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DE MILIEUIMPACT VAN MATERIALEN IN GEBOUWEN
Met welke impacten rekening houden ? Evaluatie voor welke levenscyclusfases ? Met welke tool ?

Sophie Bronchart

Leefmilieu Brussel

De integratie van hout in 
grootschalige projecten



PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Sophie Bronchart is architecte. Zij werkt sinds 8 jaar bij Leefmilieu Brussel in de

afdeling "innovaties en referenties duurzaam bouwen". Sinds 5 jaar is ze

verantwoordelijk voor het TOTEM-project, een project dat het resultaat is van een

samenwerking tussen de 3 Gewesten.

Sophie Bronchart zal het Belgische kader voorstellen dat sinds 2018 via het TOTEM-

instrument aan de bouwsector en meer bepaald aan ontwerpers wordt voorgesteld

voor de beoordeling en beperking van de milieu-impact van gebouwen gedurende hun

hele levenscyclus. Na een presentatie van de belangrijkste aspecten van de

methodologie en de functionaliteiten van het TOTEM-instrument, zal een voorbeeld

van optimalisatie van een groot project in TOTEM voorgesteld worden.

Voor meer informatie: https://leefmilieu.brussels/
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• De uitdagingen van de bouwsector die ondersteund 

worden door TOTEM herhalen

• In grote lijnen de methodologie van TOTEM-tool 

voorstellen

• De belangrijke functies van TOTEM-tool voorstellen

• Met een concreet voorbeeld het gebruik van TOTEM-

tool illustreren. 
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE

I. De uitdagingen inzake bouwmaterialen

II. Een belgisch kader: TOTEM 

III. Illustraties aan de hand van TOTEM
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Uitdagingen voor de bouwsector
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I. DE UITDAGINGEN INZAKE 

BOUWMATERIALEN

36% afval

50% grondstoffen 50% energieverbruik

40% uitstoot van 

broeikasgassen

33% waterverbruik

Illustratie : Weergave van de levenscyclusfasen van een gebouw

Bron : statistieken: Marengo Paolo, Sustainable Construction Guidelines

for Public Authorities – A circular Economy perspective (2019) 



TOTEM
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TOTEM
➔ 12 groepen van indicatoren
➔ Volledige levenscyclus

Illustratie : Weergave van de levenscyclusfases van een gebouw

I. DE UITDAGINGEN INZAKE 

BOUWMATERIALEN



II. EEN BELGISCH KADER: TOTEM

• Ambities

• Methodologie

• Specifieke en generieke gegevens

• Circulariteit
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Ambities

II. EEN BELGISCH KADER: TOTEM

Samenwerking van 3 gewesten + Federaal

 In overeenstemming met het Europese kader

Rekening houden met circulariteit

Transparant instrument en transparante methodologie

Gratis (web) tool



Methodologie | Europese normen

EN 15804+A2: 2019 Milieuverklaringen voor 

bouwproducten

EN 15978: 2011 Beoordeling van de milieuprestatie 

van gebouwen

TOTEM : 1 levenscyclus = 60 ans
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ToekomstReeds vervat in TOTEM

II. EEN BELGISCH KADER: TOTEM



•Methodologie | indicatoren

 12 groepen + bijkomende informatie

 Gedefinieerd volgens norm EN 15804+A2 (2019)

 Samentelling per methode PEF (millipoints)

Particulate Matter

Climate change 
(total, fossil, biogenic, 
land use and l)

Ozone depletion Acidification Eutrophication Photochemical
ozone formation

Depletion of 
abiotic resources

Water use

Ionizing radiation
(human health)

Eco-toxicity
(fresh water)

Land use 
Soil quality

Human toxicity

Belangrijkste
milieuindicatoren

Bijkomende
milieuindicatoren

(4) (3) (2)

(2)

Bijkomende
milieugerelateerde
informatie

Gebruik van primaire energie:
- Hernieuwbaar (MJ)
- Niet hernieuwbaar(MJ)

Inhoud biogenische koolstof
(Kg C)

II. EEN BELGISCH KADER: TOTEM



•Methodologie | indicatoren

Klimaatverandering (3)
– Toename van de gemiddelde atmosferische concentratie van verschuillende

stoffen van anthropische oorsprong (CO2, CH4, CFC…)

Environmental impact category Unit Model impact method 

Climate change - total a kg CO2 eq. Baseline model of 100 years of the IPCC based on IPCC 2013 

Climate change - fossil kg CO2 eq. Baseline model of 100 years of the IPCC based on IPCC 2013 

Climate change - biogenic kg CO2 eq. Baseline model of 100 years of the IPCC based on IPCC 2013 

Climate change - land use and land use change kg CO2 eq. Baseline model of 100 years of the IPCC based on IPCC 2013 

