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Circulaire economie in de bouwsector
Welke principes van circulaire economie kunnen toegepast worden op technische 

installaties? 



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE2

N De systemische context in verband met het beheer van de
hulpbronnen uiteenzetten

N De visie van circulaire economie van de Brusselse bouwsector
uitleggen

N De mogelijkheden inleiden om circulariteit toe te passen in bouw- en
renovatieprojecten:

1. Onderhoud en leasing

2. Hergebruik van de materialen en producten

3. Ruimtelijke en technische omkeerbaarheid
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PLAN VAN DE PRESENTATIE3

I. CONTEXT

• Lineair model en bouwsector

• Circulaire economie: een beweging die zich op gang trekt

II. GEWESTELIJK PROGRAMMA VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE
(GPCE)

• Overzicht

• Visie

III. CIRCULAIRE ECONOMIE, CONCREET?

• Onderhoud en leasing

• Hergebruik

• Circulair ontwerpen: technische omkeerbaarheid, keuze
van de materialen en producten, bewaring van de
informatie
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ECONOMIE

- gebaseerd op verbruik

- beschouwt de hulpbronnen als onuitputtelijk

DEMOGRAFIE

- bevolkingstoename

- toenemende koopkracht

I. CONTEXT - EEN WERELD ONDER DRUK4

GESLOTEN WERELD

- met beperkte hulpbronnen
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I. CONTEXT: LINEAIR MODEL & BOUWSECTOR5

Een lineair model, 
resource-intensief

en grote afvalproducent

WINNING                 PRODUCTIE            GEBRUIK                   ELIMINATIE

33 % van het niet-
huishoudelijk afval
650 000 t / jaar

33 % van de inkomende 
hulpbronnen

75 % van de energievraag

98 % van de waterstroom

65 % BKG

Bronnen: I. Sobotka

PRODUCENT VAN AFVALVERBRUIKER VAN HULPBRONNEN
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I. CONTEXT: ECONOMISCHE GEVOLGEN6

Volatiliteit van de prijzen van grondstoffen die 
belangrijk zijn voor de bouwsector

Afhankelijkheid van de Europese Unie voor de 
aanvoer van grondstoffen

Bronnen: Project H2020 BAMB, Dec 2013

EU import EU export

EU – Trade raw (2011)

STIJGING VAN DE 

GRONDSTOFPRIJZEN (FE)

AFHANKELIJKHEID

VAN GRONDSTOFFEN
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I. CONTEXT: GEVOLGEN OP SOCIAAL EN MILIEUVLAK7

© Sobotka

© Sobotka

© Sobotka© Sobotka

© Sobotka

…VERVUILING SOCIALE ONGELIJKHEID RAREFACTIEBRONNEN
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I. CONTEXT: CIRCULAIRE ECONOMIE: EEN BEWEGING DIE ZICH OP GANG TREKT8

EU blaast haar economie nieuw leven in en behoudt haar hulpbronnen

• Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa (2011)

• Sluiten van de kringloop - een EU-actieplan voor de circulaire economie (2015)

Steden gaan de uitdaging aan...

AMSTERDAMLONDEN PARIJS
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II. GEWESTELIJK PROGRAMMA VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE (GPCE)9

Bron : GPCE
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II. GEWESTELIJK PROGRAMMA VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE (GPCE)10

Een visie
voor de 

bouwsector
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II. GPCE BOUW: PLAATSBESCHRIJVING11

In 2018, EEN LINEAIR MODEL met een ontwikkeld recyclagecircuit, MAAR…

NRecyclage buiten BHG … … afhankelijkheid voor onze afvalverwerking

NRecyclage door downcycling … … waardevermindering van het materiaal

NHoofdzakelijk recyclage van inerte materialen … wat met de rest: isolatie, …?

Bron: GPCE Bouw 11



II. GPCE BOUW: EEN VISIE DEFINIËREN12

TEGEN 2040: EEN CIRCULAIR MODEL dat gebouwen beschouwt als materiaalbanken

vermindering van de afvalproductie

vermindering van de ontginning van grondstoffen

maar ook ...

creatie van nieuwe lokale activiteiten

creatie / behoud van banen

Bron: GPCE Bouw
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III. CIRCULAIRE ECONOMIE, CONCREET?13

1. Onderhoud
en leasing

"Onderhoud, functionaliteitseconomie, 

verlenging van de levensduur zijn allemaal strategieën

om het verbruik van grondstoffen te beperken."
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ONDERHOUD14

Commissioning (of voor-onderhoud) is een belangrijke stap
Bij de indienststelling van het gebouw helpt dit de eigenaar om zich ervan te 
vergewissen dat het rendement beantwoordt aan zijn verwachtingen in termen 
van werking (verbruik van energie, water, enz.) en van de kwaliteit van zijn 
binnenomgeving. Zo niet, zal dit worden verholpen door middel van regelingen.

Een preventieve onderhoudsstrategie kiezen in plaats van curatief 

onderhoud
Preventief onderhoud

•wordt niet geïnitieerd door een daling van de functionaliteit, een storing of een 
defect 
•is een proactieve activiteit die bijdraagt tot het voorkomen van incidenten
Curatief onderhoud

•is het onderhoud dat uitgevoerd wordt na een daling van de functionaliteit, een 
storing of een defect
•heeft als doel om het probleem te verhelpen om de vereiste functionaliteit 
terug te vinden

Welke werktuigen? Monitoring, BIM... 14



FUNCTIONALITEITSECONOMIE / LEASING15

De producent blijft verantwoordelijk voor:
 onderhoud;
 herstelling;
 het beheer van zijn product tijdens zijn 

volledige levenscyclus.

