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We nodigen je met plezier uit voor de eerste
actiedag van 2022, op 15 maart in het Virginie
Lovelinggebouw te Gent.
Hiermee gaat het vierde en laatste jaar van de
Green Deal Circulair Bouwen in. Sinds de lancering
op 22 februari 2019 maken 369 organisaties
deel uit van dit actieve netwerk. Elk van hen
heeft (één of meerdere) circulaire stappen gezet
in het bouwproces, met zowel successen als
hindernissen. In dit laatste jaar van de GDCB
willen we ieders ervaring maximaal capteren
en als hefboom gebruiken om de transitie naar
circulair bouwen nog sterker te maken. Daarom
voorzien we tijdens elke actiedag de mogelijkheid
om je verhaal te delen, via de gekende keynotes en
parallelle sessies, alsook in interviews en één-opéén gesprekken met het GDCB-begeleidingsteam.

Deze vier actiedagen van 2022 richten we
in volgens de belangrijkste rollen in het
circulair bouwproces: de opdrachtgever, de
materiaalproducenten en leveranciers, de
ontwerpers en architecten, de bouwbedrijven en
aannemers. Afsluiten doen we met een slotdag
begin 2023.
De actiedag van 15 maart 2022 gaat in op de
cruciale rol van de opdrachtgever in de
realisatie van circulaire gebouwen. We kijken
ernaar uit deze actiedag fysiek te organiseren (in
het Virginie Lovelinggebouw te Gent) en voorzien
daarom ruime netwerkmogelijkheden. Online
meevolgen is niet mogelijk. Rekening houdend
met de Covid-19 maatregelen behouden we de
mogelijkheid om alsnog te wisselen naar een
digitale versie.

PROGRAMMA OVERZICHT
08:30

Ontvangst en netwerking met koffie

10:30

Q&A

9:00

Introductie

11:00

Pitches van pilootprojecten
en wrap-up

9:10

Philippe Van de Velde en Roos Servaes
(OVAM)
Toelichting beleidsplan ‘Op weg naar
circulair bouwen, 2022-2030’ en preview
actieprogramma Werkagenda Circulair
Bouwen

11:30

Middagpauze en netwerkingmoment

13:15

Communities of Practice en Workshops

15:00

Pauze

15:15

Communities of Practice en Workshops

17:00

Einde

9:30

Eva Neefs en Julie Poppe (Stad
Mechelen)
De rol van lokale overheden in het
versnellen van circulaire innovatie in de
bebouwde omgeving

9:50

Jonas Voorter (UHasselt)
De circulaire bomen door het juridische
bos blijven zien bij overheidsopdrachten

10:10

Els Van Reeth (plek° interieur- en
architectenbureau)
De rol van private opdrachtgevers in
het stimuleren van sociaal & circulair
bouwen
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PROGRAMMA VOORMIDDAG
START PLENAIR GEDEELTE
Veerle Labeeuw (Vlaanderen Circulair)

TOELICHTING BELEIDSPLAN ‘OP WEG NAAR CIRCULAIR BOUWEN,
2022-2030’ EN PREVIEW ACTIEPROGRAMMA WERKAGENDA
CIRCULAIR BOUWEN
Philippe Van de Velde en Roos Servaes (OVAM)
Vanuit een intens co-creatietraject afgelopen najaar landen we in april 2022
met een concreet actieprogramma binnen de Werkagenda Circulair Bouwen,
waar heel wat bouwactoren mee de schouders zullen onderzetten. Ook het
Beleidsprogramma ‘Op weg naar Circulair Bouwen’ (2022-2030) zit in haar laatste
rechte eindsprint naar goedkeuring door de Vlaamse regering. Dit programma
vormt een belangrijke bouwsteen van deze Werkagenda Circulair Bouwen
Graag tonen we je een stand van zaken en vragen we meteen ook jouw engagement
om de komende jaren circulair bouwen mainstream te maken in Vlaanderen!

