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PRESENTATIE VAN DE SPREKER
Structuur en Circulariteit

Hoe een aanpasbare en flexibele structuur ontwerpen en daarbij kiezen voor materialen met een geringe milieu-impact

Sophie TRACHTE (Cenergie)

Sophie TRACHTE is architecte van opleiding. Na 9 jaar als medewerker bij een architectuurbureau en 16 jaar
wetenschappelijk onderzoek bij het team Architecture et Climat (UCLouvain) in de domeinen duurzame renovatie,
bouwmaterialen en -technieken en het duurzaam en circulair beheer van hulpbronnen, is ze nu werkzaam bij studie- en
adviesbureau Cenergie, dat innoverende oplossingen voorstelt, ontwerpt en uitvoert op het vlak van energie-efficiëntie en
circulair en duurzaam bouwen.

Haar competenties zijn de keuze van de bouwmaterialen en -technieken, het duurzaam beheer van de hulpbronnen en het
afval, alsook het circulair ontwerp van gebouwen (structuur en buitenschil), zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

Als adviseur stelt ze duurzame constructieve oplossingen voor rekening houdend met het comfort van de gebruiker en de
energieprestatie, en dit om de globale milieu-impact van de projecten maximaal te beperken. Dankzij haar kennis in
uiteenlopende domeinen zal ze de module "Hoe een aanpasbare en flexibele structuur ontwerpen en daarbij kiezen voor
materialen met een geringe milieu-impact" verzorgen

Als architecte, lesgeefster en adviseur bij het ontwerp van gebouwen met hoge milieu- en energieprestaties, werd ze vaak
geconfronteerd met de kwesties die in dit seminarie worden aangekaart. Een draagstructuur ontwerpen impliceert immers
dat verscheidene aspecten in aanmerking genomen worden, soms samen met aanpasbaarheid en flexibiliteit op lange
termijn. Een flexibele, aanpasbare structuur met een kleine milieu-impact ontwerpen, vergt aandacht op verschillende
vlakken:

• Ruimtelijke flexibiliteit van de structuur, door te werken rond polyvalentie (modulariteit, eenvoud, helderheid en
dimensionering van de structuur) en de positionering van de technische ruimten en circulaties;

• Technische flexibiliteit door te werken rond de onafhankelijkheid van de lagen grenzend aan de structuur, zoals de
buitenschil of de technieken, alsook rond de omkeerbaarheid van de verbindingen en van de aansluitingen tussen de
onderdelen;

• Beperkte milieu-impact door de keuze van bouwmaterialen en -technieken

• Bij renovatie een bestaande structuur behouden en hergebruiken door ze aan te passen aan de nieuwe behoeften



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Hoe een draagstructuur ontwerpen die 

aanpasbaarheid op lange termijn biedt?

• Hoe de milieu-impact van een draagstructuur 

beperken?

• Hoe hergebruik van de structurele elementen 

voorzien? 

3



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Uitdagingen

II. Herhaling van de bestaande systemen

III. Aanpak ontwerp: een flexibele en aanpasbare 

structuur voorzien, met materialen met een 

geringe milieu-impact

IV. Structuur en hergebruik
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I. UITDAGINGEN

• Structuur = ruggengraat van het gebouw

 De draagstructuur wordt gedefinieerd als het geheel

van de "dragende" elementen die instaan voor de

stabiliteit van een gebouw.

 De "dragende" elementen staan in voor het

overbrengen van de belastingen naar de

funderingen, die ze zelf overbrengen naar de grond,

en tegelijk instaan voor het evenwicht van het geheel.

 De draagstructuur = het skelet van het gebouw

5



I. UITDAGINGEN

• Structuur = ruggengraat van het gebouw
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I. UITDAGINGEN

• Structuur = ruggengraat van het gebouw
 Ze moet worden afgestemd op het gebruik van het gebouw 

en de functies die het herbergt of in de toekomst zal 

herbergen;

 Ze moet bestand zijn tegen aantasting door de tand des tijds 

(materialen met een lange levensduur, geen onderhoud).
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I. UITDAGINGEN

• Structuur = ruggengraat 

van het gebouw
 Ze moet bestand zijn tegen 

brand 

 Ze moet instaan voor de 

stabiliteit van het gebouw bij 

brand en zo de veilige evacuatie 

van de bewoners mogelijk 

maken

8Brandreactieklasse – bron: WTCB 

Gebouwtypes: laag – middelhoog – hoog – bron: WTCB



I. UITDAGINGEN

• Structuur en integratie van de technieken: 

