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• Inleiding
• Voorstelling cases (3 x 10 min)

• Discussie (60 min)

• Wrap-up
• Einde: 15 uur



• Vragen

• Discussiepunten

• Bedenkingen

• …



cases
Renovatie
dorpswoning

Verbouwing
rijwoning

Onderzoeksgroep
Gerichte call bouw

Els Van Reeth
plek° interieur- en architectenbureau

Christophe Lambrechts Uldrik Brondeel
Pixii



Twijfelen is niet per definitie negatief,     
het heeft ook zijn functie

Case 1



Wie zijn we?

• Bert : industrieel ingenieur, maar vooral een doener (!)

• Els : architect, energiedeskundige, gerechtsexpert

• Jef : 5 jarige met bouwskills

• Fritz : 12 jarige bastaardhond

opdrachtgever – architect - uitvoerder



Bouwteam

• Architect: Els Van Reeth – plek° interieur-en architectenbureau

• Uitvoerders: 

• Davy Wilmsen & ArWo

• starters (in de hoop ze in te wijden in circulair bouwen)

• vrienden en familie



Programma van eisen

• goede locatie 
• bereikbaarheid
• TAW
• groen

• verbouwpand 
• multifunctioneel en/of aanpasbaar

• woning
• kantoor
• polyvalent gebruik
• kelder 

• laag energieverbruik / optie off grid
• geen zelfbouw (hadden we al gehad) … maar …



ANTWERPEN

MECHELEN



Tijdlijn

• 2016-2019 zoektocht huis

• 2019 (feb) aankoop huis

• 2019 (mei) vergunningsaanvraag

• 2019 stripwerken / afbraak

• 2019 (oktober) vergunning

• 2020 (feb-maa) ruwbouw ondergronds

• 2020 (april-juni) ruwbouw bovengronds

• 2020 (begin juli) verhuis

• 2021-2022 afwerkingen + verhuis 2 & 3



32 30



Cijfertjes en weetjes

• perceelsoppervlakte: 2.200m2 
volledig bouwgrond, verkavelbaar

• bebouwde oppervlakte:  226m²

• bewoonbare oppervlakte: 300m²
200m2 woning + 100m² kantoor + 100m² kelder

• vrijstaand pand in centrum Waarloos (naast de kerk)

winkels, school, crèche, rusthuis, zorgwoning, bushalte, …

tussen Antwerpen, Mechelen, Brussel

• eerste hoeve (was oorspronkelijk een stuk groter)

inventaris

• wandelroute langsheen de tuin

speeltuin, bos, fiets en wandelroutes (oude spoorwegberm)



Tot de laatste druppel …





Budget (! 2 entiteiten)

• aankoop: 380.000€

• verbouwingsbudget afgewerkt: 

380.000€ (nr 30) + 140.000€ (nr 32) incl. 21%BTW 

(excl. erelonen, premies en buitenaanleg) 

verdeling: 20% ondergronds - 40% casco - 40 % afwerking

aankoop gefinancierd met hypotheek

verbouwing eigen inbreng en lening van familie

(terugbetaling via verhuur kantoor)



Circulaire principes

• Renovatie bestaand gebouw (beschermde gevels)
• Recuperatie materiaal uit het pand

• tegels, wapening, hout, meubels, trap, … 

• Recuperatie material uit andere panden

• Keuken(s), deuren

• Doordachte keuze nieuwe bouwmaterialen

• Productieproces

• Omgaan met afval (en snijverliezen)

• Gezondheid van de materialen

• Mogelijkheid tot zelf verwerken

• Lichtinval en ruimte-indeling met verschillende scenario’s 

• Technieken centraliseren

• Keuzes “en route”



Hoe gezond boerenverstand,
circulair bouwen werd

Case 2



Wie zijn we?

