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● 1ste criterium bij keuze bouwmateriaal of -product:

► voldoet het aan de technische vereisten en kan het de verwachte 
prestaties leveren?

● Zodra de keuzemogelijkheden vastliggen :

► Kies voor het materiaal /product met de laagste milieu- EN 
gezondheidsimpact

● De beste keuze van bouwproducten of -materialen :

► maakt u met kennis van zaken en op basis van objectieve
gegevens.

● Hiervoor zijn er verschillende keuzehulpmiddelen, van

labels tot complexe beoordelingshulpmiddelen.

● Vanaf februari 2018, zal de Belgische tool TOTEM
beschikbaar zijn. Aarzell niet om een kijkje te nemen !
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● Elk keuzehulpmiddel heeft zijn voor- en nadelen. Het zijn

waardevolle informatiebronnen, maar het is belangrijk

kritisch te blijven :

► ken de beperkingen van elke tool, ga de bronnen en de geldigheid
ervan na en aarzel niet om verschillende
informatiebronnen/hulpmiddelen naast elkaar te leggen.

● Niet alles is meetbaar en in cijfers uit te drukken : 

► zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten moeten aan bod 

komen. 

● In alle gevallen zijn de technische beperkingen van het 
project bepalend voor de keuzes die worden gemaakt.
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Actuele context
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Belangrijke paradigmaverandering op Europees niveau

Zie http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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Belangrijke paradigmaverandering op Europees niveau

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

De doelstellingen van de Europese 

Unie voor onderwerpen zoals 

circulaire economie, beter beheer 
van grondstoffen, afval 
opwaarderen en een economie met 
lage emissie zullen, op korte of 

middellange termijn, een impact op 
de bouwsector hebben, 

voornamelijk op bouwsystemen, 

uitvoeringsmodellen en 

samenstellingen maar ook in 

materialenkeuzes.
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Één voorbeeld:

De PEF (« Product Environmental Footprint »): 
een belangrijke evolutie op het gebied van EPD's

 Van een « afvalpreventie » aanpak (oud 
systeem) naar een aanpak (en evaluatie) die 

rekening houdt met potentieel voor
hergebruik, hergebruik en recyclage

Aanzienlijk werk dat een verandering van plan van 
aanpak vraagt (genormeerd) en overleg met de 
materiaalproducenten vergt: lopende… en op te 

volgen!

http://ec.europa.eu/environm
ent/green-growth/tools-

instruments/index_en.htm



Perspectieven vlakbij U
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https://www.bbsm.brussels/nl/home-2/ http://www.bamb2020.eu/

* Het Brusselse gebouw als bron 

van nieuwe bouwmaterialen 

*



BBSM – Brusselse gebouwen als bron van 
nieuwe bouwmaterialen 
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Doelstellingen en reikwijdte van het project:
► Studie en analyse van het stedelijke metabolisme van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. de bouwsector: in kaart brengen en

bevorderen van circulariteit met positieve waarde en de term « afval »
laten vallen;

► Bottom-up: starten met analyse van representatieve typologiëen in

Brussel en de resultaten op gewestniveau extrapoleren.

► De opportuniteïten van nieuwe trajecten geboden door de

waardeketen van de sector, de technische en juridische aspecten in
verband met recuperatie (hergebruik, recyclage) en impact van het
ontwerp op de actuele et toekomstige hergebruikmogelijkheden van

materialen als nieuwe materialen evalueren (omkeerbaar ontwerp,
Design for Change).

