en 4)



DUURZAAMHEID EN INNOVATIES



Tuinbouwwijk Kortrijk











Storytelling & panelgesprek met:

Jeroen Poppe

VUB

Philippe Teughels

Groep Van Roey

Lieven De Groote

maker architecten



Workshops GDCB

Kennis delen

Inspireren en geïnspireerd worden

Co-creëren



Pitch namiddag workshops

▪ Hoe selectief slopen we vandaag?: Aline Vergauwen, WTCB

▪ Een lagere CO2-impact door innovatieve materialen: Jef Bergmans, VITO

▪ Bouwelementen heruitvinden op basis van de principes van de circulaire 
economie: Chris van de Voorde, Juunoo

▪ Circulair Bouwen, waarom doen we dit?: Wim De Backer, VITO

▪ Wooncomfort as a service, de uitdagingen en leerlessen: Christophe 
Debrabander, IthoDaalderop

▪ Case Zin in No(o)rd verder uitgediept: Almut Fuhr, Facilitair Bedrijf



HOE SELECTIEF SLOPEN WE VANDAAG?

Jef Bergmans, Jeroen Vrijders, Aline Vergauwen
jef.bergmans@vito.be, jeroen.vrijders@bbri.be, aline.vergauwen@bbri.be

mailto:jef.bergmans@vito.be
mailto:jeroen.vrijders@bbri.be
mailto:aline.vergauwen@bbri.be


24/05/2019

©VITO – Not for distribution 105

• Globale cement productie ± 4.2 Gton / 8-10 % van de globale CO2 emissies (2017)

• «Business as usual» scenario leidt tot toename aandeel cement emissies naar 25% tegen 2050



vlotte installatie

vrije afwerking

aanpasbaar

performant

circulair

ruimtes slim indelen

chris@JuuNoo.com – 0473 46 26 50

de kern 
voor wanden

in ruimtes die evolueren





wooncomfort as a service

de uitdagingen en leerlessen

Itho Daalderop
Christophe Debrabander



Case Zin in No(o)rd
verder uitgediept

Almut Fuhr 
Consulent Duurzaam Bouwen
Het Facilitair Bedrijf

Van visie & ambitie tot realisatie:
• Ontwikkeling en uitwerking visie
• Vertaling naar bestek
• Vergelijking: 

Vraag bestek vs antwoord ontwerpteam

51N4E/Jaspers-Eyers/L’AUC



➔Wat is jouw belangrijkste leerles van deze voormiddag?



Deze namiddag…





OVERZICHT WORKSHOPS 13u30-15u00

Thema Lokaal Trekker

De Nieuwe Dokken: lessons learned & 
replicatiepotentieel

B.2.007 Ducoop

Hoe selectief slopen we vandaag? B.2.005 VITO & WTCB

Bouwelementen heruitvinden op basis van 
de principes van de circulaire economie

B.3.014 JuuNoo

Case Tuinbouwwijk Kortrijk B.3.038 Maker Architecten

Circulair bouwen: waarom doen we dit? B.3.039 Onderzoeksgroep proeftuin circular 
bouwen

Circular Retrofit Lab B.3.008 VUB

Alle lokalen zijn gelegen in het B-gebouw op de 2e en 3e verdieping. 
Het B-gebouw is gemakkelijk te bereiken vanuit de foyer. 



OVERZICHT WORKSHOPS 15u30-17u00

Thema Lokaal Trekker

De Nieuwe Dokken: van embryonaal
concept naar een volwaardige circulaire
wijk

B.2.007 Ducoop

Case ‘Zin in No(o)rd’ verder uitgediept B.2.008 Facilitair Bedrijf

Een lagere CO2-impact door innovatieve
materialen

B.3.014 VITO & WTCB

Wooncomfort as a service, de uitdagingen
en leerlessen

B.3.038 IthoDaalderop

Innovatieve bouwtechnieken – case ‘The 
Mobble’

B.3.039 UGent

Alle lokalen zijn gelegen in het B-gebouw op de 2e en 3e verdieping. 
Het B-gebouw is gemakkelijk te bereiken vanuit de foyer. 



Ga op ontdekking in Reburg



3e officiële ondertekeningsmoment

Om 12u00



BEDANKT!


