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PRESENTATIE VAN DE SPREKER
Bouwen: steeds weer (her)beginnen

Luc COURARD (Uliege)

Luc COURARD, professor aan de Universiteit van Luik en directeur van het Laboratorium

bouwmaterialen. Actief in het domein van terugwinning van afvalstoffen in de burgerlijke

bouwkunde en de bouw, en in de ontwikkeling van biogebaseerde materialen en de opvang van

CO2

Bouwen komt tegemoet aan een sociale, economische en milieubehoefte. Materialen zijn slechts

een middel om dat doel te bereiken. En recycleren is niet nieuw. Materialen zullen worden

gebruikt in functie van hun aard en hun eigenschappen, maar ook van hun duurzaamheid. Welke

materialen zijn beschikbaar? Welke eigenschappen worden er geëist in functie van de

toepassing? Welke functies vervullen ze in een gebouw of kunstwerk? Is het mogelijk om

systematisch een "natuurlijk" materiaal te vervangen door een "gerecycleerd" materiaal?



RECYCLAGE EN DUURZAME

ONTWIKKELING

Evolutie van de hoeveelheid huishoudelijk afval per jaar en per persoon in Wallonië 

tussen 1995 en 2017 (www.ecoconso.be)

Let op: gesorteerd betekent niet 
gerecycled. Van de 70% gesorteerd afval 
in 2017 wordt 57% daadwerkelijk 
gerecycled, de rest (13%) wordt verbrand 
of begraven.

http://www.ecoconso.be/


BOUWEN...
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BOUWEN... EEN ACTUELE KWESTIE
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in 2050 zal 75% van de 

wereldbevolking in de 

stad leven

https://www.lenouveleconomiste.fr
/grand-racket-urbain-59964

https://phys.org/news/2016-07-tide-liberia-biggest-slum.htmlhttps://www.lavenir.net/regions/liege/liege/2018/06/01/intemperies-a-liege-
inondations-effondrement-rues-fermees-et-plan-durgence-
ACPZDZJ7ZRFSNFFPKEQTNL22VM



BOUWEN... EEN ACTUELE KWESTIE
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Big bend, New York (1219m)
https://www.boursedescredits.com/actualite-big-bend-immeuble-long-

monde-bientot-construit-new-york-2562.php

Drijvend huis (http://lepointsur.com/avant-la-demolition-des-
quartiers-a-risques-des-agents-municipaux-font-de-lintox-et-
rackettent)

4-gevelwoning 
(www.immobelgique.com)

Ingegraven huis 
(www.villavals.ch)



BOUWEN... WAARMEE?
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bouwen in de ruime betekenis verbruikt tussen 40 en 50% 

van de natuurlijke hulpbronnen in de vorm van materialen

https://www.bouwpuntdeckers.be/aanbod/product/plo
egsteert-thermobloc

https://www.pinterest.fr/ecvosformati
ons/pav%C3%A9s-de-verre

https://www.usinenouvelle.com/expo/tube-inox-roule-
soude-alimentaire-vini-p267456713.html



BOUWEN... WAARMEE?
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… beton: 9 miljard ton = 30000 arches de La Défense

Jaarlijks wereldwijd verbruik

Grind: 4,7 miljard ton (670 piramides van Cheops)

Zand: 2,2 miljard ton (22 miljoen wagons = trein van 264000 km)

Cement: 1,3 miljard ton (17000 Norway oceaanlijners = 2,34 miljard ton kalk 

en klei)

Water: 800 miljard liter (23 keer het dagdebiet van de Seine)



BOUWEN... WAARMEE?

9

bouwen produceert bijna 40 à 50% van al het afval 

dat wereldwijd geproduceerd wordt

UE28: 1725 kg per inwoner (37,5% van het totale afval) 



WAT MOETEN WE DOEN?

• De wereld waarin we leven is beperkt

• Energie

• Hulpbronnen

• Ruimte

• Maximale veerkracht van de natuur

• Vaststelling → gedrag

• Big bang (theory) → 3R theory

• Reduce 

• Reuse

• Recycle
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(HER)BOUWEN ... (VER)NIEUWEN
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3R: Reduce, Reuse en Recycle

De beschikbare stoffen gebruiken zonder ze te wijzigen



(HER)BOUWEN ... (VER)NIEUWEN
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3R: Reduce, Reuse en Recycle

Een kerk ombouwen tot boekenwinkel of hotel

13th century Dominican church in 
Maastricht, Holland

Martin’s Dream Hotel, Bergen



(HER)BOUWEN ... (VER)NIEUWEN
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3R: Reduce, Reuse en Recycle

Bouw- en sloopafval recycleren om blokken te vervaardigen

Concrete wastes New concrete

Use of RCA from precast blocks for the production of new concrete building 
blocks: an industrial scale study. Z. Zhao, L. Courard, S. Groslambert, Th. Jehin, A. 
Léonard, J. Xiao. Resources, Conservation & Recycling 157 (2020) 1-13 
(https://authors.elsevier.com/a/1ahbs3HVLKiAuJ)(
http://hdl.handle.net/2268/246444)

Concrete wastes New concrete

Recycled aggregates

https://authors.elsevier.com/a/1ahbs3HVLKiAuJ
http://hdl.handle.net/2268/246444


(HER)BOUWEN ... (VER)NIEUWEN
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3R: Reduce, Reuse en Recycle

De CO2 uit het betonafval opvangen



WAT MOETEN WE DOEN?
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