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PRESENTATIE VAN DE SPREKER 
Ambroise ROMNÉE heeft twee masters behaald in burgerlijke ingenieurswetenschappen en 

architectuur. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeksassistent in het laboratorium Architectuur & 

Klimaat van de UCL, waar hij zijn expertise ontwikkelde over stadsontwerp dat gevoelig is voor 

duurzaam beheer van regenwater en over intelligent beheer van openbare verlichting. Daarna 

werkte hij bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Als 

projectmanager richtte zijn expertise zich op de circulaire economie in de bouw, de logistiek en 

intelligente mobiliteit van bouwmaterialen, de aanpasbaarheid van woningen en advisering in 

duurzame en circulaire ontwikkeling en bouw.  

 Ambroise is vervolgens in september 2019 in dienst getreden bij ICEDD, in het team Klimaat & 

Energietransitie. Hij werkt er als projectmanager in circulaire economie, en in het bijzonder aan 

een ondersteuningsopdracht in circulaire economie voor publieke opdrachtgevers. Hij is ook 

betrokken bij de coördinatie van de ontwikkelingsas rond de bouw van het Gewestelijk 

Programma voor Circulaire Economie (GPCE).  

Ambroise is auteur van talrijke publicaties en geeft regelmatig conferenties of opleidingen in 

zijn vakgebied. 

De presentatie van het "Vademecum Circulair bouwen" heeft als doel de sleutels aan te reiken 

voor een effectief gebruik van het vademecum door : 

• De verschillende onderwerpen in het Vademecum door te nemen 

• Uitleg te geven over de structuur van elk van de thema's binnen het vademecum 

• De concrete inhoud van een van de onderwerpen in het Vademecum als voorbeeld te 

beschrijven 

Voor meer informatie: https://www.icedd.be/en/. 2 
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE 

De sleutels tot effectief gebruik van het 

vademecum geven door: 

• het doornemen van de verschillende thema's die in 

het Vademecum aan bod komen 

• uitleg over de structuur van elk van de thema's 

binnen het vademecum 

• een beschrijving, bij wijze van voorbeeld, van de 

concrete inhoud van één van de thema's van het 
vademecum 
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PLAN VAN DE PRESENTATIE 

 

I. Doel van het vademecum 

II. Structuur van het vademecum 

III. Onderwerpen in het Vademecum 

IV. Gedetailleerd voorbeeld voor het 

onderwerp "Omkeerbaar ontwerp"   
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I. DOEL VAN HET VADEMECUM 

 
• Doel: de sleutels aanreiken om de principes van CE toe te passen in openbare 

bouw- en/of renovatieprojecten 

• Centraliseren (doorverwijzen naar andere bronnen) en ontwikkelen van 

document 

• Indeling van het document  2 hoofdgedeelten:: 

 Circulaire renovatie: 6 thema's 

 Circulaire bouw: 5 thema's 

5 Brom Leefmilieu Brussel https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/instrumenten.html?IDC=10990  

BOUW/BIJBOUW  
CYCLUS 

RENOVATIE 
CYCLUS 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/instrumenten.html?IDC=10990


II. STRUCTUUR VAN HET VADEMECUM 

 
• Voor elk van de thema's zijn de volgende elementen opgenomen: 

 Doelstelling  

 Algemene principes: beschrijving van de kernpunten van het thema 

 Belangrijkste stappen: wat de opdrachtgever moet doen om het CE-thema in zijn werk te 

integreren 

– Inspiraties voor de mogelijke clausules voor een bestek 

 Voorbeelden van projecten 

 Om verder te gaan 

 Bijlage met voorbeelden van clausules 
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III. RENOVATIE : CIRCULAIRE PROGRAMMATIE 

 

 
Het project installeren volgens het programma met een visie op verschillende 

levenscycli of het programma aanpassen aan de ruimtelijke opportuniteiten van het 

bestaande gebouw. 

 Aansluiting op bestaande infrastructuur, toegankelijkheid 

 Mogelijkheid om faciliteiten te delen 

 Weerbaar maken, CE in het programma introduceren  
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ZIN-project  Bron : Besix Project Caserne Elsele / Usquare Bron : BUUR 



RENOVATIE : INVENTARISSEN 

 
Kwantitatieve en kwalitatieve kennis opdoen van materialen, producten en 

elementen en de toepassing daarvan om één of meer strategieën voor een 

circulaire economie te ontwikkelen. 

 Inventaris van asbest en gevaarlijk afval 

 Inventaris van het afval 

 Inventaris van herbruikbare middelen 
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Projecten Ambassade et Warland Bron : B.Boccara  



RENOVATIE : BEHOUD VAN HET BESTAANDE 

 
Handelen in het gebouw om de bestaande middelen zo lang mogelijk te 

behouden en in stand te houden 

 Een langetermijnvisie voor het gebouw ontwikkelen 

 Rekening houdend met de principes van aanpasbaar en omkeerbaar ontwerpen 
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Projecten Brunfaut Bron : Dethier Architecture , Ambassade Bron : B.Boccara et Circular Retrofit Lab Bron : VUB Architectural Engineering / KADERSTUDIO  



RENOVATIE : AFBOUW EN ONTMANTELING 

 
Selectieve sloop (deconstructie) voor een betere recyclage en demontage (of 

ontmanteling) voor hergebruik: 

 Deconstructie om schone en homogene materiaalstromen te verkrijgen en deze naar 

hun optimale verwerking te sturen (afvalbeheersplan) 

 Ontmanteling om herbruikbare elementen te extraheren voor gebruik ter plaatse of 

elders (verliesfactor + milieukosten) 
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Horta project Bron : B. Boccara  



RENOVATIE : HERGEBRUIK TER PLAATSE 

 
(Her)gebruik van producten, materialen of bouwelementen die eerder op de 

projectlocatie zijn ontmanteld 

 Identificatie, tests, documentatie, stockage, voorbereiding 
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Renovatie project kantoren tot school Bron : AgWa 



RENOVATIE : MATERIALEN DIE DE SITE 

VERLATEN 
• Bouw- en sloopafval optimaal beheren door het naar de beste terugwinnings- 

of verwerkingskanalen te sturen. 

