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TOTEM, EEN BELGISCHE INSTRUMENT VOOR DE BEOORDELING VAN DE MILIEUIMPACT VAN DE GEBOUWEN
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Leefmilieu Brussel

De milieu-impact van 
materialen in grootschalige 

projecten beperken

Welke methodologie wordt in TOTEM gebruikt? Voor welke projecten en in welke fase kan het worden gebruikt?

Seminarie Duurzame Gebouwen 



PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Sophie Bronchart is een architect. Zij werkt sinds 8 jaar bij Leefmilieu Brussel in de afdeling "innovaties 

en referenties duurzaam bouwen". Sinds 5 jaar is ze verantwoordelijk voor het TOTEM-project, een 

project dat het resultaat is van een samenwerking tussen de 3 Gewesten.

Sophie Bronchart zal het Belgische kader voorstellen dat sinds 2018 via het TOTEM-instrument aan de 

bouwsector en meer bepaald aan ontwerpers wordt voorgesteld voor de beoordeling en beperking van 

de milieu-impact van gebouwen gedurende hun hele levenscyclus. Na een presentatie van de 

belangrijkste aspecten van de methodologie en de functionaliteiten van het TOTEM-instrument, zal een 

voorbeeld van optimalisatie van een groot project in TOTEM voorgesteld worden.

Voor meer informatie: https://leefmilieu.brussels/
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• De uitdagingen van de bouwsector die ondersteund 

worden door TOTEM herhalen

• In grote lijnen de methodologie van TOTEM-tool 

voorstellen

• De belangrijke functies van TOTEM-tool voorstellen

• Met een concreet voorbeeld het gebruik van 

TOTEM-tool illustreren. 

3



PRESENTATIE OVERZICHT

I. Waarom TOTEM-tool?

II. Methodologie van TOTEM 

III. De functies van TOTEM-tool

IV. Een concreet voorbeeld: vermindering van de 

milieu-impact van een bouwproject (nieuw 

woongebouw - 53 appartementen)
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I. WAAROM TOTEM-TOOL?

• Uitdagingen

• Ambities van TOTEM
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De uitdagingen van de bouwsector
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36% afval

I. WAAROM TOTEM-TOOL?

50% grondstoffen 50% energieverbruik

40% uitstoot van 

broeikasgassen

33% waterverbruik

Illustratie : Weergave van de levenscyclusfasen van een gebouw

Bron : statistieken: Marengo Paolo, Sustainable Construction Guidelines

for Public Authorities – A circular Economy perspective (2019) 



De uitdagingen van EPB
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I. WAAROM TOTEM-TOOL?

EPB
→ 1 enkele milieu-

indicator:
Impact 
“klimaatopwarming”

→ 1 enkele 
levenscyclusfase: 
Gebruiksfase

Illustratie : Weergave van de levenscyclusfasen van een gebouw



De uitdagingen van TOTEM
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I. WAAROM TOTEM-TOOL?

TOTEM
➔ 12 groepen indicatoren
➔ De hele levenscyclus

Illustratie : Weergave van de levenscyclusfasen van een gebouw



De ambities van TOTEM

I. WAAROM TOTEM-TOOL?

Samenwerking van 3 gewesten + Federaal

 In overeenstemming met het Europese kader

Rekening houden met circulariteit

Transparant instrument en transparante methodologie

Gratis (web) tool



II. METHODOLOGIE VAN TOTEM

• Algemene aspecten van de normen

• TOTEM-specificaties voor circulariteit
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• Basisprincipes

Van de winning van 

grondstoffen tot het 

einde van de 

levensduur van het 

gebouw

1 levenscyclus = 60 

jaar.
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II. METHODOLOGIE VAN TOTEM



II. METHODOLOGIE VAN TOTEM

• Europees kader

EN 15804+A2: 2019 Milieuverklaringen voor 

bouwproducten

EN 15978: 2011 Beoordeling van de milieuprestatie 

van gebouwen

PEF
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ToekomstReeds in 
TOTEM



• Generieke - specifieke gegevens
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Aangepast aan de Belgische context:

