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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Liesbet Temmerman is architect van opleiding en is gespecialiseerd in duurzaam bouwen/renoveren en 

in het milieurecht. In 2008, vervoegde ze zich bij het team van het Centre d’Etude, de Recherche et 

d’Action en Architecture (CERAA) vzw, waar ze sinds 2013 de leiding heeft. Ze leidt er verschillende 

technische studies en projecten voor de ontwikkeling van evaluatietools. Sinds vele jaren werkt ze 

geregeld als opleidster en spreekster rond het thema bouwmaterialen en -technieken en hun impact op 

het milieu en de gezondheid. Tegelijk blijft ze als architect aan de slag, in het bijzonder voor 

cohousingprojecten.

Haar presentatie zal inzicht verschaffen in de problematiek en de context van de bouwsector. Ook zullen 

de verschillende strategieën worden toegelicht die moeten worden gevolgd om de milieu-impact van 

materialen te beperken.

Voor meer informatie: www.ceraa.be
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• De uitdagingen duiden en in context plaatsen

• De vinger leggen op waar en hoe we kunnen

ingrijpen bij het ontwerp van een project en bij de 

keuze van de bouwmaterialen en –producten en 

hun uitvoerings-/plaatsingsmethode

• Een kort introductief overzicht geven van de 

belangrijkste hulpmiddelen en tools waarop u 

beroep kan doen
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INHOUD VAN DE PRESENTATIE

I. Context en uitdagingen

II. Aanpak en strategie: overzicht

III. Een waardevol hulpmiddel: TOTEM

IV. Enkele bijkomende tools (enkel voor de 

keuze van nieuwe materialen)
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I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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Bron: « Designing for a circular economy: Lessons from The Great Recovery 2012 – 2016 », RSA Innovate UK –

http://www.greatrecovery.org.uk

LINEAIRE

ECONOMIE 

Overheersend verbruiksmodel van de 

grondstoffen waarover we beschikken

http://www.greatrecovery.org.uk/


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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EXTRACTIE

GROND-

STOFFEN

PRODUCTIE DISTRIBUTIE GEBRUIK ELIMINATIE

« TAKE » « MAKE » « USE » « LOSE »

Tijdlijn (vereenvoudigd) van een lineaire

economie



I. CONTEXTE ET ENJEUX
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Bron afbeelding: https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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Bron: 
https://www.un.org/sustainabl
edevelopment/fr/sustainable-

consumption-production/

«  Wereldwijde consumptie en productie - echte 

economische motoren - zijn afhankelijk van het 

gebruik van het milieu en natuurlijke 

hulpbronnen op manieren die destructieve 

effecten op de planeet blijven hebben. 

De economische en sociale vooruitgang die in 

de 20e eeuw is geboekt, heeft geleid tot 

aantasting van het milieu die een bedreiging 

vormt voor de systemen waarvan we 

afhankelijk zijn voor onze toekomstige 

ontwikkeling, ons eigen voortbestaan. 

Als de wereldbevolking tegen 2050 9,6 miljard 

mensen bereikt, zou het equivalent van bijna drie 

planeten nodig kunnen zijn om de grondstoffen

te leveren die nodig zijn om de huidige levensstijl 

in stand te houden. » 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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Bron: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/

Duurzame consumptie en productie gaat over "meer 

en beter doen met minder". Ze zijn ook consequent in 

het ontkoppelen van economische groei en aantasting 

van het milieu door de efficiëntie bij het gebruik van 

hulpbronnen te vergroten en een duurzame levensstijl 

te bevorderen. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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« Rekening houdend met de volledige

levenscyclus van een gebouw is de 

bouwsector in Europa verantwoordelijk voor: »

Bron: Europese Commissie – « A brief introduction to Level(s) » 
https://ec.europa.eu/environment/publications/brief-introduction-levels_en

van het verbruik

van alle ontginde

grondstoffen

van het totale 

energieverbruik

van de 

afvalproductie

van het 

waterverbruik

https://ec.europa.eu/environment/publications/brief-introduction-levels_en


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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Bron: Europees Parlement – « Afvalbeheer in de EU: feiten en cijfers » 
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180328STO00751/afvalbeheer-in-de-eu-feiten-en-cijfers

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180328STO00751/afvalbeheer-in-de-eu-feiten-en-cijfers


