
29 april 2022

Seminarie Duurzame Gebouwen

De milieu-impact van een project verminderen door de 

integratie van hergebruikte materialen en technieken

Anne-Laure MAERCKX

Cenergie

De milieu-impact van 
materialen in grootschalige 

projecten beperken

Werkwijzeen resultaten van concrete projecten



PRESENTATIE DE L’ORATEUR·TRICE

Anne-Laure Maerckx is een burgerlijk ingenieur-architect. inds 2008 werkzaam bij Cenergie, een 

ingenieurs- en adviesbureau, waar ze verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de laureaten van de 

projectoproep 'Be circular-BeBrussels'.

Cenergie is een bureau dat innovatieve oplossingen op het gebied van energie-efficiëntie en circulair 

bouwen voorstelt, ontwerpt en de uitvoering ervan ondersteunt. Als multidisciplinaire onderneming 

ondersteunt Cenergie overheden en bedrijven op deze gebieden gedurende de hele levensduur van een 

gebouw, altijd met het oog op een verantwoord gebruik van de hulpbronnen van onze planeet. 

Anne Laure Maerckx zal verschillende processen en strategieën presenteren voor de integratie van 

herbruikbare elementen in grootschalige projecten, waaronder twee met Be Circular bekroonde 

projecten. Zij zal ook de resultaten van het hergebruik van bouwmaterialen toelichten en enkele 

voorbeelden geven van het hergebruik van technische installaties om het milieu-impact van materialen 

ook in een project op dit gebied te beperken.

Voor meer informatie: https://www.cenergie.be/nl/
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Beklemtonen hoe belangrijk het is na te 

denken over hergebruik om de milieu-impact 

van projecten te verminderen

• Hergebruikbenaderingen en de resultaten 

daarvan presenteren 

• Onderscheid maken tussen het hergebruik van 

bouwmaterialen en technische installaties 
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE

I. Verbruik van hulpbronnen en afvalproductie

II. Behoud en hergebruik van gebouwen

III. Hergebruikpraktijken: een strategie voor elk 

project (voorbeelden)

IV. Enkele numerieke resultaten 

V. Hoe zit het met technische installaties?
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I. VERBRUIK VAN HULPBRONNEN EN 

AFVALPRODUCTIE

Het verbruik van hulpbronnen door de bouwsector in 

Brussel 
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Inkomende en uitgaande stromen zijn vergelijkbaar in kwaliteit en 
kwantiteit > is het niet mogelijk ze te optimaliseren? 



I. VERBRUIK VAN HULPBRONNEN 

EN AFVALPRODUCTIE

Productie van bouw- en sloopafval in Brussel 
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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , 
bedraagt het door de bouwsector geproduceerde afval
628 000 tonnes ton van de 1.325.000 ton afval die 
jaarlijks wordt ingezameld. 
Het grootste deel van dit afval wordt gerecycleerd, 
d.w.z. omgezet in minder hoogwaardige en minder 
functionele materialen

Samenstelling van bouw-
en sloopafval in het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (2014)

628 000 ton door 

de bouwsector voortgebracht 
afval

150 miljoen ton aan 

potentiële hulpbronnen in 
Brussel

Meer dan 70% van de inkomende en 

uitgaande stromen van inerte materialen in 
de regio

91% van afval dat voor 

recycling wordt aangeboden, 
meestal voor downcycling

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_fr.pdf


I. VERBRUIK VAN HULPBRONNEN 

EN AFVALPRODUCTIE

Doelstelling : 

Van een lineaire naar een circulaire aanpak 

Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Verminderen (of elimineren) van afvalproductie
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II. BEHOUD EN HERGEBRUIK VAN 

GEBOUWEN

• Elk deel van een gebouw dat behouden blijft, is al een vorm 

van hergebruik 

> behoud van het gebouw

• Elk te ontmantelen onderdeel kan een potentieel voor 

hergebruik en recycling hebben, binnen of buiten de 

bouwwerf

> Hergebruik binnen de bouwwerf

> Hergebruik buiten de bouwwerf

• In elk nieuw te bouwen deel kunnen materialen worden 

verwerkt die ter plaatse of elders zijn gerecupereerd 

• > Inkomend voor hergebruik

• Elke interventie kan op lange termijn een kans zijn

> Naderhand hergebruik
8



II. BEHOUD EN HERGEBRUIK VAN 

GEBOUWEN
Mundo-Madou 

• Afbraak vs renovatie

~ 7,000 ton afval vermeden

• Ruimtelijke optimalisatie van het 

kantooroppervlak : 

verwijdering van twee liften, 

geoptimaliseerde horizontale circulatie 

en indeling van de ruimten
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Bron: Leefmilieu Brussel

