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INHOUDSOPGAVE2

ROUTEKAART VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE 

BOUWSECTOR

AL DOENDE LEREN

ONDERSTEUNEN DOOR MIDDEL VAN TOOLS EN RICHTLIJNEN

VRAAG EN AANBOD ONDERSTEUNEN

RENOVATIE ALS PRIORITEIT



Naar een circulaire bouwsector

- Routekaart voor de circulaire economie in de 

bouwsector



EU-CONTEXT4

40 %
primaire energie 

verbruikt in de 

bouwsector



EU-CONTEXT5

35 - 40 %
van de broeikasgassen

hangt samen met 

gebouwen



EU-CONTEXT6

35 %
of greenhouse gases are 

associated to buildings

25 - 30 

%

10 - 15 

%



EU-CONTEXT7

50 %
van de grondstoffen wordt 

voor de bouw gebruikt

40 %
van het afval is 

afkomstig van bouw-

/sloopactiviteiten



EUROPESE DOELSTELLINGEN INZAKE DE VERMINDERING VAN DE BKG8

-55 %



EUROPESE DOELSTELLINGEN INZAKE DE VERMINDERING VAN DE BKG9

-55 %



EU-INITIATIEVEN INZAKE DE CIRCULAIRE ECONOMIE10

Circular economy action plan (2020)
Initiatieven gedurende de volledige 

levenscyclus van de producten: ontwerp van 

de producten, afvalpreventie, maximaal 

behoud van de gebruikte hulpbronnen in de 

Europese economie, enz.

Renovation wave (2020) 
Verdubbeling van de renovatiegraad de 

komende 10 jaar, en erop toezien dat 

renovaties tot meer efficiëntie inzake energie 

en het gebruik van hulpbronnen leiden.

Level(s) – life cycle carbon
Evaluatie van en rapportering over de 

prestaties van gebouwen inzake duurzaamheid 

en dit gedurende hun volledige levenscyclus.

CE (city) roadmaps



LINEAIRE AANPAK IN DE BOUWSECTOR11

ONTGINNEN                 PRODUCEREN          GEBRUIKEN               WEGWERPEN

HULPBRON

NEN

> 650.000 t/jaar
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?

ontwerp

constructie

- renovatie

NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE BOUWSECTOR



13 NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE BOUWSECTOR

REUSE

RECLAIM

REPAIR

(OVAM)



EEN ONBEKENDE LEVENSCYCLUS14

De typologieën, de functionaliteit en het levenscomfort 

veranderen



EEN ONBEKENDE LEVENSCYCLUS15

Aan elk gebouw moeten herstellingen, aanpassingen enz. 

worden uitgevoerd.



EEN ONBEKENDE LEVENSCYCLUS 16

Elk gebouw heeft een eindige levensduur, 

maar bevat waardevolle toekomstige materiaalstromen



17 VISIE ROUTEKAART – NAAR EEN CIRCULAIR BEHEER VAN DE HULPBRONNEN

2019 - een lineair model



18 VISIE ROUTEKAART – NAAR EEN CIRCULAIR BEHEER VAN DE HULPBRONNEN

2019 - een lineair model

2040
een circulair model 



ROUTEKAART VOOR DE CE19

DOELSTELLINGEN VAN HET GPCE

1. De economische kansen / milieudoelstellingen 

uitwerken

2. De economie verankeren in Brussel

3. Tewerkstelling creëren 
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

FOCUS OP ONDERSTEUNING VAN ACTOREN

1. DE CIRCULARITEIT IN DE PROGRAMMERING VAN HET GRONDGEBIED INTEGREREN 

2. DE VRAAG STIMULEREN / BEGELEIDEN (BOUWHEREN) 

3. HET AANBOD STIMULEREN / BEGELEIDEN (PROFESSIONALS) 

FOCUS OP HERGEBRUIK 

4. KETENS VOOR HERGEBRUIK VAN MATERIALEN ONTWIKKELEN 

FOCUS OP LOGISTIEK

5. EEN GUNSTIG LOGISTIEK KADER VOORBEREIDEN / CREËREN 

FOCUS OP REGELGEVING

6. EEN GUNSTIG REGELGEVEND KADER VOORBEREIDEN / CREËREN

ROUTEKAART VOOR DE CE



ROUTEKAART - CIRCULAIRE TRANSITIE – BOUWSECTOR21

OBJ STRA 1 : De circulariteit in de programmering van het grondgebied integreren

Bewustmaking, opleiding en ondersteuning van de publieke planners 

De instellingen/organisaties die vergunningen verlenen of adviezen uitbrengen (stedenbouwkundige 

diensten, Commissie voor Monumenten en Landschappen, DBDMH ...) sensibiliseren

De integratie van de circulaire economie in de stadsvernieuwingsprogramma’s begeleiden 

