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1. Voorwoord
Nederland en België delen de Europese Green Deal ambitie om tegen 2050 volledig circulair te zijn. De
bouwsector is op dit moment verantwoordelijk voor de helft van alle gewonnen materialen, één derde van
ons waterverbruik, 50% van de energievraag en 40% van de CO2-uitstoot. Het verduurzamen van deze
sector draagt dan ook substantieel bij aan het realiseren van onze doelstellingen. Daarbij opent de transitie
naar duurzaam en circulair bouwen mogelijkheden om de relatie tussen de buurlanden te versterken.
Samenwerking op vlak van kennis en innovatie is daarbij van groot belang. Een grensoverschrijdende
aanpak creëert marktkansen voor het bedrijfsleven en maakt het mogelijk om de transitie in de lage landen
te versnellen.
Om inzicht te krijgen in het handelspotentieel voor het Nederlands mkb binnen de kansrijke sector van de
gebouwde omgeving in België, heeft de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België, Rebel
Group de opdracht gegeven een sectorstudie uit te voeren en het potentieel in kaart te brengen. Dit
kansenrapport biedt een overzicht van de marktkansen voor het bedrijfsleven, alsook de
samenwerkingsmogelijkheden voor bedrijven, kennisinstellingen en industrieclusters en de duurzame en
circulaire ontwikkelingen in België. De focus ligt daarbij op de gehele keten van de woning- en utiliteitsbouw:
van ontwerp tot urban mining, van renovatie tot landschapsplanning.
Vanuit de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België hopen wij met dit rapport en flankerende
activiteiten Nederlandse ondernemers wegwijs te maken in de wereld van de duurzame en circulaire woningen utiliteitsbouw in België en zo de kans op succes te vergroten.
Pieter Jan Kleiweg de Zwaan
Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België

Ripple, het duurzame huis ontworpen door
studenten van de TU Eindhoven. Beeld Virtue
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2. Samenvatting
In België zijn 6 geografische gebieden (steden en gewesten) geïdentificeerd waar in kader van het
kansenrapport duurzame en circulaire bouw nader op wordt ingegaan, te noemen: Leuven, Mechelen,
Antwerpen, Gent, Brussel(19) en Wallonië (zie kaar hieronder). De Vlaamse steden zetten elk vanuit eigen
beleid en langs eigen programma’s in op de transitie naar een duurzame en circulaire bouweconomie en zijn
daarin (op sommige vlakken) bijzonder ambitieus. Ook dragen overkoepelende initiatieven, zoals Vlaanderen
Circulair, bij aan de koploperspositie van genoemde steden. In Brussel is dit niet anders, waar vooral vanuit
het gewest ingezet wordt op circulair bouwen en grootschalige renovatie. In Wallonië speelt dit op dit
moment nog minder. Daar ligt de aandacht meer op biobased (hout) bouw.
A
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In de onderzochte gebieden zijn er tal van marktkansen geïdentificeerd: zowel concrete kansen op
sectorniveau (bijv. renovatie) als specifieke circulaire bouwthema’s (bijv. aanpasbaar bouwen):

Renovatie
Nieuwbouw
Sociale woningbouw
Sporten, leren, zorgen
Gebiedsontwikkeling
Historische steden

Circulaire bouwthema’s:
Invulling
Aanpasbaar
Materialen
Urban Mining
Data

Ruimtelijke ordening

Daarnaast worden twee systeemkansen geïdentificeerd: aanbesteden en kritische randvoorwaarden (bijv.
verzekering). Al deze kansen bieden concrete opportuniteiten voor het bedrijfsleven.

