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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Een definitie geven van de circulaire
economie in de bouw
• De 3 hoofdthema's aansnijden:
• Circulair ontwerpen en bouwen
• Urban mining
• “Circulaire” businessmodellen
• De praktijken aanmoedigen

2

PLAN VAN DE PRESENTATIE
I.

Circulair ontwerpen en bouwen
I. Aanpasbaarheid
II. Materiaalkeuze
III. Omkeerbare verbindingen

II.

Urban mining

I. Inlichtingen inwinnen en ontmantelen
II. Hergebruik
III. Recyclage
III. “Circulaire” businessmodellen
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I. CIRCULAIR ONTWERPEN EN BOUWEN

Circulair ontwerpen en bouwen betekent
“beginnen met het einde voor ogen”
om ervoor te zorgen dat de gebouwen aanpasbaar
zijn en de elementen kunnen worden gerecupereerd
Bron: Stephen Covey (in The 7 Habits of Highly Effective People, Fireside, 1989)

Bron: WTCB
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Aanpasbaarheid van functies en
behoeften
Design for change

Bouwen in lagen

Een polyvalent gebouw kan worden
aangepast om aan de veranderende
behoeften van de bewoners te
voldoen en maakt het tegelijk
mogelijk de bouwelementen te
wijzigen en te recupereren.

Bouwen in onafhankelijke functionele lagen
met verschillende levensduur maakt
het mogelijk in de loop van de ontwikkeling
de structurele integriteit te behouden.

Meubilair
Ruimtelijk – < 15 jaar
Systeem – 15 jaar
Systeem – 20 jaar
Structuur -> 30 jaar
Terrein
Le Corbusier (1914) Dom-ino. Beeld van Le Corbusier &
Pierre Jeanneret OEuvre Complète Volume 1, 1910–1929,
Les Editions d’Architecture Artemis, Zürich, 1964.

Brand S. (1995). How buildings learn: what happens after they’re
built. London: Penguin Books.
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VAN VOLXEM – Art & Build (niet uitgevoerd)
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IBA Grundbau und Siedler, Hamburg by BeL Architekten
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Bronnen: flickr.com/Lars-Christian Uhlig & OVAM

Materiaalkeuze: wat gebeurt er nadien met de
materialen en wat is de milieu-impact?
Voorzorgsbeginsel

Omkeerbaarheid

• Het aantal verschillende types
materialen beperken
• Onscheidbare
composietmaterialen
vermijden
• Levensduur die past bij de
functionele laag

• Modulair / standaard
• Toxische, gevaarlijke en
• Prefab
vervuilende stoffen vermijden
• Makkelijk te hanteren
• Milieuverklaring voor
en te demonteren/ontmantelenproducten (EPD)
• Zichtbaarheid van het
• Lokale en hernieuwbare
aansluitpunt
grondstoffen
(afwerkingsmaterialen)
• Gerecycleerde inhoud

Bron: William Mc Donough

Bron: Corium bricks by Wienerberger

Eco-design

Bron: Rotor
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Click Brick © - Daas Baksteen
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De elementen samenvoegen met toegankelijke
en omkeerbare verbindingsmiddelen
Type verbinding en niveau van omkeerbaarheid
1

2

Humide direct

Humide indirect

(source : google)

(source : google)

Fixe, Irréversible

3

Sec indirect
dépendant

4

5

6

Sec indirect
indépendant

Sec indirect
autonome

Sec direct

(source : google)

(source : google)

(source : google)

Flexible, Réversible
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Beton

Metaal

Hout

Prototypes van omkeerbare verbindingen

Bron: VIA University College
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Projet Building Reversible In Conception
Omkeerbare structuren en afwerking

Bron: WTCB & EFP
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Project Circular Retrofit Lab
Omkeerbare scheidingswanden
Systimber

Geberit

Gyproc

Bron: WTCB & VUB
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II. URBAN MINING
“Beeld u zich even een economie
In waarin de goederen van vandaag
de grondstoffen van morgen zijn”,
dat is Urban mining
De gebouwen worden gezien als materiaalmijnen en de
afvalstoffen als hulpbronnen.
Ellen Mc Arthur, stichter van de Mc Arthur foundation

Bron: WTCB
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Hoe aanzetten tot een ecologisch en economisch verantwoorde
renovatie met behoud van de grootst mogelijke waarde
voor deze binnenscheidingswanden?

Sterk opgedeelde kantoorruimte
dient omgebouwd te worden tot een open space!

