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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

In 2005 kreeg de familie Fronhoffs de kans om een bouwgrond bijna in het centrum
van Jette te kopen. Een nogal onwaarschijnlijke opportuniteit in Brussel.
Jonathan Fronhoffs werkt al 10 jaar bij een adviesbureau dat gespecialiseerd is in
energie-efficiëntie in gebouwen (Cenergie), en hij kon alleen een duurzaam huis
bouwen met het risico dat hij anders zijn baan zou verliezen, zoals sommigen zeggen.
Klei als pleister sprak de familie goed aan, zowel vanwege de duurzaamheidscriteria
als vanwege het visuele aspect. Tijdens het denkproces kwamen zij, niet geheel
toevallig, het team van BC Architects tegen en voegden een vloer uit ongebakken
aarde aan het project toe. Dit alles met aarde "made in Brussels".
Het is 7 maanden geleden dat de familie Fronhoffs in hun nieuwe huis is getrokken
(sinds augustus 2020). Ze hebben nooit spijt gehad van hun materiaalkeuze...
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BC-AS is BC architecten en studies. BC staat voor Brussels Cooperation en wijst op het belang van locatie en samenw-
erking. We doen projecten via 2 juridische entiteiten: BC architects bvba (vennootschap) en BC studies vzw (non-prof-
it).

BC architects bvba levert architectonische diensten voor bouwprojecten, gaande van kleinschalige renovaties tot 
stedelijke ontwikkelingen. Onze architectuur is gevoelig voor mensen, context en materialen. Wij werken aan projecten 
met ons netwerk van technische professionals en andere experts volgens de hoogste Europese normen.

BC architects profiteert van de kennis die wordt gecreëerd door BC Studies, een laboratorium voor sociale, materiële 
en architecturale innovatie, waar we uitgebreid onderzoek doen naar lokale materialen en innovatieve bouwprocessen.

Vanwege deze expertise werd BC aangesteld om twee adviesopdrachten uit te voeren waarbij we overheidsinitiatieven 
op weg naar toekomstgerichte, circulaire, bouwprojecten begeleiden. Voor de Vlaamse overheid gebeurt dit in consorti-
um met Rotor, Cenergie en Ceraa vzw. Voor het Brussels gewest met Rotor, ICEDD en 3DCM consult.

Deze presentatie ‘the act of building circular’, zal onze visie en interpretatie van circulariteit voorstellen. We bekijken 
hoe deze visie vorm kan krijgen in (overheids)opdrachten en bespreken het project ‘bioklas’ te Edegem als voorbeeld. 

Jasper Van der Linden is architect, afgestudeerd in de internationale master architectuur ‘resilient and sustainable 
strategies’. Hij doceert binnen de postgraduaat Building Beyond Borders en als collaborator van BC materials & BC 
architects & studies maakt hij deel uit van het team dat de bovenvermelde adviesopdrachten voor toekomstgerichte, 
circulaire, publieke projecten begeleid.

Voor meer informatie :
http://www.bc-as.org/



Een hybride praktijk,
het heroverwegen van processen in ontwerp en constructie, 
als een pad naar systemische verandering voor onze sector.
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CIRCULARITEIT



 
IT HAS ALWAYS BEEN
A MATTER OF COMMON SENSE
TO DESIGN FOR THE LONG TERM
IN SCARCITY:
CIRCULARITY IS NOT A MIRACLE.



materiaalhergebruik door de eeuwen heen
Medusa hoofd uit een Romeinse tempel, hergebruikt in de Basilica Cisterne van Constantinopel’s Hagia Sophia.