 Afval 

 Hulpbronnen die herbruikbaar zijn buiten de site 
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CityDox  project Bron : CPDB en Warland Bron :B.Boccara  



BOUW: OMKEERBAAR ONTWERP 

 
Het gebouw ontwerpen (en bouwen) en de onderdelen, elementen, producten 

en materialen ervan zodanig toepassen dat zij aanpasbaar, omvormbaar en 

demonteerbaar zijn: 

 Mogelijkheid om het gebouw te transformeren, omkeerbaar ontwerp van de ruimte 

 Onafhankelijke laagopbouw (het gebouw is opgebouwd uit verschillende lagen) 

 Technische omkeerbaarheid van systemen (en kits), producten, materialen en 

assemblages 

 

13 Projecten Circular Retrofit Lab Bron : VUB Architectural Engineering / KADERSTUDIO en Modull 2.0 Bron : CDR 



BOUW: MATERIAAL- EN PRODUCTKEUZE 

 
Kies materialen op basis van hun milieueffect en hun bestemming aan het 

einde van hun levenscyclus. 

 Voorzorgsprincipe 

 Omkeerbaarheidsprincipe 

 Ecodesign-principe 
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Bron : Circomat en Projet Karper Bron : B.Boccara 



BOUW: GEBRUIK EN ONDERHOUD 

Bewaak de werking van het gebouw met frequent en voldoende onderhoud om 

ongewenste ontmanteling of afbraak te voorkomen. 

 Preventief onderhoud, curatief onderhoud, renovatie,... 
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BOUW: BEHEER EN UPDATE VAN DE DATA 

 

Producten/materialen documenteren en gegevens bewaren om onderhoud, 

reparatie, deconstructie en toekomstige demontage of herstel van onderdelen 

te vergemakkelijken. 
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Dethy project Bron : B.Boccara 



IV. GEDETAILLEERD VOORBEELD VOOR HET 

ONDERWERP "OMKEERBAAR ONTWERP" (1/2) 

• Doelstelling: "Het gebouw ontwerpen (en bouwen) en de componenten, 

elementen, producten en materialen ervan zodanig toepassen dat ze 

aanpasbaar, transformeerbaar en demonteerbaar zijn." 

 Algemene principes:  

–Omkeerbaar ontwerp van de ruimte: planning van de uitbreiding, positie van vaste 

elementen, afmetingen, toegankelijkheid van technieken 

–Technische omkeerbaarheid van systemen, producten en materialen: systematisering, 

gelaagdheid, omkeerbare en toegankelijke assemblage 
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GEDETAILLEERD VOORBEELD VOOR HET 

ONDERWERP "OMKEERBAAR ONTWERP" (2/2) 

• Belangrijkste stappen :  

 "De opdrachtgever moet de ambities en de ruimtelijke en technische kwaliteiten die 

van zijn gebouw worden verwacht, in een langetermijnvisie aangeven. " 

 Inspiratie voor clausules: vraag een nota over omkeerbaar ruimteontwerp; vraag een 

nota over technische omkeerbaarheid. 

– In de offerte 2 of 3 verschillende gebruiksmogelijkheden van de ruimte voorstellen door aan te tonen dat 

de ruimte geschikt is voor dat gebruik door met name de afmetingen, de toegankelijkheid van de 

technieken en de ruimtelijke indeling van de structuur en de kernelementen te vermelden 

– In de offerte de maximale capaciteit van de structuren en technieken vermelden en eventueel een 

versterking van deze capaciteiten voorstellen voor toekomstige horizontale/verticale uitbreiding 

 

• Voorbeelden 

 Lijst van relevante voorbeelden in het Vademecum 

• Om verder te gaan  

 Lijst van referenties, wetenschappelijke artikelen, andere voorbeelden, ... 
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VOORBEELD BUILD REVERSIBLE IN CONSTRUCTION 

(BRIC) 

Bron BRIC Source : BAMB 



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE 

• Vademecum = verzameling van informatie en 

technische referenties 

• 11 thema's: programmering, inventaris, onderhoud, 

deconstructie, hergebruik, afval, omkeerbaar 

ontwerp, keuze van materialen en producten, 

gegevensbeheer, exploitatie en onderhoud en 

bijwerking van de inventarisgegevens. 

• 1 "fiche" per thema: doelstelling, algemene 

principes, belangrijkste benaderingen, 

voorbeelden, advies voor clausules, om verder te 

gaan 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

 

• Gids duurzame gebouwen 
https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506  

> 9 thema’s > Gestion du projet, chantier, bâtiment : 

Dossier | Omkeerbaar en circulair bouwen 

 

• Vademecum circulair bouwen 
https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/instrumenten.html?IDC=10990  
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CONTACT 

 

Ambroise ROMNEE 

Facilitator GPCE bouw 

 

 

 : 081 24 05 80 

E-mail : aromnee@environnement.brussels  

mailto:aromnee@environnement.brussels

