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Laurent WITHOFS studeerde burgerlijk ingenieur bouwkunde aan de KU Leuven. Hij werkt sinds

2018 bij Whitewood als Projectmanager bij de divisie project development. Als ontwikkelaar werkt

hij aan projecten van variërende schalen en met diverse programma's. Bij elk project wordt hij

geconfronteerd met uiteenlopende architecturale randvoorwaarden, vooruitstrevende technische

specificaties, ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en strikte budgetten.

Als opdrachtgever van projecten met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen wordt hij vaak

geconfronteerd met de vragen die in dit seminarie aangekaart worden.

Hij verduidelijkt hoe de krijtlijnen met betrekking tot duurzaamheid vanaf de ontwerpfase

geïntegreerd worden in het lastenboek. Alsook hoe er tijdens de werfuitvoering tot aan oplevering

gewaakt wordt over de opvolging ervan. De hoge ambities in verband met duurzaam bouwen

botsen immers soms met de randvoorwaarden op het vlak van bouwbudget. Het maken van de

meest efficiënte keuzes hierin vergt een complexe afweging. Aan de hand van concrete

praktijkvoorbeelden in Brusselse renovatieprojecten, geeft hij een overzicht van zijn ervaringen,

alsook de lessen die naar toekomstige projecten meegenomen kunnen worden.

Voor meer informatie:

www.whitewood.eu

http://www.cenergie.be/


• Inzicht verschaffen in hoe duurzaamheid en meer 

bepaald het recyclage aspect kan geïntegreerd 

worden in een project

• Bewust making van het potentieel conflict tussen 

het duurzame en het financiële luik

• Tastbaar maken van de successen en de 

moeilijkheden / werkpunten in de huidige situatie
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Project integratie

• Ontwerpfase

• Uitvoeringsfase

• Gebruiksfase

• End of life

II. Evenwicht tussen budget & duurzaamheid

III. Praktijkvoorbeelden
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I. PROJECT INTEGRATIE

• Ontwerpfase: Het bepalen van de 

projectambities

Welk programma?

Welke certificeringen? Welke graad?

–Well

–BREEAM

Welke duurzaamheidsambities?

–CO2 Neutraal

–Fossil free

–LCA 

–Circulariteit
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I. PROJECT INTEGRATIE

• Ontwerpfase: Een circulaire benadering
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I. PROJECT INTEGRATIE

• Uitvoeringsfase: De ambities realiseren

 Integratie in lastenboeken en meetstaten

–Basis

–Variant

 Integratie in aannemingsovereenkomsten

–Middelenverbintenis

–Resultaatsverbintenis

Quantificering ambities

–Op basis van volume

–Op basis van gewicht

Potentiele sancties t.a.v. de aannemer

–Financiële sancties (commerciële korting op afrekening)

–Insteek is op basis van vertrouwen
7



I. PROJECT INTEGRATIE

• Gebruiksfase: De gerealiseerde ambities benutten

Volledig en uitgebreid asbuilt dossier

BIM model

–Level of detail (in execution)

–Level of information (in use)

Data-architectuur

–Predictief onderhoud

8
Bron: Whitewood



I. PROJECT INTEGRATIE

• End of life: Recyclage efficiënt toepassen
De verwerking en verwijdering van bouwmaterialen nadat ze het einde 

van hun levensduur hebben bereikt op een zo efficiënt mogelijke 

manier, waarbij de hoeveelheid afval, koolstofemissies en het gebruik 

van stortplaatsen tot een minimum worden beperkt.
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 Sloopinventaris / Sloopopvolgingsplan (VL)

–Tracimat: sloopopvolgingssysteem

 MADASTER

–Het registreren en documenteren van producten

en materialen in een digitaal materialenpaspoort, 

maakt het mogelijk om het traceerbaar en 

consulteerbaar te maken hoe materialen 

hergebruikt zijn in het verleden en kunnen 

hergebruikt worden in de toekomst.



II. EVENWICHT TUSSEN BUDGET & 

DUURZAAMHEID
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Een vereenvoudigde voorstelling van de 

realiteit.

Hoewel de ideologie en de principes 

sterk zijn, is de vraag: hoe kijkt een 

ontwikkelaar er momenteel naartoe?

En hoe vertaalt dit zich in een 

businessplan?

Een vereenvoudigde voorstelling van de realiteit.

Bron: Vlaanderen-circulair



II. EVENWICHT TUSSEN BUDGET & 

DUURZAAMHEID

11

HIGH COST
H

IG
H

 P
R

O
B

A
B

IL
IT

Y

• De impact van risico

 Wat is de kost als het fout gaat: tijd

en budget?