KEYNOTE DE ROL VAN LOKALE OVERHEDEN IN HET VERSNELLEN
VAN CIRCULAIRE INNOVATIE IN DE BEBOUWDE OMGEVING
Eva Neefs en Julie Poppe (Stad Mechelen)
De ambitie om circulair bouwen te versterken is er bij verschillende centrumsteden
en gemeenten in Vlaanderen, al ontbreken de middelen (tijd en budget) vaak. Het
proces wordt eerder aangepakt op traditionele wijze, wat het moeilijk maakt
om circulaire bouwprincipes maximaal te laten renderen. Om de systeemomslag
te maken binnen elk gemeentebestuur is er nood aan een concrete taak- en
procesbeschrijvingen voor een circulaire bouwregisseur.
Via een actie-onderzoek met concrete pilots willen de stad Mechelen en VUB
Architectural Engineering de rollen van de gemeente als circulaire bouwregisseur
verder onderzoeken en in dialoog gaan met bouwactoren. Doelstelling is om
tot een concreet instrumentarium en procesbeschrijvingen te komen zodat
iedere gemeente in Vlaanderen de transitie naar circulair bouwen kan versnellen
en implementeren, volgens eigen beleidskeuzes (nadruk op sensibilisering,
aanbestedingen, eigen facilitair beheer, of andere?). Een gemeente is niet alleen
bouwheer of opdrachtgever bij bouwprojecten, maar ook vastgoedbeheerder,
vergunningsverlenende overheid, informerende partner voor particulieren of
plannende actor in stadsvernieuwing en in beleidsvorming. In 2022 willen zij
de resultaten van hun onderzoek aftoetsen, zowel bij projectontwikkelaars,
architecten, en aannemers waar we mee samenwerken, alsook met gemeentes in
Vlaanderen.
In deze keynote zoomen Eva Neefs en Julie Poppe van Stad Mechelen in op de
verschillende cases, waarin hergebruik van aanwezig bouwmateriaal in de stad
alsook veranderingsgericht bouwen centraal staan, en tonen ze hun tussentijdse
leerlessen. In de workshop in de namiddag (zie tijdslot 2) nodigen ze iedereen uit
om deze resultaten mee te interpreteren.
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KEYNOTE DE CIRCULAIRE BOMEN DOOR HET JURIDISCHE BOS
BLIJVEN ZIEN BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN
Jonas Voorter (UHasselt)
“With great power comes great responsibility” zegt men wel eens in
superheldenfilms. Voor aanbestedende overheden is dat niet anders. Zij hebben
de mogelijkheid om een boost te geven aan de circulaire transitie en moeten die
verantwoordelijkheid ook opnemen. Maar hoe beginnen ze hieraan? Het in de
markt zetten van opdrachten met een circulaire insteek roept vandaag de dag
nog veel vragen op. In deze keynote wil Jonas Voorter van UHasselt een aantal
elementen scherpstellen zodat aanbestedende overheden ontdekken welke
mogelijkheden het juridisch kader te bieden heeft.

KEYNOTE CIRCULARITEIT INTEGREREN IN KLEINE
(VER)BOUWINGSPROJECTEN VOOR PARTICULIERE
OPDRACHTGEVERS
Els Van Reeth (plek° interieur- en architectenbureau)
Circulair bouwen vindt steeds meer ingang, zo ook in de particuliere markt. Het
spreekt voor zich dat dit type van kleinschalige projecten een eigen benadering
vragen, met specifieke klemtonen en uitdagingen. Als architecte met eigen
duurzame bouwprojecten heeft Els Van Reeth een unieke kijk op circulair
(ver)bouwen op kleine schaal. Met haar interieur- en architectenbureau
plek° spitst Els zich toe op verbouwingen van panden die vaak
een historische waarde hebben. Ze positioneert zich daarbij als
totaalpartner die het ontwerp vanuit de functie van de ruimte realiseert.
Vertrekkend vanuit haar eigen ervaring geeft Els inzicht in hoe je circulaire
principes kan integreren in een opdracht voor een particuliere bouwheer. Ze staat
in het bijzonder stil bij de manier waarop je de klant kan informeren, welke stappen
je samen kan zetten en welke vooroordelen of vragen het meest naar boven komen.
Daarnaast zoomt ze in op het begeleiden van je klant in de keuze voor circulaire
materialen en verregaande technieken in kleine verbouwingsprojecten.