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN

12Bron: Europese Commissie – « Circular economy: Principles for Buildings Design »
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984

de hele

« keten » is

betrokken

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN

13
Bron van de afbeelding: https://www.wsp.com/en-CA/insights/ca-growing-up

De milieuimpact van een gebouw over zijn volledige

levenscyclus bestaat uit:

extractie

van de 

benodigd

e grond-

stoffen en 

hulp-

bronnen

transport 

naar de 

productie

-plaats

productie

materiale

n/ 

producten

die zullen

worden

verwerkt

in 

uitvoering

transport 

naar de 

plaats

van ver-

werking / 

uitvoerin

g

uit-

voering

/ werf

gebruik / 

onder-

houd

van het 

gebouw

einde

leven

transpor

t van 

afval

afval-

verwerkin

g

cradle-to-gate

cradle-to-grave

START FINISH

Analyse van de milieuimpacten over al deze fases heen = LCA
(Levenscyclusanalyse ofte « Life Cycle Assessment)

https://www.wsp.com/en-CA/insights/ca-growing-up


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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En als we in plaats

van rondjes te 

draaien, de 

planetaire

reserves uit te 

putten en afval te 

produceren er 

naar zouden

streven op de 

kringloop te

sluiten ?

Extractie van 

grondstoffen

Productie

Afval

Transport

Uitvoering

Gebruik

Einde leven

Recyclage

Stort



I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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Zo…

Transport



I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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en / of zo…



I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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of… zo ? 



I. CONTEXT EN UITDAGINGEN
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Belangrijke verandering van paradigma

op europees niveau:

http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm


I. CONTEXT EN UITDAGINGEN

19Bron van de afbeelding: Kate Raworth, “Doughnuts Economics – Seven Ways to Think Like a 21st –Century 
Economist”, Random House Business Books, London, 2017

We zullen dus anders moeten gaan denken, ontwerpen, 

beslissen !

REGENEREREN

en waarde

behouden bij elke

stap

TERUGWINNEN

herstellen

hergebruiken

herinrichten

recycleren

minimaal verlies van 

materie en energie

hernieuwbare materialen

biologische

inbreng

technische

inbreng

energie materialen

materiaal-

afval

energie-

afval



•... 

•...
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II. AANPAK…

Eco-ontwerp

Vervangen van grondstoffen

Efficiëntie
Recuperatie van afval en bijproducten

Industriële symbiose

Integratie van gerecycleerd materiaal

Geïntegreerde strategie: waar kunnen we

ingrijpen ?

Verantwoord

consumeren
Informatie van de 

gebruikers / verbruikers

Herstellen en 

hergebruiken

Innovatieve recyclage
Minder vervuilende procédés

Nieuwe bronnen ontginnen

Doelstellingen voor hergebruik vastleggen

Nieuwe grondstoffen, 

nieuwe bronnen
Duurzame ontginning, efficiëntie

(gebruik maken van bijproducten, 

afval uit ontginning

recupereren…) Ophaling

Distributie

Herwerking en 

productie

Gebruik en 

herstel

Ontwerp
Ontginning
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▪ RENOVATIE van het bestaand gebouwenpark:

Waar en hoe ingrijpen ?

RESULTAAT / IMPACT OP HET VLAK VAN LEEFMILIEU

Verlengde levensduur van het gebouw en zijn behouden
componenten

Verminderde behoefte aan materiële input die naar de werf moet
worden gebracht = minder grondstoffen nodig voor de productie
van bouwmaterialen / -producten en beperking van de 
milieuimpact

De kwaliteiten en de waarde van het bestaande gebouw worden
benut: toegevoegde waarde

Bijdrage aan de circulaire economie: creatie van opportuniteiten
voor demontage en hergebruik van componenten / materialen
die aanwezig zijn in het gebouw

II. AANPAK EN STRATEGIE - overzicht
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▪ DEMONTAGE / DECONSTRUCTIE :

C
R

EA
TI

E 
V

A
N

 O
P

P
O

R
TU

N
IT

EI
TE

N

RESULTAAT / IMPACT OP HET VLAK VAN LEEFMILIEU

Hergebruik (in situ en/of ex situ) (dus verlenging levensduur)

• Verminderde behoefte aan grondstoffen nodig voor de productie van 
nieuwe bouwmaterialen / -producten

• Op de markt brengen van producten waarvoor geen fase ontginning
van grondstoffen / productie meer nodig is

• Gebruik maken van de kwaliteiten en waarde van bestaande
materialen en elementen: creatie van meerwaarde

• Bijdragen aan de circulaire economie

Vermindering van de productie van afval op de werf + 
vermijden van de impact (leefmilieu en hulpbronnen) van het 
afvalverwerkingsprocédé

Bij ontstentenis: sorteren in zuivere fracties + recyclage

Waar en hoe ingrijpen ?