•Milieuoverwegingen: 
aanpassing van de "standaard"-indeling 
van het Mundo-Lab met het oog op het 
hergebruik van op het terrein aanwezige 
materialen

Bron: Stekke + Fraas



II. BEHOUD EN HERGEBRUIK VAN 

GEBOUWEN

Jamar - Courouble

•Behoud van gebouw - reconversie

~ 2,500 ton afval vermeden

•Verdeling van huisvesting:  

Zoveel mogelijk behoud van bestaande 

structuren 

•Hergebruik : Hergebruik: binnen site, 

buiten site en inkomend
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Bron: Leefmilieu Brussel

Bron: TWYCE 



III. HERGEBRUIKPRAKTIJKEN: EEN 

STRATEGIE VOOR ELK PROJECT

• Mundo-Madou

Onderzoek naar strategieën om te 

beperken: 

–de afvalproductie

–het gebruik van nieuwe materialen  

 Het projectontwerp, door de architect 

(AR): integratie van zeker beschikbare 

materialen

 Opdrachtgever(OG) staat open voor 

mogelijkheden tijdens bouwr

 Organisatie in afzonderlijke partijen, 

minder beperkend in termen van planning 

maar veeleisender in termen van toezicht
11

Bron: Leefmilieu Brussel 



III. HERGEBRUIKPRAKTIJKEN: EEN 

STRATEGIE VOOR ELK PROJECT

• Jamar – Courouble 

Zoeken naar strategieën om de waarde van zoveel 

mogelijk gebouwelementen te verhogen

–optimalisatie van bebouwde volumes en buitenruimten 

– hergebruik

12Bron : Twyce architectes Bron: Leefmilieu Brussel 



III. HERGEBRUIKPRAKTIJKEN: EEN 

STRATEGIE VOOR ELK PROJECT

• Jamar – Courouble

 Strategie voor hergebruik : 

–Inventarisatie door OG en 

gespecialiseerde ondernemingen (AR, 

Rotor)

–Zoeken naar inkomend herbruikbare 

materialen (OG en AR)

–Verdeling van inkomende herbruikbare 

materialen tussen wooneenheden 

(coördinatie door AR en follow-up door 

OG), integratie in ontwerp

–Verificatie van de kwaliteit van 

materialen en technische details vóór 

de uitvoering (onderneming)
13

Bron : Habitat groupé l’Ambassade

Bron: Leefmilieu Brussel 



III. HERGEBRUIKPRAKTIJKEN: EEN 

STRATEGIE VOOR ELK PROJECT

• Jamar – Courouble

 Organisatie voor hergebruik ter plaatse: 

–Deconstructie door de opdrachtgever (OG)

–Voorbereiding voor hergebruik door een 

gespecialiseerd bedrijf (Retrival)

–Opslag ter plaatse

–Hergebruik door de aannemer

 Inkomend hergebruik: OG zoekt naar 

mogelijkheden tijdens bouw, ontvangend 

bedrijf

 Organisatie in afzonderlijke loten, 

nauwlettend toezicht door OG en AR
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Bron : Habitat groupé l’Ambassade

Bron t : Bruxelles Environnement



IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS

• Mundo-Madou

Vervanging van de buitenbeglazing door efficiëntere beglazing 

(vermindering van het toekomstige verwarmingsverbruik)

15

B
ro

n: Le
e
fm

ilie
u B

russe
l 

Hergebruik van beglazing in 

scheidingswanden (afval en 

nieuwe materialen vermeden)

NB: mPt/UF = millipunten per functionele eenheid 

= samengevoegde milieuscore
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IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS

• Mundo-Madou

16

Afval en nieuwe materialen vermeden : 

–83 m² beglazing - 1,65 ton

 CO2eq besparingen: 3,4 ton
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IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS

• Mundo-Madou
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Hergebruik van bestaande 

scheidingselementen (600m²):

metalen kaderwerk, 

isolatie, gipsplaat
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• Mundo-Madou

Afval en nieuwe materialen vermeden :