IT HAS ALWAYS BEEN



Vernaculaire landbouwschuur in Vlaanderen: nomadische infrastructuur na noodzakelijke veranderingen van landbouwgrond. Demontabele eiken kolommen en 
balken geannoteerd voor heropbouw, opvulling met lokale aarde en stro.
Kilbershoeve 1709-2021, (de/re)constructies + uitbreiding in Meeuwen, gereconstrueerd en gerenoveerd in Bokrijk. 
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Over een periode van 50 jaar kosten de veranderingen binnen een gebouw drie keer meer dan het oorspronkelijke gebouw. 
“Add up what happens when capital is invested over a fifty-year period: the structure expenditure is overwhelmed by the cumulative financial consequences of three 
generations of Services and ten generations of Space plan changes. That’s the map of money in the life of a building. It proves that architecture is actually of very little 
significance - it’s nugatory.”

Uit How Buildings Learn, van Steward Brand

TO DESIGN FOR THE LONG TERM



WITH AN EYE ON SCARCITY

“Weinig of niets bouwen is misschien wel de beste architecturale bijdrage 
voor het derde millennium.”

Luc Deleu, orbanist T.O.P. Office



WITH AN EYE ON SCARCITY

BRUSSEL
EONGEBRUIKTE KANTOORRUIMTE: ± 2 - 4 miljoen of 800 voetbalvelden of de Brus-
selse vijfhoek. HUISVESTING NODIG: 80.000 - 200.000 WOONEENHEDEN
MOETEN ER NIEUWE KANTOREN EN NIEUWE WONINGEN WORDEN GEBOU-
WD?
(bronnen WTCB en BBRoW)

VLAANDEREN:
NIET BOUWEN leidt tot DELEN van ruimtelijke hulpbronnen.
MOETEN WE MEER SCHAARSE RUIMTE GEBRUIKEN VOOR VRIJSTAANDE WO-
NINGEN OF INDUSTRIËLE HALLEN VAN 1 VERDIEPING?

MISSCHIEN MOETEN WE ONS VERZETTEN TEGEN HET “BOUWEN ALS 
OPLOSSING”. NEE IS MEER?



WITH AN EYE ON SCARCITY

FIRST, DON’T BUILD
SECOND, SHARE
THIRD, REUSE
FOURTH, RENOVATE
FIFTH, BUILD CIRCULAR BIO-BASED
SIXTH, BUILD CIRCULAR



Met leem bepleisterde muren kunnen opnieuw worden bekleed met precies hetzelfde, fijngestampte materiaal, waarbij alleen water wordt gebruikt om het opnieuw 
op de muur aan te brengen.

CIRCULARITY IS NOT A MIRACLE.



HOE KAN DEZE VISIE VORM KRIJGEN IN (OVERHEIDS)OPDRACHTEN?



OVERHEIDSINITIATIEVEN OP WEG NAAR TOEKOMSTGERICHTE BOUWPROJECTEN

HUIDIGE SCENARIO: MEETBARE DUURZAAMHEIDSASPECTEN

GRO 
Groei

Tool Vlaamse overheid

adviesopdracht opvolging 

TOOLS
‘kwalitatieve aspecten meetbaar gemaakt’

Totem
LCA (life cycle analysis)

EPD (environmental product declaration)
materialenpaspoort

...

Be circular
...

assistance Maîtrise d’ouvrage publique
begeleidingstraject publieke projecten Brussel

vlaams plan overheidsopdrachten PREC (plan regional economie circulaire)



NIET FOCUSSEN OP MENU VAN OPLOSSINGEN, 
WEL PROGRAMMA SCHRIJVEN ROND CIRCULARITEIT

+ KWALITEITSBUREAU

CIRCULARITEITSCOMMISSIE?

FREE-SPACE

BOUWCULTUUR VERANDEREN

LE PERMIS D’EXPÉRIMENTER
ref. wetgevend kader in Frankrijk: 

(LOI n° 2016-925 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine)

OVERHEIDSINITIATIEVEN OP WEG NAAR TOEKOMSTGERICHTE BOUWPROJECTEN

ALTERNATIEF SCENARIO: 



THE ACT OF BUILDING CIRCULAR



SOLIDARY MOBILE HOUSING

PROJECT INGEDIEND ALS UNIVERSITAIR ONDERZOEKSPROJECT IPV. KLASSIEKE BOUWAANVRAAG



SWOT mobiel, BC architects

Ipv. klassieke bouwaanvraag, met de klassieke restricties, 
werd hier toestemming gegeven voor een project van 5 jaar als onderzoeksproject*.  
Dit geeft meer flexibiliteit, en ruimte voor experiment voor een niet conventioneel project.