Ozone depletion kg CFC 11 eq. Steady-state ODPs, WMO 2014 

Acidification mol H+ eq. Accumulated Exceedance, Seppälä et al. 2006, Posch et al., 2008 

Eutrophication aquatic freshwater kg P eq. EUTREND model, Struijs et al., 2009b, as implemented in ReCiPe 

Eutrophication aquatic marine kg N eq. EUTREND model, Struijs et al., 2009b, as implemented in ReCiPe 

Eutrophication terrestrial mol N eq. Accumulated Exceedance, Seppälä et al. 2006, Posch et al., 2008 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq. LOTOS-EUROS ,Van Zelm et al., 2008, as applied in ReCiPe 

Depletion of abiotic resources - minerals and metals kg Sb eq.  CML 2002, Guinée et al., 2002, and van Oers et al. 2002. 

Depletion of abiotic resources - fossil fuels MJ, net calorific value CML 2002, Guinée et al., 2002, and van Oers et al. 2002. 

Water use m3 world eq. deprived Available WAter REmaining (AWARE) Boulay et al., 2016 

Particulate matter emissions Disease incidence SETAC-UNEP, Fantke et al. 2016 

Ionizing radiation, human health kBq U235 eq. Human health effect model as developed by Dreicer et al. 1995 update by Frischknecht et al., 2000 

Eco-toxicity (freshwater) CTUe Usetox version 2 until the modified USEtox model is available from EC-JRC 

Human toxicity, cancer effect CTUh Usetox version 2 until the modified USEtox model is available from EC-JRC 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh Usetox version 2 until the modified USEtox model is available from EC-JRC 

Land use related impacts/ Soil quality dimensionless Soil quality index based on LANCA 

 

Mod A Mod CMod B Mod D

+ CO2

+ CO

+ CH4

- CO2 + CO2

- CO2

- CO2+ CO2

+ CO2

+ CO

+ CH4

– Absorptie van biogeen CO2

(module A)
– Emissie van biogeen CO2

(module C)

> Neutrale balans
Bron illustratie: Hoxha et al. (2020). Biogenic carbon in buildings: a critical overview of LCA methods

II. EEN BELGISCH KADER: TOTEM



•Gegevens | generiek en specifiek

II. EEN BELGISCH KADER: TOTEM
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Aangepast aan de Belgische context:

→ Energiemix

→ Transportscenario’s

→ Scenario’s einde leven

Beheerd door FOD Leefmilieu : 
Beschikbaar in TOTEMsinds oktober2020

www.b-epd.be
31 EPDs momenteel beschikbaar (13 prod)

Fabrikanten bouwmaterialen

Generiek:
ECOINVENT
Versie 3.6

Specifiek:
B-EPDs

DATA

http://www.b-epd.be/


•Circulariteit | Kwantitieve evaluatie

 Renovatie

 Hergebruik (in- en ex-situ)

 Afbraak

Statuut

Levenscyclusmodules opgenomen in de berekening

Productie
(A1 – A3)

Transport
(A4)

Constructie
(A5)

Gebruik
(B)

Einde
leven

(C)

Nieuw X X X X X

Hergebruik ex situ - * X X X X

Hergebruikt in situ - * - X X X

Bestaand - * - X X

Afbraak - - - X

II. EEN BELGISCH KADER: TOTEM

*Houdt wel rekening met de 

negatieve impact gelinkt aan 
de opname van biogene 
koolstof.



•Circulariteit | Kwalitatieve evaluatie
 Kwalitatieve beoordeling van het omkeerbaarheidspotentieel van 

verbindingen

II. EEN BELGISCH KADER: TOTEM
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III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM

• Modeleren | Bibliotheek

• Evalueren | resultaten op meerdere niveaus

• Optimaliseren | vergelijken van varianten



• Modeleren | bibliotheek
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III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM



• Modeleren | bibliotheek
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III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM
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• Evalueren | Algemene resultaten

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM
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• Evalueren | Detailresultaten

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM
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Welke milieu-impacten wegen door voor 

biosourced materialen?

✓ De impact “klimaatverandering” is doorgaans 

beperkter voor biosourced materialen (op deze 

regel bestaan wel uitzonderingen);

✓ De impact “grondgebruik / - kwaliteit” ligt bij 

biobased materialen meestal hoger

Vergelijking van 2 gebouwen in TOTEM

Studie lopende – resultaten 
enkel ter illustratie!

• Evalueren | Detailresultaten

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM



21

Welke milieu-impacten wegen door voor 

biosourced materialen?

✓ Algemeen zijn de impacten tijden sde

productiefase beperkter en de impacten aan het 

einde leven groter > biogenische koolstof:
• Absorptie bij productie (A1-A3)

• Emissie bij einde leven (C3-C4)

✓ De impact van vervangingen kan doorwegen 
bv. : wegens akoestische vereisten

✓ Het energieverbruik is voor alle gevallen een 

belangrijke factor
• Hiernaast: vergelijking met EPB = (waarden bepaald 

door de regelgeving)

Studie lopende – resultaten 
enkel ter illustratie!