→ Energiemix

→ Scénarios de transport

→ Scénarios de fin de vie

Gérée par le FOD Leefmilieu : 
disponible dans TOTEM depuis octobre 2020

www.b-epd.be
31 EPD disponibles actuellement (13 prod)

II. METHODOLOGIE VAN TOTEM

Building material
manufacturers

Generic data:
ECOINVENT
Version 3.6

Specific data:
B-EPDs

DATA

http://www.b-epd.be/


• Milieu-product verklaring (B-epd)

 Gestandaardiseerde documenten

 Gebaseerd op LCA

 Milieu-indicatoren voor een specifiek 

materiaal (dikte, verpakking...) of eventueel 

gezamenlijk

 Objectief, kwantitatief, eenduidig 

en wetenschappelijk gefundeerd

 Verificatie (erkend door SPF)  

 Inschrijving in de databank

II. METHODOLOGIE VAN TOTEM



• Hiërarchische structuur

Component Element GebouwMateriaal

SCORE SCORE
EPD’s

II. METHODOLOGIE VAN TOTEM

Environmental Product Declarations 



• Indicatoren
 12 groepen

 Gedefinieerd in de norm EN 15804+A2 (2019)

 Samentelling per methode PEF (Millpoints)

Particulate Matter

Climate change 
(total, fossil, biogenic, 
land use and l)

Ozone depletion Acidification Eutrophication Photochemical
ozone formation

Depletion of 
abiotic resources

Water use

Ionizing radiation
(human health)

Eco-toxicity
(fresh water)

Land use 
Soil quality

Human toxicity

Impacts 
environnementaux 
principaux

Impacts 
environnementaux  
additionnels

Climate change : total – fossil – biogenic – land use and land use change;  Eutrophication : aquatic freshwater – aquatic marine – terrestrial; 
Depletion of abiotic ressources : mineral and metals – fossil fuels ; Human toxicity : Cancer effects and non-cancer effects

(4) (3) (2)

(2)

II. METHODOLOGIE VAN TOTEM



• Circulariteit  | kwantitatieve evaluatie 
 Renovatie

 Hergebruik (in en ex-situ)

 Sloop

II. METHODOLOGIE VAN TOTEM

Status

Levenscyclusfasen die worden meegenomen

Productie Transport Bouw Gebruik
Levens-
einde

Nieuw X X X X X

Herbruikt ex situ -* X X X X

Herbruikt in situ -* - X X X

Bestaand -* - - X X

Gesloopt - - - - X

*Houdt wel rekening met de 

negatieve impact gelinkt aan 
de opname van biogene 
koolstof.



• Circulariteit | kwalitatieve evaluatie
 Kwalitatieve beoordeling van het omkeerbaarheidspotentieel 

van verbindingen

II. METHODOLOGIE VAN TOTEM



III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL

• Modeleren | Bibliotheek

• Evalueren | resultaten op meerdere niveaus

• Optimaliseren | vergelijken van varianten
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• Modeleren | bibliotheek
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III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL
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• Modeleren | bibliotheek

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL
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• Modeleren | bibliotheek

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL



• Evalueren | Resultaten op meerdere niveaus
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III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL



• Evalueren | Resultaten op meerdere niveaus.

24

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL



• Evalueren | Resultaten op meerdere niveaus
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Exporteren naar Excel 
of naar het klembord

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL
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• Evalueren | Resultaten op meerdere niveaus

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL
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• Evalueren | Resultaten op meerdere niveaus

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL



• Optimaliseren | varianten vergelijken

 Doelstelling = de milieu-impact van een project met ten minste 
20% verminderen

• Voorontwerp

– Sloop en heropbouw, of renovatie?

