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Sophie Trachte is sinds 1998 gediplomeerd als architect (Institut Victor Horta, Brussel). Daarbij heeft ze ook

een Master in Architectuur en Duurzame Ontwikkeling (MAS), afgeleverd door de École Polytechnique

Fédérale de Lausanne (EPFL, Zwitserland), de Université catholique de Louvain-la-Neuve (UCLouvain,

België) en de école d’Architecture de Toulouse (Frankrijk).

Ze is momenteel professor in "Sciences & Techniques - Conception Performante et Circulaire de

l’architecture" (Wetenschappen & Technieken - Performant en Circulair concept van architectuur) bij de

Faculteit Architectuur van de Universiteit van Luik (ULiège, België), na 16 jaar te hebben gewerkt als

onderzoekster in het onderzoeksteam Architectuur en Klimaat (Prof. A. De Herde en S. Altomonte), als docent

aan de Faculteit LOCI van de UCLouvain en 10 jaar als meewerkend architect en projectleider bij het bureau

Archi 2000 te Brussel.

Hoewel het onderzoeksdomein dat Sophie Trachte ontwikkelt vrij ruim is, staat het rechtstreeks in verband

met het duurzaam en circulair ontwerp van architectuur, bouwtechnologie en bouwwetenschappen. Dit

onderzoeksdomein is opgebouwd rond drie grote thema's: het rationeel en circulair gebruik van de natuurlijke

hulpbronnen in de bebouwde omgeving, de ontwikkeling en de multicriteria evaluatie van renovatiestrategieën

met het oog op de verbetering van het comfort, en de energie- en milieuprestatie van de bewoonde ruimten,

waarbij hun specifieke eigenschappen worden gevaloriseerd, alsook de ontwikkeling van circulaire,

multifunctionele en duurzame bouwsystemen, bouwmaterialen en bevestigingssystemen met een lange

levensduur.

Eerst als architect en vervolgens als docent en onderzoekster in het domein van het ontwerp van circulaire

gebouwen met hoge energie- en milieuprestaties (zowel in nieuwbouw als in renovatie), werd ze vaak

geconfronteerd met de vragen die in dit seminarie worden aangekaart, en meer bepaald die over de

toekomstige terugwinning en de recyclage van bouwmaterialen
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Het ontwerp van een circulair en energetisch performant gebouw (inclusief de grijze energie van de
materialen waaruit het bestaat) met een lage milieu-impact, impliceert nieuwe keuze maken op het
gebied van zijn bouwtechnieken en van zijn onderdelen en bouwmaterialen:

• Het gebruik van de materialen rationaliseren;

• Rekening houden met de soorten gebruikte hulpbronnen en hun toekomstige terugwinning

o De voorkeur geven aan lokale, hernieuwbare of in overvloed aanwezige
hulpbronnen;

o Voor zover mogelijk, de voorkeur geven aan herbruikmaterialen en/of materialen
met een grote gerecycleerde inhoud;

o In de mate van het mogelijke, de voorkeur geven aan "herbruikbare" en/of
"werkelijk recycleerbare" materialen

• De verwerking en het toekomstige hergebruik- en/of terugwinningspotentieel beschouwen

o De voorkeur geven aan bouwtechnieken die de hiërarchisering en de
onafhankelijkheid van de materiële lagen mogelijk maken

o De voorkeur geven aan toegankelijke, eenvoudige en omkeerbare verbindingen

o De voorkeur geven aan robuuste materialen met een lange levensduur, die bestand
zijn tegen verscheidene fasen van montage/demontage

• De grijze energie en de potentiële uitstoot (LCA) in aanmerking nemen

o De voorkeur geven aan materialen die weinig energie verbruiken en weinig
vervuilen



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Terugkeren naar het begin en bepaalde belangrijke 

begrippen rond hergebruik en recyclage 

verduidelijken

• De uitdagingen van recyclage naar voor brengen

• De complementariteiten tussen hergebruik en 

recyclage naar voor brengen

• Praktijken identificeren om de recyclage van 

bouwmaterialen te versterken
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Definities en belangrijke begrippen