–Vaak afhankelijk van de gebouwlayer.

(vb. verhoogde vloer vs gevelsluiting)

 Welke certificaten/technische 

beschrijvingen zijn beschikbaar?

–Kwaliteitsbewijs, waterdichting, 

brandweerstand, etc.

 Welke garanties/verzekeringen?

–Wat als een stuk vervangen moet 

worden? Quid voorradigheid?

–Wat is de impact op de decenale

verzekering?

➢Clausules aan contracten en meetstaten toevoegen, 

aanstellen controlebureau



II. EVENWICHT TUSSEN BUDGET & 

DUURZAAMHEID
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• De dualiteit tussen kost en inkomst

 In commercieel vastgoed wordt de waarde van een gebouw principieel berekend 

als de economische verhuurwaarde per jaar, gedeeld door een rendement dat 

verwacht wordt van het pand als opbrengsteigendom. Deze formule is voor wat 

wiskundig genoemd wordt de formule van “perpetuiteit”. Er wordt hier geen 

rekening gehouden met de intrinsieke waarden van materialen.

 De materialen, zijn een van de factoren van de huurprijs die de verkoopprijs van 

het gebouw gaan betalen. De huurder van een pand, heeft op vandaag nog niet 

altijd een positief beeld over recyclage & hergebruik. Hierdoor is sensibilisering 

en educatie rond het onderwerp vandaag uitermate belangrijk.



II. EVENWICHT TUSSEN BUDGET & 

DUURZAAMHEID

13

Savings Cost

• Project Multi: de balans

 86% bestaande structuur behouden

 90% recycleren van het bouwafval (buiten hergebruik)

 3% nieuwe materialen afkomstig van hergebruik

 Volledig project aan Madaster toegevoegd

 Breeam ‘Excellent’

 Fossil free: warmtepompen, geen gasaansluiting



III. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gevel project Multi: Future Proof

• De gevel is 98% demonteerbaar & recycleerbaar

14Tour Multi – Boulevard Anspach 1, 1000 Brussel

Bron: Whitewood Bron: Strunor

Bron: Strunor



III. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Complementariteit recyclage en hergebruik: up-cycling

• De herintegratie oude gevelprofielen naar lichtarmaturen en borstweringen
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Bron: Whitewood Bron: Whitewood

Bron: Conix RDBM



III. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Gevel project OXY: duurzame ambities

•Integratie 75% gerecycleerd aluminium

16Centre Monnaie – Boulevard Anspach 6, 1000 Brussel

Bron: Snohetta & Binst

Bron: Snohetta & Binst



III. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Onzekerheid: Kostprijs & Voorradigheid

• Kost hergebruik vs kost nieuw

– Demontage

– Stockage

– Reiniging

– (her) Montage

• Voorradigheid op lange termijn?

• Voorbeelden:

– Toilet
• meerkost hergebruik : € +15% à +20%

• Beschikbaarheid onzeker

– Verhoogde vloer
• minkost hergebruik : € -5% à -10%

• Beschikbaarheid relatief zeker
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Bron: Rotor DC

Bron: Rotor DC



III. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Werkpunten voor de toekomst

Leveranciers 

& garanties
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Stockage
Quantificering 

& certificering

Data & 

materiaalpaspoorten



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Recyclage kan al snel in het project geïntegreerd 

worden

• Financieel: een evenwicht tussen budget en 

duurzaamheid in het businessplan

• Recyclage kan een sterke meerwaarde zijn in een 

project

• Toekomstperspectief: er is nog ruimte voor 

verbetering, de markt vergt nog wat maturiteit
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 
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• www.rotordc.com

• www.tracimat.be

• www.madaster.be

• Gids Duurzame Gebouwen

• Thema : Circulaire economie

• Dossier | Recyclage van materialen en afval, zo mogelijk in situ

• Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

• Solution | BIM 

http://www.rotordc.com/
http://www.tracimat.be/
http://www.madaster.be/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/vademecum-regelgeving-epb-werkzaamheden-vanaf-juli-2017/afwijking-om-technische-functionele
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/circulaire-economie
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/recyclage-materialen-afval-mogelijk-situ
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/hergebruik-hertoepassing-bouwmateriaal
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/bim


CONTACT

Laurent WITHOFS

Project Manager

Contact informatie :

 : 0476 99 10 78

E-mail : laurent.withofs@whitewood.eu
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