 De structuur moet de integratie, het onderhoud en de 

gemakkelijke vervanging van de technische systemen 

mogelijk maken.
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Caméléon gebouw – Brussel
Bron: https://www.cameleon.be/nl/outlet/woluwe 

Bron schema: Cenergie- S.Trachte 



I. UITDAGINGEN

• Structuur en rol van de gevels

 De gevel draagt bij tot de draagstructuur

10Bron: S.Trachte – cursus LICAR1821



I. UITDAGINGEN

• Structuur en rol van de gevels

 De gevel draagt niet bij tot de draagstructuur
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Project BAMB – VUB - Bron: architectura.be Project BAMB – VUB - Sourcehttps://www.standaard.be 

Bron schema: Cenergie- S.Trachte 



II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• Onderbouw - Bovenbouw

Bovenbouw
- Horizontale elementen
- Verticale elementen
- Gebinte

Onderbouw
- Horizontale elementen
- Verticale elementen
- Funderingen

Bron: S.Trachte – cursus LICAR1821



II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• Horizontale elementen

 Vloeren en vloerplaten

 Balken

Bron: S.Trachte – cursus LICAR1821Bron schema: Cenergie- S.Trachte 



II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• Horizontale elementen

 Vloeren en vloerplaten
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II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• Verticale elementen

 Palen en kolommen

 Massieve muren: metselwerk, betonschaal, CLT

 Muren met geraamte

Bron: S.Trachte – cursus 
LICAR1821

Bron schema: Cenergie- S.Trachte 



II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• De diverse draagsystemen

 Het systeem van draagmuren

– Afhankelijkheidsrelatie tussen de muren en de bebouwde 

ruimte

– De structuur begrenst de ruimte

– De gevel draagt gewoonlijk bij tot de structuur

Bron: https://www.maisonbleue.fr/murs-porteurs 

Bron schema: Cenergie- S.Trachte 



II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• De diverse draagsystemen

 Het systeem van draagmuren

- Gemetselde 

blokken

- Gegoten beton

- Geprefabriceerd 

beton

- Houten paneel

- Houten skelet

Bron: S.Trachte – cursus LICAR1821



II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• De diverse draagsystemen

 Skeletbouw: portieken of kolommen/balken

– Onafhankelijkheidsrelatie tussen de structuur en de ruimte

– Vrij vlak

– Programmatische variabiliteit

Bron: https://www.rector.fr/produits/dalle-alveolee Bron schema: Cenergie- S.Trachte 

https://www.rector.fr/produits/dalle-alveolee


II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• De diverse draagsystemen

 Skeletbouw: portieken of kolommen/balken

- Betonnen skelet

- Houten skelet

- Metalen skelet

- Gemengd skelet

Bron: S.Trachte – cursus LICAR1821



II. HERHALING VAN DE BESTAANDE 

SYSTEMEN
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• De diverse draagsystemen

 De meeste bestaande structurele systemen zijn slecht 

omkeerbaar, d.w.z. beperkt demonteerbaar of 

herbruikbaar

– De systemen aanpasbaar en flexibel in de tijd maken

– De milieu-impact van de systemen beperken

– Omkeerbare verbindingen ontwikkelen voor bepaalde 

structurele elementen



Hoe een aanpasbare en flexibele structuur 

ontwerpen?

III. AANPAK ONTWERP
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> Diverse 

parameters 

in 

aanmerking 

nemen in 

een 

circulaire 

ontwerp-

benadering

Bron: http://adaptablefutures.com/our-work/toolkit/ 



Hoe een aanpasbare en flexibele structuur 

ontwerpen?

III. AANPAK ONTWERP
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> Diverse 

parameters 

in 

aanmerking 

nemen in 

een 

circulaire 

ontwerp-

benadering

Bron: http://adaptablefutures.com/our-work/toolkit/ 



Hoe een aanpasbare en flexibele structuur 

ontwerpen? 
De stappen differentiëren: nieuwbouw en renovatie

III. AANPAK ONTWERP
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Hoe een aanpasbare en flexibele structuur 

ontwerpen? 
De stappen differentiëren: nieuwbouw en renovatie

Bron: Vademecum circulair bouwen - © Leefmilieu Brussel



III. AANPAK ONTWERP
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit 

2. Werken rond de technische flexibiliteit

3. De milieu-impact beperken – keuze van het 

materiaal

4. Bij renovatie: het bestaande behouden

5. Het hergebruik van de structurele elementen 

bevorderen



III. AANPAK ONTWERP
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit

De ruimtelijke flexibiliteit van een gebouw laat toe om zijn 

functionele en economische levensduur te verlengen, door 

het gebouw toe te laten om:

• In de loop van de tijd verschillende functies te 

herbergen;

• Tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van 

de gebruikers;

• Zich aan te passen aan strengere normen.