*in het kader van ‘Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale’  
(arrete de minime importance, 13 novembre 2008)



BIOKLAS EDEGEM

PUBLIEK PROJECT DAT VRIJGELEIDE VOOR EXPERIMENT HEEFT UITGELOKT



Opdracht:
Een regiohuis voor Edegem in een loods, waar kinderen kunnen leren over natuur en ecologie.

Opdrachtgever:
Gemeente Edegem

BC architecten deed ontwerp, bouwprocesontwerp en supervisie, BC studies deed materiaalonderzoek en workshop organisatie, BC materials deed ma-
teriaalproductie.



Vanwege de non-conventionele bouwmethode kon dit gebouw enkel gerealiseerd worden door nauw samen te werken met bouwheer Gemeente Edegem, 
Aannemer Coordinat-ed en onderaannemer Leemniscaat. Cruciaal was van out-of-the-box te denken en met creatieve oplossingen te komen. Logistiek, 
workshopplanning, lezingenreeks, eten, moest samen met de planning van de aanneming georganiseerd worden.

credit: Thomas Noceto



Vanwege de non-conventionele bouwmethode kon dit gebouw enkel gerealiseerd worden door nauw samen te werken met bouwheer Gemeente Edegem, 
Aannemer Coordinat-ed en onderaannemer Leemniscaat. Cruciaal was van out-of-the-box te denken en met creatieve oplossingen te komen. Logistiek, 
workshopplanning, lezingenreeks, eten, moest samen met de planning van de aanneming georganiseerd worden.

credit: Thomas Noceto



Bio-based materialen:

Leemsteen  
+  
Kalkhennep



Productie met niet-geconventioneerde materialen.  
Op maat gemaakte, innovatieve productie is niet mogelijk volgens de klassieke weg van 
voorgeschreven industrieel beschikbare materialen of systeem van goedkoopste aanbieder. 



Grondstoffen
BC studies ging naar aanloop van de 
workshop op onderzoek bij kleigroeves 
in de buurt van Fort Edegem. We namen 
stalen mee die tijdens de workshop 
gebruikt zullen worden om de BTC’s mee 
te maken en enkele algemene testjes te 
doen naar de juiste samenstelling van de 
aardemix. De gronden worden getest op 
hun granulometrische verdeling: er wordt 
gekeken naar hoeveel deeltjes van een 
bepaalde korrelgrootte aanwezig is in een 
bepaalde grond.

WORKSHOP AARDEBOUW 29/05

Boogstructuur

Een professionele metser komt tonen hoe 
een boog gemetst wordt. We zullen een 
paar verschillende manieren uittesten. De 
uitkomst zal dienen als prototype voor de 
Bioklassen.

Aardebouw in de 
Rupelstreek

Boom ontstond in het begin van de 14de eeuw als 
de parochie ‘ad arborem’, bij de boom. Monniken 
van de Sint-Bernardabdij groeven toen al een 
eeuw lang klei af naast hun abdij in Hemiksem 
om papenstenen te bakken. De grote brand in 
Antwerpen in 1546, waarbij veel houten huizen in 
de vlammen opgingen, zorgde voor een dringende 
nood aan duurzamer bouwmateriaal: bakstenen. 
Dit veroorzaakte de groei en de bloei van de 
baksteennijverheid. Later vergemakkelijkte het 
graven van het kanaal van Willebroek en van het 
kanaal Brussel-Charleroi het baksteentransport 
en steeg de vraag naar bakstenen. Overal langs de 
Rupel verschenen steenbakkerijen. 