II. AANPAK EN STRATEGIE - overzicht
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▪ HERGEBRUIK van materialen en componenten:

RESULTAAT / IMPACT OP HET VLAK VAN LEEFMILIEU

Verlenging van de levensduur

Verminderde behoefte aan grondstoffen nodig voor de productie
van nieuwe bouwmaterialen / -producten

Op de markt brengen van producten waarvoor geen fase
ontginning van grondstoffen / productie meer nodig is

Gebruik maken van de kwaliteiten en waarde van bestaande
materialen en elementen: creatie van meerwaarde

Bijdragen aan de circulaire economie

→ Dit onderwerp wordt behandeld in de spreekbeurt van Anne-Laure Maerckx

Waar en hoe ingrijpen ?

II. AANPAK EN STRATEGIE - overzicht
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• Spaarzaam omgaan met materiële input en rationeel
gebruik maken van grondstoffen en hulpbronnen:de la 
matière et des ressources :

« Meer doen met minder tot je uiteindelijk alles 
doet met niets »

_ R. Buckminster Fuller

Bron van de afbeelding: https://everpress.com/

« Wat heb ik echt nodig ? » 

Waar en hoe ingrijpen ?

II. AANPAK EN STRATEGIE - overzicht

▪ ONTWERP VAN HET PROJECT:

https://everpress.com/
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• De begrippen constructieve hierarchie en
levensduur integreren

De duurzaamheidslagen van een gebouw

Bron: « How buildings learn », Stewart Brand, 1994 

Het feit dat een gebouw op het einde van de werken als een
geheel wordt opgeleverd betekent niet dat al zijn componenten
dezelfde levensduur hebben.

gebouwschilstructuur

technieken ruimtelijk

Waar en hoe ingrijpen ?

II. AANPAK EN STRATEGIE - overzicht

▪ ONTWERP VAN HET PROJECT:
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• Ontwerpen voor deconstructie, demontage

Ontginning
van 

grondstoffen
Productie van bouwmaterialen /-

producten

Uitvoering / 
werf

Gebruik en onderhoud van het gebouw

Afbraak

Afvalfase

« Lineair » 
ontwerpen

OMKEERBAAR 
ontwerpen

DECONSTRUCTIE

Waar en hoe ingrijpen ?

II. AANPAK EN STRATEGIE - overzicht

▪ ONTWERP VAN HET PROJECT:
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• Ontwerpen voor deconstructie, demontage

C
R

EA
TI

E 
V

A
N

 O
P

P
O

R
TU

N
IT

EI
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N RESULTAAT / IMPACT:

Grote toegevoegde waarde: elementen / componenten worden van 
meet af aan ontworpen met het oog op toekomstig hergebruik

Hergebruik op termijn (in situ en/of ex situ) sterk vergemakkelijkt

Vergroot het potentiëel van aanpasbaarheid en evolutiviteit van het 
gebouw doorheen opeenvolgende gebruiksfases en wijzigende behoeften

Afbraak vermijden in de toekomst dankzij het reversibiliteits-potentiëel
dat demontage en deconstructie mogelijk maakt

Vermindering van de hoeveelheid bouwafval bij toekomstige werken (en 

indien niet: sorteren in zuivere fracties + vergemakkelijken van recyclage)

Het gebouw wordt van bij de start van het project beschouwd als een
materialenbank

Waar en hoe ingrijpen ?

II. AANPAK EN STRATEGIE - overzicht

▪ ONTWERP VAN HET PROJECT:
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▪ ONTWERP VAN HET PROJECT:

Bron van de afbeelding: 
BAMB2020

→ Dit onderwerp zal worden besproken door Caroline Henrotay

Waar en hoe ingrijpen ?