PITCHES VAN PILOOTPROJECTEN
GROEN BETON VERT
Willy Goossens (GBV) en Steven Declercq (VCB)

BEKIJK PROJECT

Groen Beton Vert mikt op een engagement bij de Vlaamse actoren om een gezamenlijk ambitieus
pad richting circulair beton uit te zetten. Ze willen van het gebruik van circulair beton een
evidentie maken en de keten hier optimaler op organiseren. Ze onderzoeken de integratie van
duurzame oplossingen in aanbestedingen, een gebrek aan vertrouwen en goede ketenwerking en
een tekort aan hoogwaardige granulaten. De projectpartners zullen ook instrumenten uitwerken
om hun engagement te vertalen in concrete resultaten op technisch vlak (bv. typebestekteksten
voor sloop- en betonwerken) en op beleidsvlak (bv. incentives).
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HERBRONNEN
Birgit De Bock (Aquafin NV)

BEKIJK PROJECT

CESGO!
Sunita Van Heers (Sureal)

BEKIJK PROJECT

RENOVATIE PARKEERDAK SHOPPING CENTER WIJNEGEM
Paulien Servaes (Zoontjens)

BEKIJK PROJECT

Herbronnen wil de technische, financiële en beleidsmatige problemen die circulaire bronbemaling
vandaag in de weg staan, in kaart brengen en er duidelijke oplossingen voor aanreiken. De focus ligt
op het stimuleren van retourbemaling. Daarnaast focust herbronnen zich ook op het verbeteren
van de waterkwaliteit zodat het toepassingsgebied voor hergebruik vergroot kan worden. Tot
slot streven de projecttrekkers ernaar om de dialoog open te trekken naar alle stakeholders en
te demonstreren dat circulaire bronbemaling veilig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar kan
gebeuren.

Innovatie wordt in de bouwsector het snelst opgepikt als het toelaat om voor een lagere of
eenzelfde prijs een gelijkwaardige of een hogere kwaliteit aan te bieden. En dat is precies wat
SuReal beoogt met CESGO!: onderzoeken hoe een CESCO (Circular Economy Service COmpanies)
een circulair bouwconcept kan lanceren aan eenzelfde - of zelfs idealiter een lagere - (investerings)
prijs t.o.v. traditionele bouwtechnieken.

Bovenop het centrum van Wijnegem Shopping Center prijkt het drukst bereden parkeerdak van
Europa: met 1.500 gratis parkeerplaatsen is het 32.500 m2 groot. Na 25 jaar was het dak toe aan
renovatie. Het dak wordt superintensief gebruikt en steeds zwaardere auto’s zorgen voor extra
belasting. Ook werd een een hogere isolatiewaarde verwacht van het nieuwe parkeerdak. In de
circulaire renovatie werd maximaal ingezet op reuse (hergebruik van de tegels), repair (reiniging
van de isolatie) en repurpose (tegels kregen een nieuw leven als looppad op akkers van een
sedumkwekerij).