III. AANPAK ONTWERP

27

1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit

 2 ontwerpprincipes

1. INPLANTING van het gebouw 2. POLYVALENTIE van de structuur 

en de geïnduceerde ruimten

Reconversie van de van de vroegere Belle-Vue brouwerijen, Brussel, 
L’Escaut architectes et MSA, Masterplan - © François Lichtlé

Gebouw Suurstoff, Risch-Rotkreuz – Zwitserland - ©Matthieu Gafsou
http://nvbcom.fr/suurstoffi-building-risch-rotkreuz-ch-burkard-meyer-

architekten-bas-international-award-wood-architecture-thursday-april-
4th-2019-fbc-nancy/ 



III. AANPAK ONTWERP
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit -

Inplanting

 Een ligging kiezen die toelaat om op lange termijn 

aantrekkelijk te blijven; i.f.v. het programma met een 

visie op verscheidene levenscycli van het gebouw.

Reconversie van de van de vroegere Belle-Vue brouwerijen, Brussel, 
L’Escaut architectes et MSA, Masterplan - © François Lichtlé

https://www.google.be/maps/place/MIMA



III. AANPAK ONTWERP
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit -

Inplanting

 Een goed gelegen en kwaliteitsvolle site laat toe om in 

de loop van de tijd aantrekkelijk en toegankelijk te 

blijven. Gebouwen op zulke sites hebben meer kans 

om te worden onderhouden en heringericht.

Een goed gelegen site = verbinding met bestaande stadsinfrastructuren 

en -uitrustingen (diensten, vervoer, groene ruimten…)

Een kwaliteitsvolle site = gevarieerde omgeving, die een mix van 

gebruiken en functies biedt en die aan diverse behoeften voldoet.



III. AANPAK ONTWERP
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit –

Polyvalentie

Polyvalentie vergemakkelijkt toekomstige aanpassingen. 

Ze wordt geïnduceerd door:

 Modulariteit en eenvoud van de structuur

 Dimensionering van de structuur

 Volumetrie van de geïnduceerde ruimten

 Positionering van de circulaties

 Positionering van de kokers en technische ruimten



III. AANPAK ONTWERP
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit –

Polyvalentie

 Modulariteit en eenvoud van de structuur 
Project Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

Hoogte 
7,0m

Primaire structuur 
samengesteld uit 
betonpalen en 
cassettevloeren
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit –

Polyvalentie

 Modulariteit en dimensionering van de structuur 
Project Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

Een primaire structuur: 

Raster 16,20 x 16,20 m

Hoogte 7,0m

Een secundaire structuur

Raster 8,10 x 8,10 m

Variabele hoogte

Flexibiliteit: twee 

mogelijke posities voor de 

secundaire structuur
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit –

Polyvalentie

 Modulariteit en dimensionering van de structuur 
Project Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter 

Architects

Mobilis - D’Ieteren immo – Arch:

Cassettevloer in beton – grote overspanning 
Dikte 57 cm

16kN/m²
Levensduur: 100 jaar
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit –

Polyvalentie

 Volumetrie en flexibiliteit van de geïnduceerde ruimten
Project Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

De voorziene rasters 

bieden een grote flexibiliteit 

en laten toe om diverse 

functies of programma's te 

herbergen.

- Atelier

- Product. activiteiten

- Bioscoop

- Hotel

PRODUCTIEACTIVITEITEN 
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De voorziene rasters 

bieden een grote flexibiliteit 

en laten toe om diverse 

functies of programma's te 

herbergen.

- Landschapskantoor

- Kantoor met 

scheidingswanden

- Showroom

- Parking

1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit –

Polyvalentie

 Volumetrie en flexibiliteit van de geïnduceerde ruimten
Project Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

LANDSCHAPSKANTOOR
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1. Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit –

Polyvalentie

 Positionering van de circulaties/technieken
Project Mobilis - D’Ieteren immo – Arch: XDGA – Xaveer De Geyter Architects

De positionering van 

de circulaties en 

technieken biedt de 

mogelijkheid om het 

gebouw te 

compartimenteren in 2 

of 4 onafhankelijke 

delen.
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Het gebouw bestaat uit een geheel van lagen of

onderdelen. Elke laag voldoet aan één of meer

eisen/prestaties. Elke laag heeft een specifieke levensduur.