18

IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS

Besparing van 

16,8 ton CO2eq 

vergeleken met een 

gelijkaardige nieuwe 

samenstelling

– 750 kg staal

– 1.500 kg isolatie

– 9.000 kg gipsplaat

→11,25 ton 

B
ro
n
: 
TO

TE
M



• Mundo-Madou: Vergelijking met de doelstellingen van de 

Franse E+C- verordening

–Verordening E+ C- : 2 prestatieniveaus in termen van 

koolstofvoetafdruk: Carbon 1 en Carbon 2

Productiefase Bouwfase Gebruiksfase Einde van de 
levensfase

Bouwproducten 
en uitrusting X X X X

Energieverbruik

X

Werfsite X

Waterverbruik

X 19

IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS
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Doelstellingsniveau In kg eq CO2/m² 
SDP

Vrijstaande en 
halfvrijstaande
woningen

Collectieve
huisvesting

Tertiair voor
kantoorgebruik

Carbon 1 Eges total 1350 1550 1500

Waarvan Eges PEC 700 800 1050

Carbon 2 Eges total 800 1000 980

Waarvan Eges PEC 650 750 900

https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/06/Webinar_IFPEB_Carbone4_Neutralite_carbone_batiment-072020.pdf
http://www.tribu-energie.fr/reglementation-7-36.html


• Vergelijking met de doelstellingen van de Franse 

E+C- verordening

Casestudie Mundo-Madou: impact van binnenbeglazing en 

scheidingswanden

IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS

Doelstelling Carbon Eges PEC [kgCOeq/m²]
Tertiaire kantoren

TOTAL [kgCO2eq]

Carbon 1 1050 2.835.000

Carbon 2 900 2.430.000

Doelstelling Carbon Nieuw/hergebruik % doelstelling Carbon 
TOTAL

Carbon 1 Nieuw 1,59

Hergebruik 0,88

Carbon 2 Nieuw 1,85

Hergebruik 1,02

-0,71 %

-0,83 %



• Courouble

Herstel van 57 houten deuren (90m²)

–verlenging van de levensduur 

–behoud van biogene koolstofvoorraden 

–verminderde druk op de bossen

21

IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS
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• Courouble

Recuperatie van 80 m² wandtegels murale 

–Besparing CO2eq: 5,5 ton

-75%
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IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS
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• Courouble

800 m² van hergebruikte minerale wol   

–Besparing CO2éq: 3,2 ton
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IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS
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• Courouble

800 m² van hergebruikte minerale wol   
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IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS

Muur met isolatie van hergebruik

Muur met nieuwe isolatie 

Impact van isolatie: 3%

impact van isolatie: 0 %
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• Courouble: Vergelijking met de doelstellingen van 

de Franse E+C- verordening

 Case studie Courouble: impact van betegeling en interne 

isolatie

Zwaar metselwerk vs. lichte scheidingswanden: 
Let op de uitvoeringseisen! Handel waar je kunt... 25

IV. ENKELE RESULTATEN IN CIJFERS

Doelstelling Carbon Eges PEC [kgCOeq/m²]
Collectieve huisvesting

TOTAL [kgCO2eq]

Carbon 1 800 2.000.000

Carbon 2 750 1.875.000

Doelstellingen Carbon Nieuw/hergebruik % van doelstelling
l’objectif Carbon TOTAL

Carbon 1 Nieuw 7,96

Hergebruik 7,52

Carbon 2 Nieuw 8,49

Hergebruik 8,03

-0,44 %

-0,46 %

→ -0,45 % waarvan 0,30% voor tegels 



• Verschillende niveaus van complexiteit van 

technische installaties
Lage complexiteit: 

buizen, kabels, leidingen en kleppen, elektrische stopcontacten,… 

Middelmatige complexiteit: 
pompen, lampen, radiatoren, sensoren,… 

Hoge complexiteit: 
Luchtbehandelingsunits, warmtepompen, boilers, koelinstallaties,… 
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V. EN HOE ZIT HET MET TECHNISCHE 
INSTALLATIES?

Bron: Leefmilieu Brussel Bron: TWYCE



• Mundo-Madou: verlichting

258 hegebruik van armatures. Overschakeling van T8 

(58W) naar LED

1,8 ton aan nieuwe materialen bespaard

2,6 ton van afval vermeden

vervanging van de volledige interne bedrading van de 

armatuur + LED-driver, 40 V DC buis. 

geslaagde lichtproeven
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V. EN HOE ZIT HET MET TECHNISCHE 
INSTALLATIES?



Fysieke en technologische levensduur

28

V. EN HOE ZIT HET MET TECHNISCHE 
INSTALLATIES? 

Bron: LIFE CYCLE OPTION SELECTION BASED ON THE DIFFERENCE OF VALUE AND PHYSICAL LIFETIMES FOR LIFE CYCLE DESIGN, 

Yasushi Umeda, Takayuki Daimon and Shinsuke Kondoh, 2007

De levensduur van een 

technisch 

apparaat/installatie heeft 

niet alleen te maken met 

de fysieke levensduur 

ervan. 