• Evalueren | Detailresultaten

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM

Vergelijking van 2 gebouwen in TOTEM



1. Lichte renovatie 2. Zware renovatie 3. Heropbouw (nieuwbouw)

4. Zware renovatie 
+ ex situ hergebruik van 
gevelsteen

5. Heropbouw 
+ Ex situ hergebruik van 
gevelstenen en 
dragende holle 
bakstenen

Bestaande spouwmuur 
met nieuwe isolatie 
(PUR schuim 4cm) 

Afbraak van bestaande gevelsteen en aanbrengen 
van nieuwe isolatie (14 cm PUR-plaat) + nieuwe

gevelsteen 

Nieuwe spouwmuur met 
14cm isolatie (PUR panelen) 

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM

• Optimaliseren | varianten vergelijken



Voorbeeld : vergelijking van 4 samenstellingen “buitenmuur” (U-waarde muur  0,14 –

0,16 W/m²K)

1. Cellenbeton / 

rotswol / 

baksteen

2. Holle 

betonblokken / 

PUR / baksteen

3. Houtstructuur / 

cellulose / houten 

gevelbekleding

4. Houten 

structuur / stro / 

kalkpleister

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM

• Optimaliseren | varianten vergelijken



Voorbeeld : vergelijking van 4 samenstellingen “buitenmuur” (U-waarde muur  0,14 –

0,16 W/m²K)

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM

• Optimaliseren | varianten vergelijken

Energie
Materialen



> Grootste impacten: energieverbruik en productie

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM

• Optimaliseren | varianten vergelijken

Voorbeeld : vergelijking van 4 samenstellingen “buitenmuur” (U-waarde muur  0,14 –

0,16 W/m²K)



> Grootste impacten klimaatverandering en uitputting van grondstoffen

III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM

• Optimaliseren | varianten vergelijken

Voorbeeld : vergelijking van 4 samenstellingen “buitenmuur” (U-waarde muur  0,14 –

0,16 W/m²K)



Vergelijking van 3 systemen

(structuur + isolatiemateriaal) 

Vergelijking van 3 systemen (structuur + 

isolatiemateriaal + afwerking)

1                   2                    3 1                   2                 3

1. Bakstenen + rotswol
2. Houten structuur + rotswol
3. CLT-panelen + rotswol

Toepassing  ‘buitenmuur ’ met dezelfde energetische prestatie

1. Baksteen + afwerking (geen isolatiemateriaal 
nodig)

2. Houten structuur + rotswol + afwerking
3. CLT-panelen (geen afwerking / isolatiemateriaal 

nodig)

Toepassing  ‘buitenmuur ’ met dezelfde akoestische 
prestatie
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III. ILLUSTRATIES AAN DE HAND VAN 

TOTEM

• Optimaliseren | varianten vergelijken
Studie lopende – resultaten 

enkel ter illustratie!



TOTEM | IN DE PRAKTIJK

→Vrijwillig gebruik
∟ 5.800 gebruikers / 1.400 beroepsarchitecten

→Naar regelgeving
∟ Sinds 2016 in Nederland

∟ Sinds 2022 in Frankrijk

∟ Herziening van de EPB-richtlijn > LCA + GWP

→Geleidelijke integratie bij overheidsopdrachten

→Gebruikt in BREEAM certificering: "5+ voorbeeldige 

score

→Gebruik van GRO

→TOTEM-premie in Brussel sinds 01/2021

* Voor meer informatie: https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten


TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
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• TOTEM is een kader voor de evaluatie en 

optimalisatie van een project: het vervangt niet het 

werk van de ontwerper, maar ondersteunt hem bij het 

staven en argumenteren van architecturale keuzes

• TOTEM laat niet toe tot goede of slechte oplossingen 

te besluiten: een analyse en optimalisatie moet project 

per project worden uitgevoerd.
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www.totem-building.be

Volgende opleidingsdagen:
▪ 20/9/2022 (FR)
▪ 18/10/2022 (NL)

TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

http://www.totem-building.be/


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN
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https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
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https://renolution.brussels/

Sinds 2021 is er een premie beschikbaar in het Brusseld

Hoofdstedelijk Gewest voor het gebruik van TOTEM bij

renovatieprojecten

TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

https://environnement.brussels/


SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

OVAM
AFDELING AFVALSTOFFEN- & MATERIALENBELEID

LEEFMILIEU BRUSSEL

AFDELING LUCHTKLIMAAT EN DUURZAME GEBOUWEN

SOPHIE BRONCHART

sbronchart@envrionnement.brussels

CONTACT

www.totem-building.be/helpdesk

mailto:sbronchart@envrionnement.brussels
http://www.totem-building.be/helpdesk