II. Uitdagingen van recyclage

III. Complementariteit met hergebruik

IV. Hoe recyclage binnen de sector versterken

V. Conclusies

5



I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

stelt een hiërarchie van acties voor op het vlak 

van preventie en valorisatie van afvalstoffen
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I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

definieert ook de volgende termen:

• Afvalstof

Elke stof of elk voorwerp,

of meer algemeen elk roerend goed,

waarvan de houder zich ontdoet,

voornemens is zich te ontdoen of zich

moet ontdoen

7



I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

definieert ook de volgende termen:

• Afvalstof
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Hergebruik, met of zonder

voorbereiding vooraf

Recyclage

Valorisatie



I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

definieert ook de volgende termen

• Voorbereiding voor hergebruik

elke bewerking bestaande uit controleren,
schoonmaken of repareren met het oog op
valorisatie, waarbij producten of
componenten van producten, die
afvalstoffen zijn geworden, worden
klaargemaakt zodat ze zullen worden
hergebruikt zonder dat verdere
voorbehandeling nodig is

9



I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

definieert ook de volgende termen

• Voorbereiding voor hergebruik
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Verwijderen van mortelresten

Houtbewerking: verwijderen van 
spijkers

Revisie van technische elementen

Zagen van stenen

Bron: https://opalis.eu/nl/productbewerkingen



I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

definieert ook de volgende termen

• Hergebruik

Elke handeling waarbij producten of 

componenten die geen afvalstoffen zijn, 

opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel

als dat waarvoor zij waren bedoeld;

11



I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

definieert ook de volgende termen

• Hergebruik

12
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I. DEFINITIES

Hergebruik en hertoepassing, wat is het verschil?
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Hertoepassing betreft elke handeling waarbij

producten of componenten die afvalstoffen kunnen

zijn opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel

als dat waarvoor zij waren bedoeld of voor een

ander doel.



I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

definieert ook de volgende termen

• Recycling

Elke nuttige toepassing waardoor
afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot
producten, materialen of stoffen, voor het
oorspronkelijke doel of voor een ander doel.

!!! ≠

• energieterugwinning

• het opnieuw bewerken tot materialen die
bestemd zijn om te worden gebruikt als
brandstof of als opvulmateriaal;

14



I. DEFINITIES

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) 

definieert ook de volgende termen

• Nuttige toepassing

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat

afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de

betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie andere

materialen te vervangen die anders voor een specifieke

functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor

die functie wordt klaargemaakt.
o Energieterugwinning = recuperatie van energie

o Organische terugwinning = terugkeer naar de aarde

15



I. DEFINITIES

Hergebruik, recyclage, wat is het verschil?

•Hergebruik

o Waarde van het product behouden en verlengd +++

o Weinig of geen grijze energie +++

o Geen druk op de natuurlijke hulpbronnen +++

•Recycling

o Waarde van het materiaal wordt behouden ++

o Noodzaakt grijze energie +/-

o Gerecycleerd(e) materia(a)l(en) +

natuurlijke hulpbronnen +/-

16



I. DEFINITIES

Recycling, ja maar "upcycling" of "downcycling"?

• Recycling of upcycling
De afvalstof wordt, met of zonder voorafgaande
behandeling, opnieuw opgenomen in dezelfde
productiecyclus als degene waaruit hij initieel afkomstig
was (toegevoegde waarde blijft behouden), of de
productiecyclus van een product met een hogere
toegevoegde waarde

• Decycling of downcycling
De afvalstof wordt, met of zonder voorafgaande
behandeling, opgenomen in de productiecyclus van een
product met een lagere toegevoegde waarde
Dit soort recyclage is vandaag het meest gebruikelijk, maar de zaken
evolueren... 17



I. DEFINITIES

Voorbeeld van Upcycling

• Granulaat van gerecycleerd beton dat opnieuw gebruikt

wordt bij de productie van nieuwe producten uit "beton"
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I. DEFINITIES