Ook de technologische 

ontwikkeling speelt een 

belangrijke rol.



Milieu-impact van hergebruik vs. vervanging 

29

V. EN HOE ZIT HET MET TECHNISCHE 
INSTALLATIES? 

Bron: The Environmental Impacts of product replacement versus Reuse - A Review, Daniel R. Cooper and Timothy G. Gutowski, 2015

Voor installaties moet bij de 

beoordeling van het milieu-

impact van hergebruik ook 

rekening worden gehouden 

met de efficiëntie van de 

hergebruikte installatie in 

vergelijking met een nieuwe 

installatie



Ademe-studie: Repareerbaarheid van technische 

uitrustingen van gebouwen (Cfr :  Studie fase 2 )

Studie over 3 uitrustingen: CV-ketels, warmtepompen, 

luchtbehandelingsunits

Belangstelling voor de reparatie van installaties in plaats van 

de vervanging ervan door nieuwe uitrusting

–hangt af van de betrokken uitrusting

–de vermindering van het totale energieverbruik met de 

nieuwe uitrusting équipement 
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V. EN HOE ZIT HET MET TECHNISCHE 
INSTALLATIES? 

→ CV-ketels: 3-8% minder energieverbruik, zodat vervanging de 

voorkeur verdient

→Warmtepompen: een verbruiksvermindering van minimaal 19% 

betekent een vervanging de voorkeur

→ Ventilatie: reparatie krijgt altijd voorkeur

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/512-reparabilite-des-equipements-techniques-du-batiment-phase-2.html


CONCLUSIIE

• Hergebruik is een van de strategieën om de milieu-impact 

van bouw- en renovatieprojecten te beperken: 

• beperking van de input van nieuwe materialen 

• beperking van de afvalproductie

→ potentieel grote hoeveelheden die bij grootschalige 

projecten worden bespaard

• Aangezien de eisen die aan veel bouwelementen worden 

gesteld (brandwerendheid, akoestiek, enz.), kan 

hergebruik een manier zijn om het totale (koolstof) impact 

van de bouw te beperken, op die gebieden waar dat 

mogelijk is.
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CONCLUSIE

• Het milieu-impact blijft echter niet beperkt tot het koolstof-

impact, en moet op een meer globale wijze beoordeeld 

worden. 

→Wachten op richtlijnen op gebouwniveau via 

instrumenten als TOTEM? 

• De voorbereiding van bouwmaterialen voor hergebruik kan 

een aanzienlijk milieu-impact hebben 

→ van geval tot geval worden beoordeeld, waarbij de  

‘voor-’ en ‘nadelen’  tegen elkaar worden afgewogen. 
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CONCLUSIE

• Het hergebruik van technische installaties is specifiek en 

vereist de ontwikkeling van specifieke evaluatiemethoden 

(complexiteit, fysische en technologische levensduur,...) 

• De beste resultaten worden bereikt wanneer alle 

belanghebbenden bij het project bij het hergebruikproces 

worden betrokken... en bovenal een globale  

langetermijnvisie hebben. 
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Vanwege de milieuwinst die het kan opleveren, moet 

hergebruik van bouwmaterialen zo snel mogelijk worden 

overwogen, rekening houdend met: 

• de specifieke eisen die aan de materialen worden 

gesteld (akoestiek, brandwerendheid, thermisch 

comfort, enz…)

• het globale milieu-impact gelinkt van  > vergelijking 

van scenario's via TOTEM om de winst te evalueren 

(significant vanaf een verschil van 20%)

• de voor hergebruik vereiste handelingen, die soms 

omslachtig zijn en gevolgen hebben

• Het hergebruik van technische installaties is specifiek en 

vereist bijzondere evaluatiemethoden

34



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids duurzame gebouwen
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels 

10 themas > Circulair Economie  

> Materialen

• TOTEM: 
www.totem-building.be

• Reuse toolkit – FCRBE: 
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-

the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-

europe/#tab-3

• Etude Ademe : 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/512-

reparabilite-des-equipements-techniques-du-batiment-phase-2.html
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https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
http://www.totem-building.be/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/#tab-3
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/512-reparabilite-des-equipements-techniques-du-batiment-phase-2.html
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Sr Consultant 

Gegevens
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