► Endpoint: tool om de lokale materiaalbronnen uit gebouwen en de

activiteiten van de bouwsector in het BHG te anticiperen, te plannen, te
beheren en te benutten

Bron: https://www.bbsm.brussels/nl/home-2/
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Bron: https://www.bbsm.brussels/nl/home-2/

De Partners

BBSM – Brusselse gebouwen als bron van 
nieuwe bouwmaterialen 



10Link download: https://www.bbsm.brussels/wp-
content/uploads/2018/01/Rotor-WP7-Rapport-final-1.pdf

BBSM – Brusselse gebouwen als bron van 
nieuwe bouwmaterialen 
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Link download: https://www.bbsm.brussels/wp-
content/uploads/2017/10/OBJECTIF_REEMPLOI.pdf

BBSM – Brusselse gebouwen als bron van 
nieuwe bouwmaterialen 
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Bron: https://www.bbsm.brussels/nl/home-2/

BBSM – Brusselse gebouwen als bron van 
nieuwe bouwmaterialen 
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Doelstellingen en reikwijdte van het project:
Project gefinancierd door EU (Horizon 2020 Framework Program),
verzamelt 16 europese actoren voor :

Een mogelijke systemische verandering van de bouwsector dankzij
circulaire oplossingen

BAMB – Buildings As Material Banks
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Doelstellingen en reikwijdte van het project:
► Vandaag eindigen bouwmaterialen als afval wanneer niet meer gebruikt

worden. Om de vernietiging van de ecosystemen te vermijden die de 

milieukost verhoogt en hulpbronnen schaarser maakt, moet de 
bouwsector evolueren naar een circulaire economie;

► Momenteel worden alleen kostbare materialen hergebruikt. BAMB geeft

richtlijnen om de waarde van alle bouwmaterialen te verhogen. Het
project BAMB streeft naar gebouwen die worden ontworpen op een
dynamische en flexibele manier en zo worden geintegreerd in een

circulaire economie – de waarde van bouwmaterialen wordt zo
bewaard. De gebouwen functioneren als waardevolle
materiaalbanken, wat de mogelijkheid biedt om het gebruik van

grondstoffen te verminderen op een voor de planeet duurzaam en
houdbaar niveau.

BAMB – Buildings As Material Banks
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BAMB – Buildings As Material Banks

Bron: http://bamb2020.eu
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BAMB – Buildings As Material Banks

6 thema’s:

Bron: http://bamb2020.eu
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« Bouwmateriaal paspoort »: Wat zal het worden ?

► Momenteel ontstaat een groot deel van het geproduceerd afval door het 

ontbreken van informatie. Een manier om hierop een antwoord te bieden
zou kunnen zijn het aanleveren van een soort paspoort voor elk
materiaal waarin de noodzakelijke info staat m.b.t. valorisatie op het 
einde van de levenscyclus en de traceerbaarheid van de producten : 
samenstelling en aard (bv. voor recyclage), demontagemogelijkheden
(voor hergebruik), de verschillende gebruiksmogelijkheden, enz. 

► Doel: recuperatie en hergebruik mogelijk en haalbaar makenv an 
materialen, producten en systemen in de gebouwen, rekening houdend
met de volledige waardeketen.

BAMB – Buildings As Material Banks
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« Bouwmateriaal paspoort »: Wat zal het worden ?
► De bedoeling is om aan elke materiaal een document te 

koppelen (fysiek of virtuuel) waarin alle noodzakelijke info staat

en dat gedurende de hele levenscyclus van het element wordt
geupdated. Alle in het paspoort opgenomen info moet de actuele
staat van de elementen weergeven. Om zich van de veiligheid

van constructie te vergewissen, moetalle informatiegecertifieerd
worden en up-to-date gehouden door een verantwoordelijke
entiteit die de nauwkeurigheid van de gegevens garandeert;

► De bouwmateriaalpaspoorten worden gedefinieerd als een
geheel van (cijfer)gegevens die de kenmerken beschrijven
van gebruikte materialen en/of elementen in de producten en de 

systemen, zodat hun waarde gekend is, nu zowel als voor
toekomstige recuperatie en hergebruik (EPEA en al., 2016). 

BAMB – Buildings As Material Banks
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Contact

Liesbet TEMMERMAN

Afgevaardigd bestuurder & Onderzoekscoördinator

Ernest Allardstraat 21 – 1000 Brussel

 : 02/537.47.51

E-mail : liesbet.temmerman@ceraa.be