De binnenscheidingswanden bestaan uit deuren
en beglaasde of volle modules
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Inventariseren van de elementen voor
een circulair beheer van de hulpbronnen
Audit van het gebouw
Desk study
• Analyse van bestaande documenten (plannen, technische details, productfiche,
enz.)
• Identificeren & kwantificeren van de materiaalstromen (glas, steenwol, staal en
gips)
• Voorschrijven van de verwerkingsketens (business as usual)
→ Het potentieel beschrijven van een strategie voor het beheer
van materiaalstromen:
Circulariteit van de hulpbronnen met voorrang aan hoge waarde
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Inventariseren van de elementen voor
een circulair beheer van de hulpbronnen
Testen van de ontmanteling
On site study
• Het potentieel bevestigen
• monsterneming: beoordeling van technische prestaties, verontreiniging, enz.
• analyse van de bevestigingen en van de oorspronkelijke uitvoering, eventuele
gebreken,
• aanwezigheid van verontreinigende stoffen, enz.
• Voorrang geven aan ontmantelingsacties

→ Aanvullen van het plan voor het beheer van de hulpbronnen (ontmanteling, sortering,
ketens, enz.)

Bron: WTCB
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Inventariseren van de elementen voor
een circulair beheer van de hulpbronnen
Rapportering
Balans “elementen”
Deuren
#
L

457
484 m

Glazen
modules
381
91 m

Balans “ketens”

Volle
Rail
modules (vloer)

Rail
(plafond)

3900 m

4475 m

3900 m

Balans “materialen”
Deure Glazen Volle
Rail
n
modules modules (vloer)

Rail
(plafond)

Totaal

Staal
2,3 m³ 0,1 m³
Isolatie 70 m³ 1,1 m³

18 m³
817 m³

2,1 m³

1,1 m³
6,1 m³

24 m³
894 m³

Gips
Glas

9 m³

4,9 m³

6,7 m³

22 m³
10 m³

142,4 t
32,7 t
8,4 t

16,4 t

8,9 t
0,2 t
6,2 t

187,3 t
36,0 t
20,6 t
25,1 t

1,5 m³ 0,2 m³
10 m³

Staal
18,4 t
Isolatie 3,1 t
Gips
1,4 t
Glas

1,1 t
0,2 t
25,1 t

4,5 t

Bron: WTCB

‘Business as usual’ afvalverwerking
• (Geraamde) kostprijs inzameling: € 38.000
(excl. doorverkoop staal)
• 4 % gerecycleerd (in volume) (79 % in
massa want veel staal)
• 63 % naar stortplaats (in volume)

Voorbeeldbestek: experimenteren met
strategieën voor het hulpbronnenbeheer
→ Ontmanteling ter plaatse om tot homogene materiaalstromen voor recyclage
en herbruikbare elementen te komen
3.1 Algemeen
Specificaties
De aanbestedende overheid heeft besloten van dit project een voorbeeldproject te maken
qua beheer, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, met nadruk op het recupereren van
herbruikbare bouwmaterialen voor hergebruik buiten de site, d.w.z. ontmanteling en
zorgvuldige verwijdering van in een gebouw aanwezige herbruikbare bouwmaterialen voor
(her)toepassing in andere structuren.
In het kader van de door de klant onderschreven doelstellingen van duurzame ontwikkeling,
verbindt de onderneming zich ertoe het bouw- en sloopafval efficiënt te beheren door
voorrang te geven aan: (volledig of gedeeltelijk) hergebruik op de site, hergebruik op een
andere bouwwerf, recyclage en energieterugwinning om het storten tot een minimum te
beperken.
3.2 Ontmantelen en verwijderen van modulaire scheidingswanden
Omvat:
Demontage van mobiele scheidingswanden, glazen elementen en deuren, inclusief alle
verbindingsonderdelen en toebehoren. Verwijdering buiten het eigendom van de klant. Het
verwijderen van scheidingswanden wordt voorafgegaan door zorgvuldige demontage door
gekwalificeerde arbeiders van alle technische uitrustingen verbonden aan de
scheidingswanden: schakelaars, stopcontacten, thermostaten, enz.
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Strategie voor het beheer van de hulpbronnen
Hergebruik van de materialen

Hergebruik van de MW van de
scheidingswanden op een andere
werf: (10.000 m² dakisolatie)
→ Behoefte aan I-waarde
• monsters (60 cm * 60 cm)
• labotest: 0,033 W/m.K

(a) ontmanteling en monster, (b) labotest, (c) sortering van herbruikbare materialen op werf 1,
(d) verpakking van de herbruikbare elementen op werf 1, (e) opslag van de materialen in opslagplaats,
(f) opslag van de materialen op de werf 2, en (g) hergebruik van de materialen op werf 2.
foto’s: WTCB en Louis De Waele
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Strategie voor het beheer van de hulpbronnen
Hergebruik van de elementen
→ Verkoop op de tweedehandsmarkt (handelaar)
Hergebruik van deuren en glazen of volle modules:
→ Op een andere werf (aannemer)

Sleutels voor succes:
• Inventaris
• Selectieve ontmanteling
• Monsterneming
• “Open minded”
aannemer en OG
• Opslagplaats
• Planning

(a) ontmanteling en sortering ter plaatse, (b) bescherming vóór vervoer, (c) vervoer, (d) opslag van de
elementen bij de materialenhandelaar, (e) verkoop van de elementen op het verkoopplatform van de
handelaar, (f) hergebruik van de elementen
foto’s: WTCB, Rotor en Jean Bouteille company
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Strategie voor het beheer van de hulpbronnen
Recyclage in gesloten kring
→ Niet-herbruikbare minerale wol