Voorbeeld van Upcycling

• Afval van glaswol (resten en sloop), opnieuw gebruikt in de 

ovens voor de vervaardiging van glaswolproducten, bij 

Knauf Insulation in Visée

19
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I. DEFINITIES

Voorbeeld van Upcycling – wetenschappelijke 

ontwikkelingen

• Afval van B-hout, afkomstig uit recycparken, opnieuw 

gebruikt in de vervaardiging van CLT-platen, in ontwikkeling 

bij de ULiège Gembloux en UMons

20Bron: Thibaud Dalimier – Gembloux ULiège



I. DEFINITIES

Voorbeeld van Upcycling – wetenschappelijke 

ontwikkelingen
• Afval van papier en zand afkomstig van het breken van 

inerte stoffen gebruikt om nieuwe composietmaterialen te 

produceren (droge dekvloer, blok...), met Knauf Plâtre te Engis, 

CTP, Dufour Cogetrina, Uclouvain en ULiège

21
Bron: monseurecycling.be en cerema.fr 
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I. DEFINITIES

Voorbeeld van downcycling

• Granulaat van gerecycleerd beton gebruikt als 

onderfunderingslagen voor wegen of gebouwen

• Gemengd inert granulaat

• Afval van structuurhout, vermalen en opnieuw gebruikt in de 

vervaardiging van vezelplaten

• Cycli van papierrecyclage

22
Bron: http://www.cobelpa.be/fr/recyclage.html 



II. UITDAGINGEN VOOR DE SECTOR

Weinig afval afkomstig van de bouw wordt vandaag 

"gerecycleerd" of "opnieuw gebruikt" voor de 

productie van nieuwe bouwproducten…

• Lage kwaliteit van de sortering op de 

bouwplaats:

• Weinig of geen technische informatie over de 

materialen die 20, 30… 100 jaar geleden verwerkt 

werden

• Weinig inzameling en terugname door de 

fabrikanten 

Nochtans vertonen veel bouwmaterialen een hoog recyclagepotentieel… 23



Het is belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen...

• Potentieel recycleerbaar materiaal

Dit is specifiek voor elk materiaal.

Het komt overeen met capaciteit van het materiaal om

gerecycleerd te worden en/of opnieuw gebruikt worden in

een productiecyclus. Die capaciteit is zowel afhankelijk van

de aard van het materiaal en van de bewerkingen die de

grondstoffen tijdens het vervaardigingsproces hebben

ondergaan

24

II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE

Ferro- en non-ferrometalen 95% volgens NBN/DTD B 08-001:2017

60 à 70% volgens Arcelor Mittal, 40% wereldwijd

Gips 20% volgens NBN/DTD B 08-001:2017

Beton 95%

Gemengd inert afval 95%

Vlakglas 95%



Het is belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen...
• Werkelijk gerecycleerd materiaal

Materiaal met een hoog recyclagepotentieel en voor

hetwelk er een recyclagecircuit (up- of downcycling)

bestaat op gewestelijk niveau.

II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE

Gyproc Recycling, te Kallo 

In België zijn er twee 

recyclagecircuits voor gips.

Replic, te Pecq 
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Het is belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen...

• Materiaal met hoge gerecycleerde inhoud

Materiaal waarvan het fabricageproces een min of meer

grote hoeveelheid afval of bijproducten gebruikt, en dit in de

plaats van grondstoffen (natuurlijke hulpbronnen)

Deze "materiaalvalorisatie" laat toe om

- te besparen op natuurlijke hulpbronnen; en (nog vaak fossiele) brandstoffen

(grijze energie);

- hoge temperaturen in de fabricageprocessen, de uitstoot van

broeikasgassen en andere luchtvervuilende stoffen en de te beheren

hoeveelheden afval te beperken

26

II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE



Het is belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen...
• Materiaal met hoge gerecycleerde inhoud
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II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE
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Op het vlak van aanvoer van grondstoffen, 

onderscheiden we momenteel:

• De afvalstof

• Het bijproduct

• Het nevenproduct

• De specifieke grondstof 

II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE

Secundaire grondstof

28



II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE

Nevenproduct

Specifieke grondstof

Afvalstof

Bijproduct

In de levenscyclusanalyse heeft de productiefase vaak de 

grootste impact
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Op het vlak van aanvoer van grondstoffen, 

onderscheiden we momenteel:

• Het bijproduct
Volgens de richtlijn 2008/98/EG, onderscheidt een bijproduct zich
van een afvalstof als volgende voorwaarden vervuld zijn:

o gebruik van de stof of het voorwerp achteraf is onzeker;

o de stof of het voorwerp kan onmiddellijk worden gebruikt
zonder verdere andere behandeling dan die welke bij de
normale productie gangbaar is;

o de stof of het voorwerp wordt geproduceerd als een
integraal onderdeel van een productieproces;

Deze bijproducten moeten echter beantwoorden aan de milieu- en
gezondheidsreglementering.

II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE
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Op het vlak van aanvoer van grondstoffen, 

onderscheiden we momenteel:

• Het bijproduct

II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE

Rijstkaf

=  landbouwafval 

Haverkaf

Gevaloriseerd in de vorm van thermische isolatie

Haver: ʎ van 0,065 W/mK

Rijst: ʎ tussen 0,049 en 0,052 W/mK
Bron: P. Delot en G. Déjean – Bâtir en Balles (France) 

31



Op het vlak van aanvoer van grondstoffen, 

onderscheiden we momenteel:

• Het nevenproduct
Sommige stoffen worden, al dan niet opzettelijk, tegelijk met

het hoofdproduct of tijdens hetzelfde fabricageproces

geproduceerd. Het(de) nevenproduct(en) en het hoofdproduct

zullen worden gescheiden en gebruikt voor een welbepaalde

toepassing en in verschillende sectoren.

Nevenproducten moeten niet als afval of bijproducten beschouwd worden,

want hun gebruik maakt integraal deel uit van de valorisatie van de grondstof.

Ze worden gekenmerkt door een zekere economische waarde.

II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE
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Op het vlak van aanvoer van grondstoffen, 

onderscheiden we momenteel:

• Het nevenproduct

II. UITDAGINGEN OP GEBRUIKTE 

TERMEN

Teelt van hennepplanten

Creëert verscheidene 

nevenproducten: vezel, zaad en 

hennepscheven

Bron: technichanvre.fr

Vezel gebruikt in de 

textielindustrie

Zaad gebruikt in 

de cosmetische 

industrie

Bron: technichanvre.fr

Bron: beautecherie.com

Bron: rtbf.be

Vezel en hennepscheven 

gebruikt in de productie van 

thermische isolatie –

bouwsector
33



Op het vlak van aanvoer van grondstoffen, in de 

LCA, onderscheiden we momenteel:

II. UITDAGINGEN VAN RECYCLAGE
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III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage, een praktijk in aanvulling op hergebruik

• Elk bouwproduct of bouwmateriaal, van welke aard ook, zal
op een gegeven moment "technisch" aan het einde van zijn
leven komen

• De huidige verwerkingen zijn nog allemaal omkeerbaar en
de demontages leiden tot afval dat niet hergebruikt kan
worden

• Nieuwbouwwerven genereren gemiddeld 5 tot 10% afval
van materialen en producten.

Daarom moet bij de toepassing van deze twee praktijken bij
voorrang en zodra dat mogelijk is de voorkeur worden gegeven
aan hergebruik

35



• Elk bouwproduct of bouwmateriaal, van welke aard ook, zal
op een gegeven moment "technisch" aan het einde van zijn
leven komen

• De huidige verwerkingen zijn nog allemaal omkeerbaar en
de demontages leiden tot afval dat niet hergebruikt kan
worden

• Nieuwbouwwerven genereren gemiddeld 5 tot 10% afval
van materialen en producten.