De technische flexibiliteit van een gebouw laat toe om

diverse vernieuwingen van de lagen of onderdelen te

respecteren en daarbij de integriteit van het gebouw en de

aangrenzende lagen te behouden.

Ze vergemakkelijkt ook de demontage van alle onderdelen

(en eventueel hun hergebruik).
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

 2 ontwerpprincipes

1. STRATIFICATIE en 

ONAFHANKELIJKHEID van de onderdelen

2. OMKEERBAARHEID van de 

verbindingen

Reconversie van het gebouw Sint Jozef – Campus Caritas – architecten: 
De Vylder Vinck Taillieu © Filip Dujardin

Omkeerbaar systeem Peikko – www.peikko.fr 
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39

2. Werken rond de technische flexibiliteit

Stratificatie en onafhankelijkheid van de 

onderdelen

De stratificatie en de onafhankelijkheid van de onderdelen

verzekeren dat de prestaties van het gebouw kunnen

evolueren (om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften

of gebruiken) door toe te laten om één of meer onderdelen

te vervangen zonder de prestaties van de andere aan te

tasten of alle aangrenzende onderdelen te moeten

vervangen.
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Stratificatie en onafhankelijkheid van de 

onderdelen

 Tussen de diverse onderdelen van een gebouw

- Gevels

- Balkons

- Indeling

- Binnenafwerkingen

- Technieken

- …
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III. AANPAK ONTWERP

41

2. Werken rond de technische flexibiliteit

Stratificatie en onafhankelijkheid van de 

onderdelen

 Tussen de structuur en de gevel

De voorkeur geven aan een gevel die onafhankelijk is van

de draagstructuur. In dat geval zorgt de gevel enkel voor

de sluiting van de gebouwschil zonder bij te dragen aan de

stabiliteit van het gebouw.
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Stratificatie en onafhankelijkheid van de 

onderdelen

 Tussen de structuur en de technieken

Integratie van de technische systemen ter hoogte van een verlaagd plafond: van een onafhankelijk systeem (1) naar een systeem dat volledig 
afhankelijk is van de structuur (5) – Bron: Leefmilieu Brussel

Holddeck systemen - https://holedeck.com/  

De technische systemen moeten

onafhankelijk zijn van de structuur. Hun

integratie in de structuur moet bij het begin

van de werken gepland worden.
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Stratificatie en onafhankelijkheid van de 

onderdelen

 Tussen de verschillende structurele elementen

Geprefabriceerde balken en kolommen – bevestigd met bouten –
systeem peikko – www.peikko.fr   

Gestort beton – bron: https://www.infociments.fr/betons/coffrages 
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Omkeerbaarheid van de verbindingen

Omkeerbaarheid laat toe om, in geval van onderhoud of

vervanging, elk onderdeel toegankelijk en

demonteerbaar te maken, en dit zonder de

aangrenzende onderdelen te beschadigen.

Omkeerbaarheid laat ook toe om alle lagen en

materialen waaruit de gevel bestaat te beschouwen als

hulpbronnen die in een min of meer verre toekomst

hergebruikt kunnen worden.
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Omkeerbaarheid van de verbindingen

 De voorkeur geven aan systemen met een geraamte 

en geprefabriceerde elementen

Metselwerk van blokken – bron: archeconstruction.fr Houten geraamte – bron: www.bois.com 
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Omkeerbaarheid van de verbindingen

 Geometrie van de verbindingen tussen structurele 

elementen
- De voorkeur geven aan open geometrieën: lineair, 

symmetrisch of asymmetrisch (langs één kant)
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Omkeerbaarheid van de verbindingen

 Geometrie van de verbindingen

- Omkeerbare en demonteerbare structuur in geprefabriceerd 

beton en hout - Verbindingen met open geometrie 

Types van houtverbinding – bron: Grande Encyclopédie Larousse Houtverbinding – bron: Pro-bois
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2. Werken rond de technische flexibiliteit

