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0. Wat verwachten we van een bouwmateriaal / -
product ?
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op een levenscyclusanalyse (LCA)
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3. Evaluatietools “Gebouw” versus hergebruik
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5. Evoluties om in het oog te houden
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0. Wat verwachten we van een bouwmateriaal / 
-product ?

● 1e keuzecriterium voor een bouwmateriaal of –
product:
► het moet correct de functie vervullen waarvoor

het werd ontworpen/gekozen

● Eens het keuzepalet bepaald:
► kies voor het materiaal / product met de laagste

milieu- en gezondheidsimpact

 Voor meer informatie, zie de documenten van de opleiding
« Duurzame materialen: hoe kiezen ? » 
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-
bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/opleidingen-duurzaa-114

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/opleidingen-duurzaa-114
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/opleidingen-duurzaa-114
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● Hiervoor kunnen verschillende
keuzehulpmiddelen gebruikt worden

0. Wat verwachten we van een bouwmateriaal / 
-product ?

● Om een weloverwogen keuze te maken:
► doe dit met kennis van zaken en op basis

van objectieve gegevens gestaafd door een
LCA-methodiek

 Voor meer informatie, zie de documenten van de opleiding
« Duurzame materialen: hoe kiezen ? » 
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-
bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/opleidingen-duurzaa-114

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/opleidingen-duurzaa-114
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/opleidingen-duurzaa-114
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Types van 
keuzehulpmiddelen Voorbeelden

Ecolabels

Classificatietools • NIBE (NL)
• Green Guide - BRE (UK)

Evaluatietools

• Totem (België)
• baubook eco2soft (Oostenrijk)
• Eco-Sai (Zwitserland)
• Elodie (Frankrijk)
• GPR Gebouw (Nederland) …

Infofiches van 
producten

Op Belgisch niveau, sinds 1 januari 2015: 
• Koninklijk Besluit van 22 mei 2014: 
o verplicht uitvoeren van een ALC

• Openbare gecentraliseerde databank (Europees)
o online applicatie: www.environmentalproductdeclaration.eu (FOD 

Volksgezondheid) 

Green Guide

1. Kort overzicht keuzehulpmiddelen

http://www.environmentalproductdeclaration.eu/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nSeSWtx2fyGtKM&tbnid=UHZ8Ks2W8lsSkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dantes.info/Tools&Methods/Environmentalinformation/enviro_info_epd.html&ei=8xmeUtakEOKR0QWOxYCYAQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFhMtfRJUVb_hAm9zHKzCCkpCRyPA&ust=1386179406604900
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● Elk keuzehulpmiddel heeft eigen voor- en nadelen. Ze zijn
allemaal waardevolle bronnen van informatie, maar gebruik
ze met een kritische kijk:

► ken de beperkingen van elk hulpmiddel, de bronnen en hun
geldigheid, en aarzel niet om informatie uit verschillende
hulpmiddelen met elkaar te vergelijken

► zie detailinfo in het dossier « De levenscyclus van materialen:
analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen » van de Gids
Duurzaam Gebouw https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-levenscyclus-van-
materialen-analyse-informatiebronnen-en-keuzehulpmiddelen.html?IDC=89&IDD=6030

● Niet alles is meetbaar en kwantificeerbaar: 
► Kijk zowel naar kwantitatieve als kwalitatieve aspecten

● In elk geval zijn de technische eisen verbonden aan het 
project bepalend voor het keuzepalet

1. Kort overzicht keuzehulpmiddelen

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-levenscyclus-van-materialen-analyse-informatiebronnen-en-keuzehulpmiddelen.html?IDC=89&IDD=6030
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-levenscyclus-van-materialen-analyse-informatiebronnen-en-keuzehulpmiddelen.html?IDC=89&IDD=6030
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Belangrijke verandering op Europees niveau: een
context die volop evolueert

2. Context: verandering van paradigma
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2. Context: verandering van paradigma

Zie http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm

Belangrijke evolutie op Europees niveau

http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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2. Context: verandering van paradigma

 De dynamiek van de europese economie versterken en tegelijkertijd
grondstoffen sparen

• Roadmap voor een Europa dat efficiënt gebruik maakt van
grondstoffen (2011)

• Closing the loop – een actieplan ten voordele van de
kringloopeconomie (2015) -> acties gericht op de bouwsector
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Zie http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm

De doelstellingen van de Europese 
Unie inzake circulaire economie, 
beter beheer van grondstoffen, 
van afval en low carbon economy 
zullen, op korte of middellange 
termijn, impact hebben op de 
bouwsector, meerbepaald op de 
bouwsystemen, uitvoerings- en 
assemblagemethodes maar ook op 
de keuze van bouwmaterialen en –
producten..