7/45
3. Duurzaam versus circulair bouwen
Duurzaam bouwen is op zo’n manier bouwen dat de impact van het bouwen van vandaag de toekomstige
ontwikkeling en de volgende generaties niet in het gedrang brengt. Ofwel dat de impact van het bouwen van
vandaag zo beperkt wordt dat het de toekomst niet negatief beïnvloedt. Dit wordt een lastige opgave vanuit
het besef dat de bouw verantwoordelijk is voor het gebruik van de helft van alle gewonnen materialen, voor
één derde van het waterverbruik, voor de helft van de energievraag en voor 40% van de CO2 uitstoot. 1
Duurzaam bouwen laat zich niet strikt aflijnen, het is een breed koepelbegrip waar veel onder kan vallen en
waarvan niet alles zo eenduidig te bepalen is. Het energiezuinig maken van een woning kan onder
duurzaam bouwen vallen terwijl sommige materialen en technieken, nodig om een gebouw energiezuinig te
maken, zelf veel energie en/of materiaal verbruiken (in het productieproces). Een gebouw zeer
doorgedreven isoleren om de energievraag te doen dalen naar 0, is niet noodzakelijk de meest duurzame
oplossing. Zeker niet als een gebouw op korte termijn wordt aangepast of gesloopt.
En dan is er circulair bouwen. Circulaire economie streeft als economisch systeem naar zo min mogelijk
waardeverlies en creatie van afvalstromen. Circulair bouwen kan als onderdeel van duurzaam bouwen
gezien worden, als een middel om duurzaam bouwen als doel te bereiken. In onderstaande figuur wordt een
definitie weergegeven die in het kader van de Green Deal Circulair bouwen is ontwikkeld 2. De definitie
bevestigt dat ook circulair bouwen een moeilijk af te lijnen begrip is èn een omschakeling vraagt ten opzichte
van het klassieke (lineair) ontwikkelen en bouwen. Een belangrijke kanttekening hierbij: vandaag kan een
circulair proces opzetten meer negatieve impact hebben door meer materiaal te gebruiken en/of meer
energie te verbruiken. Dit geldt op een moment dat er nog veel lineair en met een vervuilende energiemix
geproduceerd wordt.
31. De term ‘circulair bouwen’ is een koepelterm en omvat

5. ‘Hulpbronnen’ wordt hier gebruik als synoniem voor

• Meerdere niveaus: materiaal, elementen, gebouw en

‘resources’ (grondstoffen, water, energie en ruimte).

gebiedsontwikkeling,
• Meerdere levencyclusfases: van – vermijden van –
extractie van grondstoffen, ten het hergebruik van
gebouwen, onderdelen, materialen,
• Meerdere actoren: producent, ontwerper, aannemer,
gebouwbeheerder, eigenaar, investeerder beleid,…,
• Meerdere interacties: overdracht van geld, informatie en
materialen.
2. Hieruit volgt dat een circulaire bouwpraktijk verder gaat
dan het ontwerpen, optrekken van nieuwe en renoveren van
bestaande gebouwen, met name ook alle ondersteunende
processen.
3. Efficiënt gebruik van hulpbronnen heeft betrekking op het
zuinig

en

verantwoord

omgaan

met

vaak

schaarse

hulpbronnen.
4. Effectief of doeltreffend gebruik van hulpbronnen omvat

“Circulair bouwen is een
bouwpraktijk2 die streeft naar een
efficiënt3 en effectief4 gebruik van
hulpbronnen5 om economisch,
sociale én ecologische
(meer)waarde6 te creëren of
minstens te behouden, rekening
houdend met de bestaande erfenis
en de toekomstige opportuniteiten
eigen aan onze bouwwereld. Dit
doen we via een intense
samenwerking8 binnen het
waardenetwerk7”
1

het vermijden van het ontginnen/aanboren van nieuwe
hulpbronnen.

1

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/dossiers/circulaire-economie/circulariteit-de-bouw

2

Als resultaat van co-creatie tussen de Proeftuin en de Green Deal Circulair Bouwen.

6. In de huidige bouwpraktijk, gedreven door een lineaire
economie, wordt vaak louter gefocust op de initiële
financiële kosten van gebouwen en hun onderdelen, en
nog (te) weinig op het creëren van baten op korte en lange
termijn. Naast het creëren van economische waarde of het
behoud

ervan,

streven

we

binnen

een

circulaire

bouweconomie eveneens naar maatschappelijke baten,
waaronder meerwaarde van producten/gebouwen en
gerelateerde diensten op vlak van milieu, gezondheid en
maatschappij.
7. Binnen een circulair alternatief wordt het volledige
waardenetwerk

beschouwd,

waarbij

samenwerking

gezocht wordt tussen alle beslissingsnemers in de
volledige

keten.