NETWERKLUNCH MET MOGELIJKHEID TOT INTERVIEW
PILOOTPROJECT
Nu we elkaar opnieuw fysiek ontmoeten, voorzien we graag voldoende
tijd om onderling in gesprek te gaan. Neem, tijdens het genieten van
een heerlijke lunch, de kans om met oude bekenden te sparren, nieuwe
contacten te inspireren en samen stappen vooruit te zetten.
Daarnaast kan je ook met een GDCB-begeleider in gesprek gaan over de
voortgang van je pilootproject. Enerzijds willen we je leerlessen capteren,
anderzijds kunnen we je adviseren en nieuwe inzichten aanreiken. Dankzij
dergelijk gesprek hoef je de online surveyvraag naar een update over je
pilootproject niet in te vullen.
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KEUZE IN DE NAMIDDAG VAN 13U15-15U00
OPTIE 1

CoP - Circulair aanbesteden, van draagvlak naar een aangepaste
vraag
In deze sessie laten we “ervaringsdeskundige aanbesteders” van pilootprojecten-inaanbouw aan het woord. We vragen hen daarbij specifiek hoe ze tot hun circulaire
ambities zijn gekomen (wie en hoe overtuigen, verschillende scenario’s met ambities
uitwerken, de financiële impact in kaart brengen, …). De verhalen zullen ongetwijfeld de
kapstok zijn voor een interactieve sessie van vragen en antwoorden over de wondere
wereld van aanbesteden.
• An De Schryver van Provincie Oost-Vlaanderen vertelt over de onlangs gepubliceerde
aanbesteding (selectie-fase) voor het Parkgebouw in Zwijnaarde.
• Almut Fuhr laat je meekijken vanuit haar helikopterview die ze via Het Facilitair
Bedrijf heeft.
• Twee andere gastsprekers belichten de aanbestedingsprocedure en -criteria in hun
project.

OPTIE 2

CoP - Materiaal- en Gebouwpaspoort: What’s in it?
In deze sessie leggen we de focus op
kennisdeling tussen deelnemers die reeds
een materiaalpaspoort voor de bebouwde
omgeving ontwikkelen. We laten hierbij vier
sprekers hun ervaring delen. Daarnaast gaan
we met je in gesprek over het testproject
dat VITO in opdracht van OVAM trekt. Zij
maken de vergelijking tussen een vijftal
paspoorttools voor twee verschillende
bouwwerken. De focus van dit onderzoek
laten we mee bepalen door de deelnemers
aan deze sessie.
•
•

•
•

•

Thorbiq ontwikkelt software om materiaalgegevens te koppelen met BIM software.
Op deze manier vormen ze de koppeling tussen de fabrikant van bouwmaterialen en
de ontwerpers van gebouwen.
Hemmis onderzoekt samen met OVAM op welke manier de overheid kan bijdragen
aan het beheer van gebouwpaspoorten. Wat kan de overheid vastleggen als norm en
wat kan er beter overgelaten worden aan privé initiatieven? En op welke manier kan
het uitwisselen van gegevens tussen verschillende actoren verbeterd worden?
Colruyt deelt ervaringen in het beheren van de materialen in het Colruyt patrimonium.
Zowel de manier van werken als obstakels worden toegelicht.
Besix werkt aan de ontwikkeling van een gebouwpaspoort voor Besix klanten. Hun
paspoort volgt uit de BIM modellen. Op dit moment loopt er een test-case waarbij het
Besix paspoort wordt toegepast op een gebouw. De eerste resultaten hiervan worden
gedeeld in de sessie.
VITO is gestart met een paspoortoefening waarbij 4 à 5 paspoort-tools worden
uitgetest. Het doel is om in eerste instantie op deze COP te informeren over de
opdrachtomschrijving.