Daarom moet bij de toepassing van deze twee praktijken bij
voorrang en zodra dat mogelijk is de voorkeur worden gegeven
aan hergebruik

III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage, een praktijk in aanvulling op hergebruik

1. De economische waarde van de producten zoveel 

mogelijk behouden en handhaven

2. Wanneer het product niet meer hergebruikt kan 

worden, moet de economische waarde van de 

gebruikte stoffen zo veel mogelijk worden bewaard en 

gehandhaafd 36



III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Deze praktijken hebben gemeenschappelijke eisen:

• voor het ontwerp
– Technische flexibiliteit en omkeerbaarheid van de verbindingen

– Keuze van de materialen

• Op de bouwplaats
– Raming van het geproduceerde afval (type, aard, hoeveelheid)

– Demontage en kwaliteit van het sorteren op de bouwplaats

• Elk van deze praktijken vergt kennis en technische
informatie over de bestaande materialen, die gevaloriseerd
moeten worden

– Het gebruik van de materiaalpaspoorten ontwikkelen en
aanmoedigen

37



III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben 

gemeenschappelijke eisen

• Voor het ontwerp - technische flexibiliteit

Het doel van technische flexibiliteit is terugwinning

"zonder schade" van de elementen en onderdelen te

bevorderen

- Geometrie van de verbinding

- Soorten verbindingen

38



III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben 

gemeenschappelijke eisen

• Technische flexibiliteit – geometrie van de verbindingen
Werken met verbindingen met een open geometrie 

Bron: Gids Duurzame Gebouwen - Leefmilieu Brussel

39



III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben 

gemeenschappelijke eisen

• Technische flexibiliteit – soort verbinding
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Werken met droge, onafhankelijke verbindingen



III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben 

gemeenschappelijke eisen

• Technische flexibiliteit – soort verbinding
Werken met droge, onafhankelijke verbindingen
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Ook eenvoudige (zonder specifiek 

gereedschap) en snel te plaatsen of te 

demonteren verbindingen kiezen

Wat ingewikkeld en langzaam te 

demonteren is, zal vaak worden afgebroken

41



III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben 

gemeenschappelijke eisen

• Voor het ontwerp - Keuze van de materialen

Materialen kiezen

- Met een hoog hergebruik- en recyclagepotentieel

- Die werkelijk gerecycleerd zijn (lokale circuits)

- Eenvoudige, en geen composietmaterialen

- Weinig bewerkte materialen

- Met weinig tot heel weinig additieven

Bron: Knauf Insulation - België
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III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben 

gemeenschappelijke eisen

• Voor het ontwerp - Keuze van de materialen

Bron: W. Galle (VUB) – EFRO BBSM project – www.bbsm.brussels 
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III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben 

gemeenschappelijke eisen

• Op de bouwplaats – Raming van het geproduceerde afval

Afvalstoffenbeheerplan en -inventaris –

modellen van het CCTB (2022)

44



III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben gemeenschappelijke 

eisen

• Op de bouwplaats – Raming van het geproduceerde afval

Verwerkt materiaal

- Oppervlakte

- Dikte

- Volumieke massa

Volume en massa 

kunnen gemakkelijk 

bepaald worden

Afgebroken materiaal, in stukken

- Oppervlakte

- Dikte

- Volumieke massa

Afgebroken materialen nemen meer volume in (lucht 

tussen de stukken). Men moet deze 

uitzettingscoëfficiënt bepalen om het benodigde 

aantal recipiënten te kunnen bepalen
45



III. COMPLEMENTARITEIT MET 

HERGEBRUIK

Recyclage en hergebruik hebben gemeenschappelijke 

eisen
• Op de bouwplaats – Kwaliteit van het sorteren
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IV. DE RECYCLAGEPRAKTIJK 

VERSTERKEN

Verscheidene praktijken kunnen toelaten om 

bouwmaterialen intensiever te recycleren (en 

trajecten op te zetten)