Omkeerbaarheid van de verbindingen

 Omkeerbare verbindingen

- De voorkeur geven aan DROGE, directe of indirecte, 

onafhankelijke en autonome verbindingen

Bron: WTCB
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Een materiaal kiezen dat geschikt is voor de context van 

het project, in functie van de technische kenmerken en 

de reglementaire eisen

 Een materiaal kiezen waarvan de levensduur 

overeenstemt met de levensduur van het gebouw

 Het gebruik van materialen rationaliseren

 Een materiaal kiezen dat het milieu en de gezondheid 

respecteert
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Een materiaal kiezen dat geschikt is voor de context van 

het project, in functie van de technische kenmerken en 

de reglementaire eisen

Inert / Beton Hout en afgeleide materialen Staal

Brandweerstand 
++ 

Akoestiek 
++

Isolatie 
-

Thermische inertie 
++

Brandweerstand 
+ 

Akoestiek 
-

Isolatie 
+

Thermische inertie 
-

Brandweerstand 
- -

Akoestiek 
-

Isolatie 
--

Thermische inertie 
-
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Een materiaal kiezen dat geschikt is voor de context van 

het project, in functie van de technische kenmerken en 

de reglementaire eisen

–Voordeel halen uit elk materiaal – gemengde structuur
Gebouw Pulse, Saint-Denis, Parijs, BFV architectes, 
source:https://www.archistorm.com/immeuble-pulse-ircade-saint-denis-bfv-architectes/ 
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Een materiaal kiezen waarvan de levensduur 

overeenstemt met de levensduur van het gebouw en zijn 

structureel systeem

– Huisvesting: 100 jaar

– Kantoor: 20 jaar

– Productieactiviteiten: ?
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Het materiaalgebruik rationaliseren

Rationaliseren of overbemeten?

Hoewel de overbemeting van bepaalde structurele 

elementen een latere overbelasting mogelijk maakt en de 

aanpasbaarheid en het evolutievermogen van het 

gebouw verhoogt, dient de structuur op zo rationeel 

mogelijke wijze bestudeerd te worden.
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Het materiaalgebruik rationaliseren

– De voorkeur geven aan systemen met geraamten, omdat die 

minder materialen verbruiken

B
ro

n
: 

S.
Tr

a
ch

te
 –

cu
rs

u
s 

LI
C

A
R

1
8

2
1

B
ro

n
: 

S.
Tr

a
ch

te
 –

cu
rs

u
s 

LI
C

A
R

1
8

2
1



III. AANPAK ONTWERP

55

3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Het materiaalgebruik rationaliseren

– De voorkeur geven aan zgn. "droge" of geprefabriceerde 

systemen, die het afval en het watergebruik op de bouwplaats 

beperken

– De voorkeur geven aan structuurelementen met courante 

handelsafmetingen en/of gestandaardiseerde afmetingen
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Een materiaal kiezen dat het milieu en de gezondheid 

respecteert

– Materialen kiezen die lokaal beschikbaar zijn

– Hernieuwbare materialen en/of materialen met een hoog 

gehalte gerecycleerd materiaal kiezen

– Herbruikbare en/of werkelijk gerecycleerde materialen kiezen

– De milieu-impact van de oplossingen evalueren via het 

TOTEM instrument
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Een materiaal kiezen dat het milieu en de gezondheid 

respecteert

Inert / Beton Hout en afgeleide materialen Staal

Lokale herkomst
Niet hernieuwbaar

Gehalte gerecycleerd 
materiaal: 25%

Huidige technieken 
beperkt omkeerbaar
Beperkt herbruikbaar

Voor 95% gerecycleerd 
door breken

Herkomst Europa
Hernieuwbaar (30 jaar)
Gehalte gerecycleerd 

materiaal: 0%
Omkeerbare 
technieken

Herbruikbaar
15% gerecycleerd / 

85% verbrand

Herkomst Europa
Niet hernieuwbaar

Gehalte gerecycleerd 
materiaal: < 60%

Omkeerbare en niet-
omkeerbare technieken
Voor 95% gerecycleerd
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Een materiaal kiezen dat het milieu en de gezondheid 

respecteert

Bron: TOTEM
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3. De milieu-impact van de structuur beperken

 Een materiaal kiezen dat het milieu en de gezondheid 

respecteert

Let wel: men moet altijd oplossingen
vergelijken die aan dezelfde prestaties
beantwoorden.
In het geval van een structuur, voor een
zelfde belasting of een zelfde
overspanning

Bron: TOTEM
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4. Bij renovatie

Een bestaande structuur behouden en 

hergebruiken

 Ingrijpen op de bebouwing om de bestaande materiële 

hulpbronnen zo lang mogelijk te bewaren en ter 

plaatse te houden.