6

OPTIE 3

CoP - Test mee de effectiviteit van veranderingsgericht (ver)bouwen
(deze CoP loopt door in het tweede tijdslot en duurt tot 17u00)
Wat is er nodig om circulaire principes en technische oplossingen succesvol in de praktijk
te implementeren? Welke specifieke behoeften heeft de sector en hoe kunnen we hier
als community aan bijdragen? Uit de vorige sessies kwamen 4 belangrijke noden naar
boven: “gevalideerde” informatie waarmee de sector aan de slag kan, meer economische
inzichten, meer aandacht voor troeven van circulaire oplossingen en de vertaling van
individuele leerlessen naar output voor een verdere professionalisering van de sector.
De CoP Veranderingsgericht (ver)bouwen probeert hierin stappen vooruit te zetten door
praktijkoplossingen te verzamelen, in groep te analyseren en nuttige leerlessen te delen
met de sector.
Deze keer zoomen we in op circulaire bouwdetails. Is er al veel kennis over en waar is
die te vinden? Welke initiatieven lopen er? Kunnen we samen leren van goede en slechte
voorbeelden? Welke volgende stappen zijn nodig?
Heb je een interessant voorbeeld van een circulair bouwdetail dat toegepast werd in een
project? Grijp dan zeker deze kans om het voor te leggen aan de groep en jouw ervaringen
hierover te delen.

OPTIE 4

WORKSHOP - Circulariteit integreren in kleine (ver)bouwingsprojecten voor particuliere opdrachtgevers
In deze workshop bouwen we verder op de keynote over de particuliere opdrachtgever.
Naast Els Van Reeth, architecte bij plek° interieur- en architectenbureau, sluiten ook
de trekkers van het project ‘passief rijhuis in de stad’ aan. Samen met hen bekijken we
hun twee pilootprojecten in detail en nemen we de tijd om over de meest voorkomende
uitdagingen op vlak van circulariteit in particuliere projecten in gesprek te gaan. In hoeverre
is circulair bouwen mogelijk voor particuliere projecten? Welke materiaalstromen kan je
weer op de markt brengen? Kan je zelf materialen hergebruiken? Wat met wetgeving,
normen ...? Hoe ver kan je gaan in zelfvoorzienendheid? Welke materialen zijn het meest
duurzaam? Hoe creëren we een gezond klimaat?
We ontdekken de verbouwing van Els’ eigen dorpswoning met omheinde voortuin
naar een kantoor met woning. Daarnaast stappen we ook binnen in het circulair en
veranderingsgericht bouwproject van Karen en Christophe. Zij werken aan een passief
rijhuis in de stad waar ze levenslang kunnen blijven wonen.
DOOR ELS VAN REETH (PLEK° INTERIEUR- EN ARCHITECTENBUREAU), CHRISTOPHE
LAMBRECHTS EN ULDRIK BRONDEEL (PIXII)
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KEUZE IN DE NAMIDDAG VAN 15U15-17U00
OPTIE 1

CoP - Sleutel mee aan de synergieën voor circulaire businessmodellen
Stap voor stap krijgt het Draaiboek over circulaire businessmodellen in de bouw vorm.
Naast het delen van een eerste doorgewerkte versie van infofiches van enkele circulaire
businessconcepten, willen we op deze CoP meeting dieper ingaan op de juridische wereld
achter circulaire business modellen. Welke juridische drempels ondervinden leveranciers
van circulaire diensten en bouwproducten – en hun partners – en hoe pakken ze het aan?
Aan de hand van getuigenissen uit de praktijk beantwoorden we samen deze vragen.
Daarbij laten we graag ruimte voor jouw eigen ervaringen. Schrijf je in en neem deel aan
het debat.

OPTIE 2

CoP - Een sloopinventaris als startpunt voor meer en betere urban
mining
De keten van circulaire economie in de bouw- en
sloopsector start bij de opdrachtgever. In deze sessie
focussen we op de rol van de opdrachtgever binnen
het traceringssysteem van Tracimat en zetten we
het belang van een sloopopvolgingsplan voor urban
mining opnieuw in de verf. We lichten er ook de
gewijzigde VLAREMA-wetgeving m.b.t. verplichte
sloopopvolging (vanaf 1 juli 2022) toe. De sessie
sluiten we af met getuigenissen van experten. Zij
delen hun praktijkervaringen en inzichten (do’s en
dont’s) met ons.