Behoud van productieve activiteitszones in het Gewest



22 ROUTEKAART - ONTWIKKELING CE – BOUWSECTOR

OBJ STRA 2 : De vraag stimuleren / begeleiden (opdrachtgevers)

De cultuur en de manier waarop we naar materialen kijken veranderen

De particuliere en publieke bouwheren sensibiliseren

De particuliere en publieke bouwheren opleiden en begeleiden

De economische haalbaarheid aantonen

De bouwheren ondersteunen via economische bijstand

De publieke bouwheren begeleiden in hun overheidsopdrachten



23 ROUTEKAART - ONTWIKKELING CE – BOUWSECTOR

OBJ STRA 3 : Het aanbod stimuleren / begeleiden (professionals: ontwerpers, aannemers, 

materiaalproducenten ...)

De (toekomstige) professionals van de sector sensibiliseren

De (toekomstige) professionals van de sector opleiden

Integratie van de circulaire economie in het onderwijs en de beroepsinschakeling

De professionals van de sector ondersteunen

De innovatie op het gebied van circulair ontwerpen en bouwen begeleiden



ROUTEKAART - ONTWIKKELING CE – BOUWSECTOR24

OBJ STRA 4 : Ketens voor hergebruik van materialen ontwikkelen

De materiaal- en productstromen volgen die in de bouwsector worden gebruikt

Het potentieel van de markt voor hergebruik bestuderen en de toeleveringsketen volgen

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Instrumenten en begeleiding voor professionals ontwikkelen

Stimuleren van selectieve afbraak en sortering aan de bron op slooplocaties

De ontwikkeling van de hergebruikketen in overheidsopdrachten ondersteunen

De ontwikkeling van de hergebruikketen ondersteunen via fiscale voordelen



ROUTEKAART - ONTWIKKELING CE – BOUWSECTOR25

OBJ STRA 5 : Een logistiek kader voorbereiden / creëren dat gunstig is voor de ontwikkeling van de 

circulaire economie

Het bestaande logistieke kader analyseren

Opslagruimtes en logistieke diensten ter beschikking stellen van professionals

Nieuwe logistieke modellen definiëren en experimenten ondersteunen

Het gebruik van ruimtelijke hulpbronnen optimaliseren

Intersectorale uitwisselingen op een omschreven grondgebied bevorderen



ROUTEKAART - ONTWIKKELING CE – BOUWSECTOR26

OBJ STRA 6 : Een regelgevend kader voorbereiden / creëren dat gunstig is voor de ontwikkeling van de 

circulaire economie

De administratieve procedures (stedenbouwkundige, milieu-, werfvergunning, EPB) gebruiken om de 

circulaire economie te stimuleren

De EPB - vereisten zijn aangepast aan de realiteit van circulaire projecten

Anticiperen op het beheer van bepaalde bouwafvalstoffen

De belemmering in verband met de afvalstatus opheffen

De verantwoordelijkheden bij hergebruik van materialen verduidelijken

De productie van afval afkomstig van grote sloopwerken belasten



OBJ STRA 2 : De vraag stimuleren / begeleiden (opdrachtgevers)

De cultuur en de manier waarop we naar materialen kijken veranderen

De particuliere en publieke bouwheren sensibiliseren

De particuliere en publieke bouwheren opleiden en begeleiden

De economische haalbaarheid aantonen

De bouwheren ondersteunen via economische bijstand

De publieke bouwheren begeleiden in hun overheidsopdrachten

MEER DAN 140 ACTIES – TALRIJKE PROJECTEN27

33 acties

29 acties

31 acties

15 acties

13 acties

21 acties

4 Focus
6 Strategische 
doelstellingen

39 
Operationele 

doelstellingen
142 Acties

Talrijke 
projecten

OBJ STRA 1 : De circulariteit in de programmering van het grondgebied integreren

Bewustmaking, opleiding en ondersteuning van de publieke planners 

De instellingen/organisaties die vergunningen verlenen of adviezen uitbrengen (stedenbouwkundige 
diensten, Commissie voor Monumenten en Landschappen, DBDMH ...) sensibiliseren

De integratie van de circulaire economie in de stadsvernieuwingsprogramma’s begeleiden 

Behoud van productieve activiteitszones in het Gewest

OBJ STRA 3 : Het aanbod stimuleren / begeleiden (professionals: ontwerpers, aannemers, 
materiaalproducenten ...)