2. Context: verandering van paradigma

http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm


11https://www.lwarb.gov.uk/what-we-do/circular-london/circular-economy-route-map/

2. Context: verandering van paradigma

https://www.lwarb.gov.uk/what-we-do/circular-london/circular-economy-route-map/


12https://www.circle-economy.com/amsterdams-pioneering-journey-to-become-100-
circular-by-2050/#.XORve8gzaUk

2. Context: verandering van paradigma

https://www.circle-economy.com/amsterdams-pioneering-journey-to-become-100-circular-by-2050/#.XORve8gzaUk
https://www.circle-economy.com/amsterdams-pioneering-journey-to-become-100-circular-by-2050/#.XORve8gzaUk


13https://www.economiecirculaire.org/library/h/livre-blanc-de-
leconomie-circulaire-du-grand-paris.html

2. Context: verandering van paradigma

https://www.economiecirculaire.org/library/h/livre-blanc-de-leconomie-circulaire-du-grand-paris.html
https://www.economiecirculaire.org/library/h/livre-blanc-de-leconomie-circulaire-du-grand-paris.html
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3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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 Tools die aangeven dat je er een renovatieproject mee kan
evalueren en/of dat hergebruik van materialen in rekening wordt
genomen en die aan een kritische analyse werden onderworpen in het kader van
de opdracht « Uitbreiding project MMG naar renovatie, hergebruik en reversiebel
ontwerpen », CERAA + Architecture & Climat, voor Leefmilieu Brussel

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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De belgische tool TOTEM

Sinds 22/02/2018:
Tool TOTEM, ontwikkeld door en voor de drie gewesten:

« Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials »

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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TOTEM:
● Gebaseerd op de MMG berekeningsmethode (“milieuprestaties

van de materialen op schaal van de bouwelementen en van het
gebouw”)

● Ontwikkeld door KUL, VITO, WTCB voor OVAM
● verscheidene indicatoren van de milieu-impact
● resultaten per bouwelement en vergelijking van varianten van

bouwelementen,
● met gedetailleerde milieu-indicatoren en/of van de fases van de

levenscyclus
● Gratis (mits aanmaak gebruikersaccount)
● http://www.totem-building.be

De belgische tool TOTEM
3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik

http://www.totem-building.be/
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TOTEM laat toe:

● de milieuimpact van gebouwen over de volledige levenscyclus te
evalueren

● de architecturale keuzes te optimaliseren en de milieuimpact van
een bouw- of renovatieproject te verminderen door vergelijking van
ontwerpvarianten (bv. bouwsysteem, volumetrie gebouw, scenario
renovatie / nieuwbouw…)

● kwalitatieve informatie te verstrekken over het
omkeerbaarheidspotentiëel

● rekening te houden met het statuut van een materiaal / element
(nieuw, bestaand, afbraak, hergebruik in situ, hergebruik ex situ)

De tool kan gebruikt worden op het niveau gebouw maar ook
gebouwelement (muur, dak, vloer…)

De belgische tool TOTEM:
3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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● Een kwalitatieve beoordeling van het
omkeerbaarheidspotentieel van de verbindingen van
componenten is toegevoegd aan TOTEM.

● End-of-life scenario's: Informatie over de end-of-life scenario's
is nu opgenomen in de componentenbibliotheek.

● De status 'afgebroken' kan nu aan een component worden
toegekend. Deze maakt het mogelijk om de milieu-impact te
berekenen van de sloop van bestaande gebouwcomponenten
in de context van een renovatie of een afbraak/heropbouw
scenario.

● Er is een sectie 'impact per status' toegevoegd aan de
resultaten. Deze sectie toont een taartdiagram met de relatieve
impact per status.