Sleutels voor succes:
• Inventaris
• Selectieve ontmanteling
• “Open minded” aannemer en opdrachtgever
• Innoverende producent

Bron: WTCB

→ Teruggestuurd naar producent voor
kringrecycling
Sleutels voor succes
• Samenwerking met de inzamelaar (Renewi)
• Goed bewaard materiaal
• Niet-verontreinigd materiaal (schone ontmanteling)
http://www.rockwool.be/support
/Services/rockcycle/
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Strategie voor het beheer van de hulpbronnen
Balans “urban mining”
#
Hergebruik van elementen
Volledige module
Beglaasde module
Deur
Rail (plafond)
Rail (vloer)
Hergebruik van materialen
Minerale-wolisolatie
Totaal
Gesloten kringrecycling
Minerale-wolisolatie

m

m³

Bestemming

375 80,5
187
8,9
24
5,5
300 0,9
300 1,1

75 m → tweedehandsmarkt en 300 m → andere werf
→ tweedehandsmarkt
22 → tweedehandsmarkt en 2 → andere werf
→ andere werf
→ andere werf

597,3 → Opwaarderingsproject (retrofit) sociale huisvesting
694,3
21,2

→ fabrikant minerale-wolisolatie

(volume)

Business as usual
96 % verbrand of gestort
Bron: WTCB

VS

Voorbeeldig beheer
78 % hergebruikt of
gerecycleerd
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III. CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN
Circulaire economische modellen steunen op
“delen is het nieuwe hebben”
terwijl lokale meerwaarde wordt gecreëerd
en banen die niet verplaatst kunnen worden
Wim Straetmans, bestuurder Kairos

Bron: WTCB
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Principes voor waardebehoud
De circulaire businessmodellen zijn gebaseerd op vier principes om de waarde van
de hulpbronnen te behouden in de fasen van ontwerp, gebruik en valorisatie na
verbruik van de producten.

Compactheid
van de cyclus

compacter
(→ minder
verwerkt)

Trapsgewijs
gebruik

Zuiverheid van
de materialen

langere of
meer # cycli

meer gevarieerde
toepassingen

minder toxische
componenten







minder materialen
om
verwerkingsverlies
te compenseren

langere
levenscyclus

groter potentieel
voor hergebruik of
recyclage

Duur van de
cyclus


groter
waardebehoud

Bron: Ellen MacArthur Foundation
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Businessmodellen in circulaire economie
voor de bouw
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Illustraties
Reborn paints

(source : www.ecodesignlink.be)

Derbygum – recyclage van afdichtingsmembranen

(source : Derbigum & A. Romnée)
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Illustraties
“Pay per lux” van Philips

(source : Turntoo & Google)

Bout 2 Bois – Ferme Nos Pilifs

Bron: WTCB, Jacques Delens & Ferme Nos Pilifs
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Illustraties
Winkelinrichting als dienst Beneens
Design (Ontwerp)
- Lange levensduur
- Potentiële restwaarde
- Laag energieverbruik
- Lage onderhoudskosten
- Cradle to Cradle
- Modulaire en flexibele wandsystemen
- Ontwerp “Box in Box”

Build (Bouw)
- Bouwen ter plaatse
- Principes van duurzaam bouwen
- Een goede werkvoorbereiding
- Minder installatietijd
- Beperking van het transport
- Samenwerking met de onderaannemers
- Recyclage van afval

Maintain (Onderhoud)
- Onderhoud van de installaties (elektriciteit en
HVAC)
- Dagelijks beheer van het gebouw
- Samenwerking met de
onderaannemers
om de vervoerkosten te drukken

Finance (Financiering)
- Relatie met de bankinstellingen
- Opstellen van huurcontracten
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(a)

Illustraties
Collaboratieve economie
Smart Price House – BeL Sozietät für Architektur
(b)

(c)
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(a)

TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
(b)

De circulaire economie in de bouw betekent
• een echt innovatiepotentieel
• lokale toegevoegde waarde
• veel meer dan recycleren!
(c)

(d)

(source : Art & Build, Bruxelles Environnement, formation bâtiment durable)
Circulair ontwerpen
Economische
en bouwen
modellen

De cirkel sluiten
(urban mining)

Art & Build

Rotor

Beneens
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN
• Monografie “Naar een circulaire economie in de
bouwsector”
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=public
ations&sub=search&id=REF00010715
• WTCB-Contact (2-2017) “De circulaire economie:
veel meer dan recycleren” www.wtcb.be →
Publicaties
• Innovatieve praktijken voor het beheer van bouwafval
www.cpdb.brussels
• Het Brusselse gebouwenpark: bron van nieuwe
materialen www.bbsm.brussels
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CONTACT

Ambroise ROMNEE
Projectleider
Laboratorium Duurzame Ontwikkeling
WTCB
 : 02 655 77 11
e-mail : ar@bbri.be