De (toekomstige) professionals van de sector sensibiliseren

De (toekomstige) professionals van de sector opleiden

Integratie van de circulaire economie in het onderwijs en de beroepsinschakeling

De professionals van de sector ondersteunen

De innovatie op het gebied van circulair ontwerpen en bouwen begeleiden

OBJ STRA 4 : Ketens voor hergebruik van materialen ontwikkelen

De materiaal- en productstromen volgen die in de bouwsector worden gebruikt

Het potentieel van de markt voor hergebruik bestuderen en de toeleveringsketen volgen

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Instrumenten en begeleiding voor professionals ontwikkelen

Stimuleren van selectieve afbraak en sortering aan de bron op slooplocaties

De ontwikkeling van de hergebruikketen in overheidsopdrachten ondersteunen

De ontwikkeling van de hergebruikketen ondersteunen via fiscale voordelen

OBJ STRA 6 : Een regelgevend kader voorbereiden / creëren dat gunstig is voor de ontwikkeling 
van de circulaire economie

De administratieve procedures (stedenbouwkundige, milieu-, werfvergunning, EPB) gebruiken 
om de circulaire economie te stimuleren

De EPB - vereisten zijn aangepast aan de realiteit van circulaire projecten

Anticiperen op het beheer van bepaalde bouwafvalstoffen

De belemmering in verband met de afvalstatus opheffen

De verantwoordelijkheden bij hergebruik van materialen verduidelijken

De productie van afval afkomstig van grote sloopwerken belasten



Naar een circulaire bouwsector

Al doende leren



BE.CIRCULAR: CIRCULAR CONSTRUCTION SITES29

Casestudie | Verbouwing van 

een typisch Brussels huis tot 

appartementen - Project 

Ooststraat

Collectieve woningen Renovatie

Casestudie | Bouw van een 

modulair, demonteerbaar en 

transporteerbaar gebouw -

Project MØDÜLL en MØDÜLL 2.0

Woning Kantoor Renovatie

Casestudie | Uitbreiding van een 

eengezinswoning en hergebruik -

Project Dupontgaarde

Gezinsrijwoning Uitbreiding



VOORBEELD: VANDERGOOTEN - VALENS30



VOORBEELD: AMBASSADE31



EU-PROJECT: CIRCULAR RETROFIT LAB 32



Naar een circulaire bouwsector

- Ondersteunen door middel van tools en richtlijnen



34 VADEMECUM CIRCULAIR BOUWEN



EEN LEVENSCYCLUS MET KANSEN VOOR CE35



RENOVATIE: 2. INVENTARISSEN36

Kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie van de materialen, producten

en elementen en van hun gebruik om een of meerdere CE-strategieën te

ontwikkelen

• Asbestinventaris en inventaris van gevaarlijke afvalstoffen

• Afvalstoffeninventaris

• Inventaris van herbruikbare hulpbronnen

Projecten WarlandProjecten Ambassade



RENOVATIE: 5. HERGEBRUIK OP DE SITE37

(Her)gebruik van producten, bouwmaterialen of -elementen die eerder op de

projectsite werden gedemonteerd

• Identificatie, tests, documentatie, opslag, voorbereiding

Projecten Herbestemming en omvorming van kantoor- tot schoolgebouw - AgwaProjecten Vandergooten



RENOVATIE: 6. UITGAANDE MATERIAALSTROMEN38

Optimaal beheer van bouw- en sloopafval

door het naar de beste valorisatie- of verwerkingskanalen te zenden

• Afval

• Hulpbronnen die buiten de site kunnen worden hergebruikt

Projecten WarlandProjecten CityDox



TOTEM: TOOL TO OPTIMISE THE TOTAL ENVIRONMENTAL IMPACT OF MATERIALS39



GRO: DUURZAAMHEIDSINDICATOR40



Naar een circulaire bouwsector

- Vraag en aanbod ondersteunen



BUILD.CIRCULAR: BEDRIJVEN BEGELEIDEN MET BETREKKING TOT CE42

KPI MEI 2021

Aantal deelnemende bedrijven 309

Aantal begeleide bedrijven 60

Aantal bewustgemaakte werknemers 1469

Aantal opgeleide personen 323



HUB.BRUSSELS (ECOBUILD)43



Naar een circulaire bouwsector

- Renovatie als prioriteit



ALLIANTIE RENOLUTION – INTEGRATIE VAN DE CE-PRINCIPES45

Construcity

LB

LB

LB

Urban

Urban

GSET

Circulaire 

economie 



ALLIANTIE RENOLUTION – RENOLAB MET 2 LUIKEN46

RENOLAB.ID RENOLAB.B

Innoverende oplossingen Gebouwen



ALLIANTIE RENOLUTION – RENOLAB MET 2 LUIKEN47

RENOLAB.B

Gebouwen

1. Milieu- en architecturale kwaliteit

2. Mobiliteit en toegankelijkheid

3. Ruimtelijke kwaliteit

4. Comfort en welzijn

5. Circulair ontwerp

6. Materialen

7. Energieprestatie en -transitie

8. Water, biodiversiteit en ecosysteem

9. Beheer van de hinder



CONTACT

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

?
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Anne Paduart

Project Manager Circular Economy in Construction

Leefmilieu Brussel

apaduart@leefmilieu.brussels