De belgische tool TOTEM: nieuwe functionaliteiten R³
3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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In TOTEM is een kwalitatieve beoordeling van het
omkeerbaarheidspotentieel van verbindingen tussen (generieke
of specifieke) componenten toegevoegd. Dit heeft een indicatieve
waarde, maar is niet van invloed op het resultaat van de milieu-
impactberekeningen.
Doelstelling: de aandacht van de gebruiker te vestigen op
mogelijke alternatieven met een hoger omkeerbaarheids-
potentieel.
Het volgende pictogram wordt gebruikt om het
omkeerbaarheidspotentieel van de verbindingen uit te drukken:

De belgische tool TOTEM: Focus op de evaluatie
van het Omkeerbaarheidspotentiëel

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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De belgische tool TOTEM: Focus op de evaluatie
van het Omkeerbaarheidspotentiëel

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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Als een verbinding omkeerbaar is (met of zonder potentiële
schade), is een eerste belangrijke stap naar circulariteit gezet. Het
werkelijke hergebruikpotentieel van het betrokken component zal
echter nog worden beïnvloed door andere bepalende aspecten.
Deze zijn in TOTEM geïntegreerd in de vorm van de volgende 4
aanvullende kwalitatieve indicatoren:
● eenvoud van demontage
● snelheid van demontage
● hanteerbaarheid
● robuustheid

De belgische tool TOTEM: Focus op de evaluatie
van het Omkeerbaarheidspotentiëel

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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De belgische tool TOTEM: Focus op de evaluatie
van het Omkeerbaarheidspotentiëel

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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De belgische tool TOTEM: Focus op de evaluatie
van het Omkeerbaarheidspotentiëel

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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De belgische tool TOTEM: Status van een materiaal
/ element

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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De belgische tool TOTEM: Status van een materiaal
/ element

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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De belgische tool TOTEM: Status van een materiaal
/ element

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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De belgische tool TOTEM: Status van een materiaal
/ element

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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● Modelisering van verbindingen tussen elementen (om tot
een evaluatie op gebouwniveau te komen);

● Op termijn, integratie van de levensduur die « niet
afgeschreven » is voor gerenoveerde of hergebruikte
elementen ? Het debat is lopende……

De belgische tool TOTEM: op termijn…
3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik

Geconsolideerde versie voor de 3 
Gewesten is in ontwikkeling
… en de tool heeft z’n een eigen website !
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3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik

https://www.gro-tool.be/

https://www.gro-tool.be/
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3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik
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3.2 L’approche REUSE dans BREEAM

3. Evaluatietools « Gebouw » versus hergebruik



34

https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/ http://www.bamb2020.eu/

4. Lopende onderzoeksprojecten en initiatieven
dichtbij huis

* Het Brusselse gebouw als bron 
van nieuwe bouwmaterialen 

https://www.bbsm.brussels/fr/accueil/
http://www.bamb2020.eu/


4.1 BBSM – Brusselse gebouwen als bron van nieuwe
bouwmaterialen

35
Bron: https://www.bbsm.brussels/nl/home-2/

De Partners

4. Lopende onderzoeksprojecten en 
initiatieven dichtbij huis

https://www.bbsm.brussels/nl/home-2/
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Link download: https://www.bbsm.brussels/wp-
content/uploads/2018/01/Rotor-WP7-Rapport-final-1.pdf

4. Lopende onderzoeksprojecten en initiatieven
dichtbij huis

4.1 BBSM – Brusselse gebouwen als bron van nieuwe
bouwmaterialen

https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2018/01/Rotor-WP7-Rapport-final-1.pdf
https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2018/01/Rotor-WP7-Rapport-final-1.pdf
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Link download: https://www.bbsm.brussels/wp-
content/uploads/2017/10/OBJECTIF_REEMPLOI.pdf

4. Lopende onderzoeksprojecten en initiatieven
dichtbij huis

4.1 BBSM – Brusselse gebouwen als bron van nieuwe
bouwmaterialen

https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2017/10/OBJECTIF_REEMPLOI.pdf
https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2017/10/OBJECTIF_REEMPLOI.pdf
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Doelstellingen en reikwijdte van het project:
Project gefinancierd door EU (Horizon 2020 Framework Program),
verzamelt 16 europese actoren voor :
Een mogelijke systemische verandering van de bouwsector dankzij
circulaire oplossingen