– Type constructiesysteem / type materialen

– Energieprestatie, volume, compactheid

• Uitvoeringsdossier

– Keuze van energieprestatieniveau: dikte van de isolatie (in de 
toekomst: ook keuze van technieken)

– Keuze van materialen/inrichtingen niet bepaald in voorontwerp

• (!) Vergelijk met "andere" soortgelijke prestaties

– Brandwerendheid, stabiliteit

– Nodige ruimte, vloeroppervlak

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL



Nieuwe spouwmuur met 

isolatie (14cm)

Lichte renovatie Zware renovatie Heropbouw (nieuw)

• Optimaliseren | varianten vergelijken

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL

Bestaande spouwmuur met 

nieuwe isolatie (4cm) in de 

spouw

Demontage van de buitenkant van de muur, 

nieuwe isolatie (14cm) en nieuwe 

gevelsteen



> Grootste gevolgen : energieverbruik en opwarming van de aarde

> Betere isolatie, gevolgen voor het  energieverbruik > productie

Impact per 

levenscyclusfase:

Impact per 

milieu-indicateur :

• Optimaliseren | varianten vergelijken

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL

Impact per milieu-indicator:



Vergelijking van de 3 scenario's :

↘ energie

↗ materialen

> Totale impactreductie +/- 65%

> Verdere impactreductie is mogelijk door de keuze 

van de materialen (of door hergebruik van 

materialen bijvoorbeeld)

• Optimaliseren | varianten vergelijken

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL

-65%



1. Lichte renovatie 2. Zware renovatie 3. Heropbouw (nieuwbouw)

4. Zware renovatie 
+ ex situ hergebruik van 
gevelsteen

5. Heropbouw 
+ Ex situ hergebruik van 
gevelstenen en 
dragende holle 
bakstenen

• Optimaliseren | varianten vergelijken

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL

Bestaande spouwmuur 
met nieuwe isolatie 
(PUR schuim 4cm) 

Afbraak van bestaande gevelsteen en aanbrengen 
van nieuwe isolatie (14 cm PUR-plaat) + nieuwe

gevelsteen 

Nieuwe spouwmuur met 
14cm isolatie (PUR panelen) 



• Optimaliseren | varianten vergelijken

III. DE FUNCTIES VAN TOTEM-TOOL

✓ Scenario's met hergebruik (4 en 5) = 

meest interessant

✓ Zware renovatie met hergebruikte 

buitenspouwblad : 

-18%

✓ Reconstructie met hergebruikte 

dragende muur en hergebruikte 

buitenspouwblad : 

- 34%

Energie
Materialen



IV. EEN CONCREET VOORBEELD

• Het project Vandergoten : presentatie

• Vergelijken van varianten

• Potentieel om de impact te verminderen
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• Project Vandergoten | 53 appartementen

Nieuwbouw

Bouwperiode sept 2018 - najaar 2020

Ontwikkeling door Citydev

Opdrachtgever : Eiffage Development

Architecten : R2D2

Studie bureau : Macobo-Stabo

Bouwperiode sept 2018 - najaar 2020

Boulevard Emile Bockstael in Laeken
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IV. EEN CONCREET VOORBEELD

Editie 2018



• Project Vandergoten | massieve structuur
 Kalkzandsteenblokken (binnen/buitenmuren)

 Gewapend beton (structuren, vloeren en dak)

 PUR / EPS isolatie

 Pleisterwerk + schilderwerk (buiten/binnenmuren)

 Gelamineerd parket - tegels (vloeren)
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IV. EEN CONCREET VOORBEELD



IV. EEN CONCREET VOORBEELD

• Projet Vandergoten | Modeling 
 Geometrie

 Composities



• Project Vandergoten | Evalueren
 Globale score : mPt/m² 

IV. EEN CONCREET VOORBEELD



• Project Vandergoten | Evalueren
 Globale score : mPt/m² 

 Per element categorie

IV. EEN CONCREET VOORBEELD
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• Project Vandergoten | Analyseren

% per element (3 vloeren - 1 timmerwerk)

IV. EEN CONCREET VOORBEELD



• Project Vandergoten | Analyseren

verhouding materialen/energie)

IV. EEN CONCREET VOORBEELD

Materialen Energie

89,38 % 10,62 %



• Project Vandergoten | Analyseren

% impact van de materialen in het element
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86 %

IV. EEN CONCREET VOORBEELD



• Projet Vandergoten | Analyserer

Levenscyclusfasen
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IV. EEN CONCREET VOORBEELD