 Vermijden om hulpbronnen te verspillen en afval te 

produceren

 De globale milieu-impact van het project beperken
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4. Bij renovatie

Een bestaande structuur behouden en 

hergebruiken

 Een benadering volgen van kapitalisatie en exploitatie 

van de bestaande bebouwde voorraad en van winning 

van de aanwezige materialen

1. BEHOUDEN

De bestaande gebouwen in stand 

houden en renoveren door hun 

onderdelen zo veel mogelijk te bewaren

2. INVENTARISEREN

De bestaande gebouwen 

beschouwen als beschikbare 

materiaalvoorraden 
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4. Bij renovatie

Een bestaande structuur behouden en 

hergebruiken

 Het bestaande behouden vraagt een doorgedreven en 

geïntegreerde brainstorming bij het begin van het 

project

– Kan het gebouw gerenoveerd worden om zich aan te 

passen aan nieuwe behoeften? 

– Kan het gebouwen dienen voor een ander gebruik? Welke 

functies zouden in het gebouw kunnen worden 

ondergebracht? 

– Zou een ander gebouw of terrein dat beschikbaar is beter 

beantwoorden aan de nieuwe behoeften?
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4. Bij renovatie

Analyse uitgevoerd via het 
instrument "Démolition / 
Reconstruction" van Ecores 
(https://demolition-
reconstruction.be/?Calculateur )

Een bestaande 

structuur 

behouden en 

hergebruiken

 De milieu-impact 

van het project 

beperken

https://demolition-reconstruction.be/?Calculateur
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• Hergebruikmaterialen ter beschikking

 OPALIS-platform – https://opalis.eu  

 OOGSTKAART-platform - https://www.oogstkaart.nl/ 
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• Hergebruikmaterialen ter beschikking

 Beschikbare types van structurele elementen

Vandaag zijn er weinig structurele elementen beschikbaar voor hergebruik

- De bouwtechnieken die aanwezig zijn in de bestaande gebouwen zijn slecht omkeerbaar

- Technieken voornamelijk op basis van beton (vaak ter plaatse gestort) en metselwerk 

met cementmortel

Bron: Opalis
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• Huidige belemmeringen voor het hergebruik 

van structurele elementen

 Waarborg van structurele prestaties 

 Juridisch statuut van hergebruikmaterialen niet 

gedefinieerd

 Beschikbare afmetingen

Onze ontwerpwijze herzien

- Ontwerpen door en voor 

hergebruik

- Een urban mining benadering 

ontwikkelen
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• Ontwerpen om in de toekomst te hergebruiken

 Betonstructuur 

– De oplossing met “deuvelverbindingen"

– Oplossing van het type Peikko

– https://www.peikko.fr/produits/connexions-par-boulon-d-ancrage 

https://www.peikko.fr/produits/connexions-par-boulon-d-ancrage
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• Ontwerpen om in de toekomst te hergebruiken

 Metselwerk uit stapelbare blokken

– Oplossing van het type Legioblock
https://www.legioblock.com/oplossingen/keerwanden

https://www.legioblock.com/fr/solutions/murs-de-soutenement
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• Ontwerpen om in de toekomst te hergebruiken

 Hout en afgeleide materialen

– Massief hout met uitsluitend deuvelverbindingen, zonder 

lijm noch spijkers

– Oplossing van het type Thomas HOLZ 100

– http://www.justwoodit.com/fr/thoma_holz_100 

http://www.justwoodit.com/fr/thoma_holz_100


TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• De bestaande structuren zo veel mogelijk behouden

• Werken rond de ruimtelijke flexibiliteit: polyvalentie,

modulariteit, eenvoud, inplanting van circulaties en technieken

• Werken rond stratificatie en onafhankelijkheid van

de elementen: gevel, technieken, tussen structurele

elementen (indien mogelijk)

• De milieu-impact beperken: levensduur, het materiaal

rationaliseren, prefabricage, hernieuwbare, recycleerbare en

herbruikbare, lokale materialen

• Indien mogelijk, structurele elementen

hergebruiken.
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame Gebouwen

www.gidsduurzamegebouwen.brussels

> 9 thema's > Materiaal

Dossier | Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurelementen

Dossier | Omkeerbaar en circulair bouwen

• https://www.vub.be/arch/projects?k=transformable-systems 

• Transformable building structures, Design for disassembly as a 

way to introduce sustainable engineering to building design & 

construction, DURMISEVIC E., (2006), Technische Universiteit Delft
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https://www.vub.be/arch/projects?k=transformable-systems


CONTACT

Sophie TRACHTE

Senior consultant Cenergie

Gegevens

 : 0477.89.28.80

E-mail: info@cenergie.be 