4. Lopende onderzoeksprojecten en initiatieven
dichtbij huis

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks
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Doelstellingen en reikwijdte van het project:
► Vandaag eindigen bouwmaterialen als afval wanneer niet meer gebruikt

worden. Om de vernietiging van de ecosystemen te vermijden die de 
milieukost verhoogt en hulpbronnen schaarser maakt, moet de 
bouwsector evolueren naar een circulaire economie;

► Momenteel worden alleen kostbare materialen hergebruikt. BAMB geeft
richtlijnen om de waarde van alle bouwmaterialen te verhogen. Het
project BAMB streeft naar gebouwen die worden ontworpen op een
dynamische en flexibele manier en zo worden geintegreerd in een
circulaire economie – de waarde van bouwmaterialen wordt zo
bewaard. De gebouwen functioneren als waardevolle
materiaalbanken, wat de mogelijkheid biedt om het gebruik van
grondstoffen te verminderen op een voor de planeet duurzaam en
houdbaar niveau.

4. Lopende onderzoeksprojecten en 
initiatieven dichtbij huis

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks
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Bron: http://bamb2020.eu

4. Lopende onderzoeksprojecten en initiatieven
dichtbij huis

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

http://bamb2020.eu/
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6 thema’s:

Bron: http://bamb2020.eu

4. Lopende onderzoeksprojecten en initiatieven
dichtbij huis

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

http://bamb2020.eu/


4.2 BAMB – Buildings As Material Banks

4. Lopende onderzoeksprojecten en 
initiatieven dichtbij huis
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« Bouwmateriaal paspoort »: ?

► Doel: recuperatie en hergebruik mogelijk en 
haalbaar makenv an materialen, producten en 
systemen in de gebouwen, rekening houdend met 
de volledige waardeketen.

► De bedoeling is om aan elk materiaal een
document te koppelen (fysiek of virtuuel) waarin
alle noodzakelijke info staat en dat gedurende de 
hele levenscyclus van het element wordt
geupdated. 



43

« Bouwmateriaal paspoort »: ?
► Alle in het paspoort opgenomen info moet de 

actuele staat van de elementen weergeven. Om 
zich van de veiligheid van constructie te 
vergewissen, moet alle informatie gecertifieerd en 
up-to-date gehouden worden;

► De bouwmateriaalpaspoorten worden gedefinieerd
als een geheel van (cijfer)gegevens die de 
kenmerken beschrijven van gebruikte materialen
en/of elementen in de producten en de systemen, 
zodat hun waarde gekend is, nu zowel als voor
toekomstige recuperatie en hergebruik (EPEA en 
al., 2016). 

4. Lopende onderzoeksprojecten en 
initiatieven dichtbij huis

4.2 BAMB – Buildings As Material Banks
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5. Evoluties om in het oog te houden
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5. Evoluties om in het oog te houden
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5. Evoluties om in het oog te houden

Uittreksel:

“In het bijzonder omschrijft artikel 22 de verplichtingen die op 
fabrikanten rusten met betrekking tot het milieu, met inbegrip van de 
verplichting om de verplichte duurzaamheidskenmerken te vermelden 
die zijn gedefinieerd in (…). 
Na de bepaling van gedelegeerde handelingen voor een bepaalde 
productfamilie zijn fabrikanten ook verplicht om: (...) 
• de voorkeur te geven aan recyclebare materialen en materialen die 

het resultaat zijn van recycling; 
• te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van minimale 

gerecycleerde inhoud en andere grenswaarden voor ecologische 
duurzaamheid die zijn opgenomen in de geharmoniseerde 
technische specificaties; 

• (…)” 
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5. Evoluties om in het oog te houden

Uittreksel:

“Bepaalde verplichtingen van fabrikanten, zoals het beoordelen 
van ecologische duurzaamheid of het geven van voorkeur aan 
recyclebare materialen, kunnen nauwelijks worden nagekomen in 
het geval van gebruikte, gereviseerde of overtollige producten. 
Daarom moeten marktdeelnemers die hergebruik toestaan of 
remanufacturing uitvoeren, worden vrijgesteld van deze 
verplichtingen, vooral omdat hergebruik en remanufacturing
gunstig zijn voor het milieu.” 



CONTACT

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

?
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Liesbet TEMMERMAN
Afgevaardigd bestuurder & Onderzoekscoördinator
Ernest Allardstraat 21 – 1000 Brussel
+ 32 02 537 47 51
liesbet.temmerman@ceraa.be

mailto:liesbet.temmerman@ceraa.be
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