II. AANPAK EN STRATEGIE - overzicht

• Ontwerpen voor deconstructie, demontage
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De Belgische tool

ontwikkeld door en voor de 3 gewesten van ons land

« Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials »

III. EEN WAARDEVOL HULPMIDDEL: 

TOTEM

▪ EVALUATIE VAN DE MILIEUIMPACT VAN DE 

MATERIALEN OP PROJECTNIVEAU:



III. EEN WAARDEVOL HULPMIDDEL: 

TOTEM

30

▪ EVALUATIE VAN DE MILIEUIMPACT VAN DE 

MATERIALEN OP PROJECTNIVEAU:

Onder TOTEM werd een specifieke methodologie ontwikkeld op 
de milieuimpact van gebouwen te evalueren aan de hand van een
set van 19 indicatoren (ondergebracht in 12 categoriëen) over de 
volledige levenscyclus

→ Dit onderwerp wordt in detail uiteengezet door Sophie Bronchart



IV. ENKELE BIJKOMENDE HULPMIDDELEN

31

▪ DE ECOLABELS:

• Milieuverklaringen van type III voor producten of diensten
volgens de norm ISO 14025

• Getuigen van de conformiteit van een product met de eisen
van het ecolabel op het vlak van milieu- en/of 
gezondheidsprestaties

• In de meeste gevallen beheerd door erkende en 
onafhankelijke onderzoeksinstellingen

• Houden rekening met de volledige levenscyclus van het 
product, van ontginning grondstoffen tot einde levenleurs

performances environnementales par rapport à l'ensemble des produits du 
marché. Le plus souvent établis par des instituts de recherche reconnus et 
indépendants, leurs critères tiennent compte d'une analyse du cycle de vie du 
produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de la vie.

ENKEL VOOR DE KEUZE VAN NIEUWE MATERIALEN !
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▪ DE ECOLABELS:

• Producten met een ecolabel voorschrijven en gebruiken = 
streven naar een beperking van de milieuimpact van de 
gebruikte producten.

• Toegekend op basis van een algemeen lastenboek + 
specifieke eisen afhankelijk van de productcategorie

• Het niveau van eisen verschilt van ecolabel tot ecolabel, 
vergelijk dus geen producten die over een verschillend
ecolabel beschikken

• Ecolabels maken niet per se gebruik van alle CEN en/ of CEN+ 
indicatoren

Meer info →
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/ecolabels

IV. ENKELE BIJKOMENDE HULPMIDDELEN
ENKEL VOOR DE KEUZE VAN NIEUWE MATERIALEN !

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/ecolabels
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▪ LABELS EN CERTIFICATIE:

• ≠ ecolabels !

• Gaan niet over de milieuimpact van producten maar over een
specifiek aspect (dat het onderwerp van het label / certificaat
vormt)
Voorbeelden:

Getuigen van de duurzaam exploitatie
van bossen en hout als grondstof, 
conform het lastenboek van het 
certificatiesysteem

IV. ENKELE BIJKOMENDE HULPMIDDELEN
ENKEL VOOR DE KEUZE VAN NIEUWE MATERIALEN !
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▪ LABELS EN CERTIFICATIE:

Andere voorbeelden:

« Produit biosourcé »:

• Definitie « biosourcé »: « afkomstig uit biomassa »

• Definitie « biomassa »: « materie van biologische
oorsprong met uitzondering van stoffen van 
geologische of fossiele oorsprong »

« De term « biosourcé » op zich geeft geen indicatie
van van de milieuprestaties en de kwaliteiten
(economisch, sanitair en technisch) van het product ».

Bron: Plateforme Wallonne Isolation

IV. ENKELE BIJKOMENDE HULPMIDDELEN
ENKEL VOOR DE KEUZE VAN NIEUWE MATERIALEN !
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▪ NIBE, CLASSIFICATIETOOL:

• Klassement van generieke bouwmaterialen volgens hun 
milieu- en gezondheidsprestaties

• Houdt rekening met de volledige levenscyclus van het 
product, van ontginning grondstoffen tot einde leven

• Gratis (mis aanmaken van een gebruikersaccount)

IV. ENKELE BIJKOMENDE HULPMIDDELEN
ENKEL VOOR DE KEUZE VAN NIEUWE MATERIALEN !
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Meer info→ https://www.nibe.info/nl

▪ NIBE, CLASSIFICATIETOOL:

IV. ENKELE BIJKOMENDE HULPMIDDELEN
ENKEL VOOR DE KEUZE VAN NIEUWE MATERIALEN !

https://www.nibe.info/nl
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IV. ENKELE BIJKOMENDE HULPMIDDELEN
ENKEL VOOR DE KEUZE VAN NIEUWE MATERIALEN !
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WAT U MOET ONTHOUDEN UIT DEZE 

SPREEKBEURT



WAT U MOET ONTHOUDEN UIT DEZE 

SPREEKBEURT
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enoveren

ationaliseren

euse

eversibility

esources



EEN KORTE BESCHOUWING 

VOORALEER WE VERDER GAAN:

40

… maar er bestaan heel wat verschillende

mogelijke trajecten om de doelstellingen te 

bereiken !
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