De rupeliaanse klei wordt op nagenoeg 
doorlopende wijze, over een dikte van ongeveer 
zeventien meter, langs de noordelijke 
oever van de Rupel (Rumst, Boom, Niel, 
Terhagen,...) ontgonnen. De bijzonder gunstige 
ontginningsvoorwaarden van deze kleiafzetting, 
alsmede de nabijheid van de haven van 
Antwerpen, hebben deze nijverheid een grote bloei 
verleend.

De klei is gemakkelijk te bewerken, vergt geen 
te hoge baktemperatuur, maar het tamelijk hoog 
gehalte aan ijzersulfieden geeft, bij onvolledig 
gebakken stenen, aanleiding tot hinderlijke 
sulfatatie-verschijnselen. De steenbakkerijen van 
de Rupelstreek leveren vooral machinestenen, 
gekenmerkt door een zeer hoge drukweerstand.
 

Kaart: de Rupelstreek en haar groeves

De gebouwen van FortV zijn volledig opgetrokken uit klei van de Rupelstreek. Het ontwerp voor de nieuwe 
Bioklas heeft zich hier op geïnspireerd: is het mogelijk om de Bioklas met dezelfde grondstoffen te bouwen, 
maar zonder bakproces? 
In deze workshop kunnen deelnemers verschillende samenstellingen maken met aarde uit de streek. Het 
resultaat van de workshop zal leiden tot de samenstelling die zal gebruikt worden voor de aarden stenen. Op 
deze manier kunnen de buurtbewoners hun steentje bijdragen aan de bouw van hun toekomstige Bioklas! 

BTC 
BTC (Brique de Terre Compressée) is een mix van 
verschillende soorten grind, zand en klei. Tijdens 
de workshop zullen we met behulp van de Oskam-
machine een aantal aardemixen tot aarden stenen 
verwerken. Na het maken en drogen worden de stenen 
in het labo getest op druksterkte en abrasieweerstand. 
Op basis van deze testen wordt de meest geschikte 
samenstelling gekozen. Op het einde van het 
onderzoek wordt een rapport samengesteld dat zal 
helpen bij het opmaken van de meetstaat en het 
voorbereiden van de constructie voor de aannemer.

Bouwprocesontwerp: 

Het bouwbudget werd gebruikt voor het organiseren van workshops in bouwteam met onderaannemer. 
Deze workshops voorzagen handen in arbeidsintensieve productieprocessen, evenals disseminatie en sensibilisatie.



Bogen werden geprototypeerd met bezoekers tijdens een regionale opendeurdag. 
19000 leemstenen werden geproduceerd in een 3 weken durende workshop, en 312 m2 kalkhennep werd geplaatst in een 2 weken durende workshop. 
Samen waren er 150 vrijwilligers, 20 lezingen, 28 gezamenlijke maaltijden, 32 nationaliteiten van 4 verschillende continenten, een zomerbar met fanfare. 





CREATIE VAN FREE SPACE,

LEREN VAN
ERVARINGEN, EXPERIMENT, VERNIEUWING,

ALS KAPSTOK VOOR 
TOEKOMSTGERICHTE OPENBARE AANBESTEDINGEN



 
VISIE CONCEPT CIRCULARITEIT
IT HAS ALWAYS BEEN
A MATTER OF COMMON SENSE
TO DESIGN FOR THE LONG TERM
IN SCARCITY:
CIRCULARITY IS NOT A MIRACLE.

HUIDIGE BENADERING CIRCULARITEIT
TOOLS: ‘KWALITATIEVE ASPECTEN MEETBAAR GEMAAKT’

ALTERNATIEVE BENADERING CIRCULARITEIT
CIRCULARITEITSCOMMISSIE, EXPERIMENT TOELATEN

CONCLUSIE



contact:
www.bc-as.org
info@bc-as.org
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