• De sector en voornamelijk de

bouwondernemingen uitrusten voor een beter

afvalbeheer op de bouwplaats

• De verplichtingen van sortering op de bouwplaats

versterken en het palet van te sorteren fracties

verruimen

• De verplichtingen van de producenten versterken

op het vlak van terugneming van resten
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IV. DE RECYCLAGEPRAKTIJK 

VERSTERKEN

Verscheidene praktijken kunnen toelaten om 

bouwmaterialen intensiever te recycleren (en 

trajecten op te zetten)

• Zijn materiaalkeuzes herzien volgens een visie

van lokale circulaire economie

• De voorschriften "materialen" en "verbindingen"

versterken in de bestekken

• De eisen voor het sorteren op de bouwplaats

versterken in de bestekken

• Werken met de producenten om "zo goedkoop

mogelijke" inzamel- en terugnametrajecten te

ontwikkelen
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IV. DE RECYCLAGEPRAKTIJK 

VERSTERKEN

De bestaande recyclagetrajecten (onvolledige lijst – bron Buildwise):
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IV. DE RECYCLAGEPRAKTIJK 

VERSTERKEN
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IV. DE RECYCLAGEPRAKTIJK 

VERSTERKEN
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IV. DE RECYCLAGEPRAKTIJK 

VERSTERKEN

De bestaande recyclagetrajecten (onvolledige lijst – bron Buildwise):

Sinds 2022, Knauf insulation in Visé: 

Afval van glaswol (resten en sloop) producten van Knauf of andere merken

Opgelet: elk traject volgt een eigen werkwijze:

- Inzameling via aan te kopen big bags, 

huurcontainers, inzameling via doorverkoper…

- De kostprijs varieert sterk en kan hoog zijn
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Recyclage is een praktijk die toelaat om bouw- en 

sloopafval te valoriseren. Deze praktijk, die een 

aanvulling is op hergebruik, wordt nog te weinig 

benut in de bouwsector.

• Recyclage is een praktijk die toelaat om bijproducten 

en nevenproducten te gebruiken, en dit in een logica 

van circulaire economie. 

• Upcycling moet worden bevorderd en de trajecten 

van inzameling en terugname door de fabrikanten 

moeten worden aangemoedigd.
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• De sector, en vooral de aannemers, moet

instrumenten krijgen voor het beheer van het 

werfafval

• Raming van het afval dat op de bouwplaats geproduceerd 

zal worden (per fractie)

• Monitoring van het afval tijdens de werken

• Beheer van de sortering (aantal en type containers, 

beheer van de sorteerzone, kwaliteit van de sortering…)

• Kennis van de circuits
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN
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Thema | Circulaire economie 
Dossier | Recyclage van materialen en afval, zo mogelijk in situ 
Oplossing | Afvalstoffenbeheerplan voor de bouwplaats 

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/circulaire-economie
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/recyclage-materialen-afval-mogelijk-situ
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/plan-beheer-werfafval


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• TRACHTE S., BOS M. (2021), Wetenschappelijk rapport WP3/WP4 

"Analyse des pratiques et des filières de prévention, gestion et 

valorisation des déchets de construction en RBC" in het kader van het 

EFRO-BBSM project, februari 2021, Louvain-la-Neuve, online op 

www.bbsm.brussels

• GALLE W., Building a circular economy: Design Qualities to Guides and 

Inspire Building Designers and Clients, Bruxelles, Vrije Universiteit 

Brussel, Oktober 2019, online op www.bbsm.brussels  

• GALLE W., Building a circular economy: Buildings, a Dynamic 

Environment, Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel, November 2019, en 

ligne sur www.bbsm.brussels 

• ROMNÉE A. & VRIJDERS J., Naar een circulaire economie in de bouw, 

Brussel, WTCB, september 2018.

• ROMNÉE A. & VRIJDERS J., De circulaire economie: veel meer dan 

recycleren! Brussel, WTCB, 2017.
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CONTACT

Sophie TRACHTE

Professor aan de Faculteit Architectuur - ULiège

Gegevens

 : 0477.89.28.80

E-mail: sophie.trachte@uliège.be
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