• Karen -> taalkundige/docent

• Christophe -> software engineer

Dus bouwheer - opdrachtgever



Bouwteam

• Architect: Tim van der Stock – 6D architectuur

• Aannemer: Gunter Temmerman – G-Tec Systems



Programma van eisen

• Passief – goede energetische inzichten niet weggooien –
geen compromissen

• Modulair – levenslang wonen

• Locatie – locatie - locatie

(*) Maar nog veel meer, zie website

https://www.passiefrijhuisindestad.be





• 2018 zoektocht huis

• 2019 aankoop huis

• 2020 bouwaanvraag

• 2021 ruwbouw

• 2022 verhuis en afwerking

• 2023-2063 evolutie

https://www.passiefrijhuisindestad.be





• Bouwjaar: 1899

• Laatste verbouwing: ‘70

• Perceelsoppervlakte: 100m2

• Bebouwde oppervlakte: 75m2

• Bewoonbare oppervlakte: 160m2

• Ontpitten (afbraak werkhuis)

• Toegang langs voor en achterkant

• Eénrichtingsstraat









Budget

• Aankoop: 219.000€

• Verbouwingsbudget, casco: 150.000€ incl. BTW (excl. erelonen)

Gefinancierd met hypotheek en eigen inbreng.



Circulaire principes

• Recuperatie materiaal (inventaris)

• Behoud wat goed is

• Keuze bouwmaterialen, enkelvoudige en/of demonteerbaar
• Hout, cellulose, glasgranulaten, geschroefd

• Trap, Spirwill van Spira

• Lichte houtskeletbouw, hangende aan bestaande muren

• Technieken in opbouw

• Nog vele keuzes te maken (kansen)









https://www.passiefrijhuisindestad.be



Onderzoeksgroep
Passief rijhuis in de stad

Case 3



CREAMO



Doel project

• Leerlessen trekken uit een concrete case

• Documenteren klantenreis in circulair en passief bouwproject

• Vertaling praktijk-theorie en theorie-praktijk

• Trajectbegeleidingsproces in kaart brengen

• Opleiding ontwikkelen 



Feedback

• Op keuzes bouwheer
• Op plannen



Uitwerking
3D-model



PHPP-berekening
Narekenen en advies om passiefcertificaat te halen



Studenten UHasselt
Beoordeling verschillende circulaire bouwmethodes



Studenten UHasselt



Toekomst

• Ontwikkeling opleiding

• Ontwikkeling info-fiches (roadmaps) circulair bouwen in de praktijk

• Financiële analyse veranderingsgericht bouwen



Discussie
60 minuten



4  groepen



○ Samenwerking
■ Iedereen op één lijn krijgen bij start: bouwheer, aannemer, ingenieurs, leveranciers

○ Ontwerp
■ Hoe gaat het ontwerpproces anders zijn dan in het klassieke ontwerp?

○ Technisch
■ Hoe bepalend zijn technische details in een circulaire uitvoering

○ Werfsituatie
■ Op welke manier kan de werfsituatie het circulair bouwen faciliteren?

○ (insteek financiering doorheen de bovenstaande topics)



Vragen inschrijvingen

• Wat met aansprakelijkheden bij hergebruik van bouwmaterialen bij (interieur)renovatiewerken?

• Wie gaat meer verantwoordelijkheden moeten nemen?

• Op voorhand afspraken maken over implicaties. Wie maakt de beslissing?

• Wat zijn de doe-het-zelf opties om circulair te (ver)bouwen?

• Met de juiste begeleiding, kan je alles als zelfbouwer. Tot het leggen van zonnepanelen. Je moet het 
willen en de tijd er voor hebben. Fouten kunnen meestal eenvoudig hersteld of rechtgezet worden.

• Welke machines nodig?

• Voorgeschiedenis van de zelfbouwer









Vergeet niet…

▪ … om een korte evaluatie-ronde te houden als afsluiter van de sessie
▪ … om het verslag (dit sturen we binnenkort door via een nieuwsflash) te 

delen met je collega’s
▪ … om het moment van de volgende actiedag – op 2 juni in Brussel - vrij te 

houden

De deelnemerszone met het verslag, video’s en 
presentaties

De LinkedIn groep voor 
communicatie naar niet-deelnemers

De Slack groep (of Teams kanaal voor COP’s) voor 
communicatie tussen deelnemers onderling, voor 

vragen aan elkaar en aan het GDCB-team