Hij heeft er dus alle belang bij om zijn producten

robuuster en gemakkelijker demonteerbaar te 
maken om hun onderhoud en herstelling te 
vergemakkelijken

Vermindering van het verbruik van 
grondstoffen 

Bijvoorbeeld: PAY PER LUX - PhilipsIllustratiefoto: Bron: YG

Een dienst kopen in plaats van een product 
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III. CIRCULAIRE ECONOMIE, CONCREET?16

2. Hergebruik
"Afval beschouwen…als een hulpbron"
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HERGEBRUIK VAN DE BRUSSELSE HULPBRONNEN17

Renovatie van een rijhuis (project Warland)

Hergebruik aan de basis van het ontwerp:

• Radiatoren
• Marmer voor de badkamers
• Keuken kasten
• Binnenschrijnwerk
• ...

Bijna 6 ton hergebruikte materialen (van de site zelf en
aanvoer)

Bron : Lionel Billiet
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HERGEBRUIK VAN DE BRUSSELSE HULPBRONNEN18

Binneninrichtingswerken voor kantoren (HORTA-ONSS)

•In bestek geïntegreerd hergebruik (middelenverbintenis)
•Hergebruik van  :

 speciale technieken
 binnenscheidingswanden (158 m³)
 isolatie (531 m² )
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III. CIRCULAIRE ECONOMIE, CONCREET?19

3. Een omkeerbaar ontwerp
"Meer dan 80% van de milieu-impact van een product 

wordt in de ontwerpfase bepaald"
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CIRCULAIR ONTWERPEN : RUIMTELIJKE OMKEERBAARHEID20

Eisen met betrekking tot de aanpasbaarheid van de speciale technieken:

•De positionering en de dimensionering van het net zullen geen belemmering vormen 
voor toekomstige veranderingen

- Positie van de verticale kokers: gecentreerd vs. gedecentreerd
- Positie van de horizontale kokers: gecentreerd – gedecentreerd - op de omtrek

•Functionele scheiding of integratie voorzien tussen de 'laag' speciale technieken en de 
andere lagen (Structuur, wanden, enz.) )

Talrijke gedecentraliseerde kokers 
Horizontale kokers op de omtrek 20



CIRCULAIR ONTWERPEN : ONTWERP IN LAGEN21

Bron : ARUP (2016)  The Circular Economy in the Built Environment

Elke laag heeft een andere levensduur. Deze lagen moeten dus onderling onafhankelijk zijn 
om gerenoveerd te kunnen worden zonder een aangrenzende laag aan te tasten.
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Bron: EFP
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CIRCULAIR ONTWERP: TECHNISCHE OMKEERBAARHEID
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CIRCULAIR ONTWERP: TECHNISCHE OMKEERBAARHEID23

Bronnen : KARBON

Hulpbronnen BRIC 1

BRIC 2

Afvalstoffen : 3,5 m³ 
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CIRCULAIR ONTWERP: TECHNISCHE OMKEERBAARHEID24

BRIC : Ventilatiesysteem 

demonteerbaar / herbruikbaar

beantwoordt aan diverse 
behoeften inzake debiet in 
functie van:

- de bestemming
- de grootte van het gebouw 
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CIRCULAIR ONTWERPEN : KEUZE VAN DE MATERIALEN / PRODUCTEN25

homogeen    hernieuwbaar uiteenneembaar
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Voorrang aan hergebruikte materialen

…en dan aan nieuwe materialen

eenvoudig

stevig
hanteerbaar

gezond
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KEUZE VAN DE MATERIALEN: TOTEM, BELGISCH OPTIMALISATIETOOL26

Meer dan de helft van de IMPACT is afkomstig 
van de PRODUCTIE van nieuwe elementen 

Bron : Bureau Ariade

Impact per levencyclusfase
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BEWARING VAN DE INFORMATIE: MATERIAALPASPOORT27

Bron: Projet  H2020  BAMB
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE28

N Het huidige lineair economisch model is niet langer
houdbaar!

(winnen > vervaardigen > wegwerpen)

N Het Gewest engageert zich om van model te veranderen

N Visie van de circulaire economie – bouwsector:
Onderhoud als prioriteit!

verlenging van de levensduur

Het gebouw, gezien als een materiaalbank!

hulpbronnen op het grondgebied houden (hergebruik)

Circulair ontwerpen, de basis!

ruimtelijke en technische omkeerbaarheid

N … vakmensen hebben de stap gezet en het werkt!
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN29

Websites

N be circular (PREC)

www.circulareconomy.brussels

N Project BRIC

http://www.bric-efp.be/nl/project

N Project MØDÜLL 2.0

http://modull.brussels/nl/

Gids duurzame gebouwen

www.guidebatimentdurable.brussels/nl/
N Circulaire economie
N Hergebruik

Opleidingen duurzame gebouwen

www.environnement.brussels/formationsbatidurable
N Bouwerven in circulaire economie
N Hergebruik van materialen en bouwelementen

TOTEM

www.totem-building.be
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN30

Publicaties

De circulaire economie

in de Brusselse bouwsector:

Stand van zaken, uitdagingen

en toekomstmodel
ULB 2017

De Bouwsector in Brussel

Stand van zaken en vooruitblik: 

op weg naar een circulaire economie
2018

Routekaart van de actoren van de 
bouwsector in Brussel

Naar een circulaire economie

2019
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CONTACT31

Isabelle Sobotka

Coordinatrice "Strategie ter verlaging van de milieu-impact van het bestaande
gebouwenbestand tegen 2030-2050"

Leefmilieu Brussel

+ 32 (0)490 66 67 35

isobotka@environnement.brussels

BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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