OPTIE 3

WORKSHOP - De rol van een private bouwheer in het bevorderen
van circulariteit
Een deel van het patrimonium van Colruyt Group Technics bestaat uit cellenbeton
structuren. Uit hun onderzoek samen met Vito bleek dat recyclage van cellenbeton uit sloop
slechts beperkt mogelijk is in gemengde producten (zoals chapes) of eindige producten
(zoals absorptiemateriaal voor brandweer). Tegelijk heeft Colruyt Group Technics de
ambitie om voor alle sloopmaterialen een gesloten kringloop te houden. Daarom gaan
ze zelf verder op zoek naar de mogelijkheden van het materiaal. Hoe kunnen we dit
cellenbeton herwaarderen? Waarom bestaat er nog geen gesloten kringloop? Welke rol
spelen wij hierin als opdrachtgever? Zijn de nodige acties marktbestendig?
Samen met de partners Vito, Xella en Chap-yt startte Colruyt Group Technics een
onderzoeksdossier op voor een praktijkproject rond cellenbeton. Dat er anno 2022 nog
geen duidelijke oplossing bestaat, geeft aan dat het niet eenvoudig is en partners uit
de hele keten nodig zijn. In deze workshop kaarten we de huidige knelpunten aan en
bespreken we deze graag met verschillende stakeholders. Daarnaast gaan we dieper in
op hoe je als private bouwheer mee aan het stuur van circulaire verandering kan staan.
DOOR HILDE CARENS (COLRUYT GROUP TECHNICS)
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OPTIE 4

WORKSHOP - De rol van lokale overheden in het versnellen van
circulaire innovatie in de bebouwde omgeving
Steden en gemeenten hebben een grote impact op de transitie naar een circulaire
bouweconomie, als facilitator, opdrachtgever of vergunningsverlener en verordenende
actor. Maar ondanks de groeiende ambities om circulair bouwen vanuit klimaatoogpunt
te versnellen, blijkt dat vele pioniers erg zoekende zijn naar de werkwijze om hun deze
ambities om te zetten naar de praktijk. In deze workshop zoomen we graag in op enkele
leerlessen vanuit de praktijkcases uit centrumstad Mechelen: een verkoop van vastgoed
onder circulaire voorwaarden, het opzetten van een selectieve sloop in een voormalig
ziekenhuis, de bouw van een circulaire hub op een brownfield (Potterij), de herziening van
de bouwkundige verordening, … om ook leerlessen te verzamelen vanuit andere concrete
cases waarbij steden en gemeenten experimenteren met circulaire bouwprincipes.
DOOR JEROEN POPPE (VUB), EVA NEEFS EN JULIE POPPE (STAD MECHELEN)
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PRAKTISCHE INFO
Het event is gratis, maar inschrijven is verplicht.

NU INSCHRIJVEN >

WAAR EN WANNEER?
Dinsdag 15 maart
9u00 tot 17u00
Ontvangst vanaf 8u30

Virginie Lovelinggebouw
VAC Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
Het is niet mogelijk om online mee te volgen.

HOE GERAAK IK DAAR?
Het Virginie Lovelinggebouw ligt aan het Koningin
Maria Hendrikaplein, boven de bus- en tramhalte
‘Sint-Pietersstation’ aan het NMBS-station ‘GentSint-Pieters’, en niet ver van de Ring (R4) rond
Gent.

In en rond Gent liggen een aantal Park &
Ride-terreinen met bus- of tramverbindingen
naar ‘Gent-Sint-Pieters’ (o.a. Flanders Expo,
Gentbrugge, Wondelgem).

PARTNERS INSPIRATIEDAG
Onze hartelijke dank aan de Vlaamse Overheid
die de locatie van deze actiedag ter beschikking
stelt en de praktische organisatie ondersteunt.
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ZIJ BOUWEN MEE:
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