• Project Vandergoten | Analyseren

Voordelen van hergebruik
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-30 %

IV. EEN CONCREET VOORBEELD



• Project Vandergoten | Analyseren

55 mPt/m² 

Vloeren = 42% van de impact

4 « zware » elementen :
–Verdiepingsvloeren ‘parket’ : 16% 

–Vloer op de grond: 8,19% 

–Buitenschrijnwerk : 8,12% 

–Vloer tussen verdiepingen : 8,06%

Belang van afwerkingen (korte levensduur > vervangingen)

Voordelen van hergebruik (-30%/m² muur per parement van 10 cm)

IV. EEN CONCREET VOORBEELD
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IV. EEN CONCREET VOORBEELD

• Projet Vandergoten | Vergelijken

Vergelijken met andere projecten

TOTEM benchmarking aan de gang

32,5 %



• Project Vandergoten | Vergelijken

Met de elementen van bibliotheek

IV. EEN CONCREET VOORBEELD



IV. EEN CONCREET VOORBEELD
• Project Vandergoten | Optimaliseren

 Variant ‘stap 1’ | verdiepingsvloeren: houten structuur / 

hardhouten parket / hout-kurk frame – op gerecycleerde betonnen 

vloer

 Variant ‘stap 2’ | verdiepingsvloeren: houten structuur / 

hardhouten parket < hergebruik / hout-kurk frame – plaat op 

gerecyclede betonvloer 15cm in plaats van 30cm - plat dak 

houtstructuur

- 20%



TOTEM | IN PRAKTIJK

→Vrijwillig gebruik
∟ 5.800 gebruikers / 1.400 beroepsarchitecten

→Naar regelgeving
∟ Sinds 2016 in Nederland

∟ Sinds 2022 in Frankrijk

∟ Herziening van de EPB-richtlijn > LCA + GWP

→Geleidelijke integratie bij overheidsopdrachten

→Gebruikt in BREEAM certificering: "5+ voorbeeldige 

score

→Gebruik van GRO

→TOTEM-premie in Brussel sinds 01/2021

* Voor meer informatie: https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten


BINNENKORT IN TOTEM

→Functies : 

∟ Bibliotheek uitbreiding > HVAC

∟ EPB linken

∟ BIM en verbindingen met andere tools

→Maar ook : 

∟ Verbetering van de KWALITEIT van gegevens/resultaten

∟ Communicatie met de sector « toezichtscomités »

∕ 7 juni ‘22 : gebruikerscomité 

∕ Hervst 2022 : comité van gebruikers en producenten

∟ Benchmarking : analyse en opstelling van een kader



TOTEM: HET IS OOK

→helpdesk@totem-building.be

→OPLEIDING (VOLGENDE DATUMS IN HET NAJAAR VAN HERFST 2022) 

∟ ONDERSTEUNENDE DOCUMENTATIE OM TE DOWNLOADEN

mailto:helpdesk@totem-building.be


TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• TOTEM is een kader voor de evaluatie en optimalisatie 

van een project: het vervangt niet het werk van de 

ontwerper, maar ondersteunt hem bij het staven en 

argumenteren van architecturale keuzes

• TOTEM laat niet toe tot goede of slechte oplossingen te 

besluiten: een analyse en optimalisatie moet project per 

project worden uitgevoerd.

• TOTEM moet evolueren  

• Om grootte-ordes aan te bieden (benchmarking)

• Het gebruik ervan vergemakkelijken (ergonomie en specifieke 
gegevens)

➔ Belang van feedback van gebruikers
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TOOLS, WEBSITE, BRONNEN
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https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
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TOOLS, WEBSITE, BRONNEN

https://renolution.brussels/

https://environnement.brussels/


TOOLS, WEBSITE, BRONNEN
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

OVAM

AFDELING AFVALSTOFFEN- & MATERIALENBELEID

LEEFMILIEU BRUSSEL

AFDELING LUCHTKLIMAAT EN DUURZAME GEBOUWEN

SOPHIE BRONCHART

sbronchart@envrionnement.brussels

CONTACT

mailto:sbronchart@envrionnement.brussels