8. Dergelijke intense samenwerking moet leiden tot het
ontwikkelen van opportuniteiten voor het beleid, de markt
en de maatschappij.
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4. Circulair bouwen in België
4.1. Algemeen
Circulair bouwen in België staat nog in de kinderschoenen. Zonder de al bestaande (pionierende) projecten
tekort te willen doen, moet opgemerkt worden dat België aan het begin van de transitie staat en in de
innovatiecurve nog bij de ‘innovators’ en ‘early adaptors’ zit. Circulair bouwen gaat nog veelal om
pilootprojecten, om circulair ‘light’ cases, om sensibilisering. Circulair bouwen verloopt gelijkaardig als de
groei- en innovatiecurve van e-mobility. Dat is gegroeid dankzij rondrijdende pioniers, demoprojecten met
laadpalen en een groeiende bewustwording. E-mobility krijgt zo langzaam maar zeker een groter
mobiliteitsaandeel, met het perspectief dat elektrisch transport het belangrijkste personenvervoer zal worden.
Voor circulair bouwen wordt een soortgelijke evolutie verwacht. Echter zal deze evolutie door de grote
ketenafhankelijkheid en het veelvoud aan (kleine) actoren in de markt minder snel gaan.
Het belang van circulair bouwen in België lijkt een evidentie. Vele factoren sturen in die richting: stijgende
energie- en grondstofprijzen, beleid, wet- en regelgeving, duurzamere consumenten, mondiale crisissen, etc.
Deze factoren sturen de transitie niet alleen, ze spelen ook een belangrijke rol in het versnellen richting een
circulaire bouweconomie.
Duurzaam bouwen, dat al meer ingeburgerd is, gaat verder dan louter het energieverhaal. Bio-ecologisch
bouwen, een kleinere niche, bestaat al lang in België. Toch kan en moet duurzaam bouwen nog aan aandeel
winnen en verbreden met meer aandacht op materialen. Circulair bouwen en duurzaam bouwen kunnen
hierbij elkaar versterken.
4.2. Tips voor de Nederlandse ondernemer in België
Om het Nederlands bedrijfsleven te informeren over de (bouw)context in België, kunnen onderstaande tips
en aandachtspunten meegegeven worden:
•

België en zeker Vlaanderen, ook omwille van de taal, kijken naar Nederland als koploper op het vlak
van circulair bouwen en dat geeft Nederlandse bedrijven een stapje voor. Om de succeskansen te
verhogen is het raadzaam in partnerschap met een lokaal bedrijf te werken;

•

De grote nood aan de opschaling van renovatie op een collectieve manier is een belangrijke
opportuniteit en ook voor dit segment wordt Nederland als een voorloper beschouwd. In België is
echter het eigenaarschap van woningbouw zeer gefragmenteerd en verspreid over verschillende
particulieren. Grote woningcorporaties zoals in Nederland bestaan niet. Sociale
huisvestingsmaatschappijen bestaan wel maar beheren slechts 6% van de woningbouw. De grootste
speler bezit circa 20.000 woningen. Bij elke renovatieaanpak moet rekening worden gehouden met
de specifieke eigendomsstructuren;

•

Betaalbaar wonen staat onder druk terwijl duurzaam en circulair bouwen wordt gezien als een
kostenverhogende factor. Het argument dat met duurzaam en circulair bouwen een gebouw over zijn
totale levensduur betaalbaarder gemaakt kan worden, moet duidelijk uitgespeeld worden;

•

Er bestaat in België een onverenigbaarheid tussen het beroep van aannemer en architect. Die
laatste heeft een plicht tot onafhankelijkheid en een monopolie voor het opmaken van bouwplannen.
Er geldt een tienjarige aansprakelijkheid op bouwwerken, zowel voor de architect (ontwerp) als de
aannemer (uitvoering). Met deze randvoorwaarden moet bij een samenwerking tussen Nederlandse
en Belgische partijen vanaf het begin rekening worden gehouden;

•

Een object dat vasthangt aan een gebouw is per definitie eigendom van de gebouweigenaar. Voor
circulaire businessmodellen, zoals as-a-service, geldt dat een oplossing worden voorzien voor dit
juridisch obstakel;

•

Openbare aanbestedingen worden gepubliceerd op het centraal platform
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do, waarop men aanbestedingen kan terugvinden
door gebruik te maken van specifieke zoektermen. Zoektermen als circulair en modulair leveren
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vooralsnog niet veel op. Men kan beter gebruik maken van traditionele bouwtermen (DBFM,
duurzaam bouwen) en in die opdrachten naar de criteria rond duurzaamheid en circulariteit kijken;
•

Er bestaan taalverschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Inkopen (NL) wordt aankopen (VL), een
MKB wordt een KMO (kleine of middelgrote onderneming), een stichting wordt (min of meer) een
vzw (vereniging zonder winstoogmerk);

•

De complexere staatsstructuur moet meegenomen worden.
o

o

De Federale Overheid werkt op een analoog niveau als het Nederlandse Rijk. Zij is, binnen
het veld van duurzaam en circulair bouwen, onder meer bevoegd voor wetgeving inzake
bijvoorbeeld afval, eco-design, productnormering en certificering. Enkele relevante
beleidsinitiatieven vanuit deze overheid zijn:


Federaal plan Duurzame Ontwikkeling,



Federaal actieplan Circulaire Economie,



Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht,



Initiatieven m.b.t. ontwerpen, uitvoeren en certificeren van bouwwerken, zoals het
creëren van Belgische normen,

Heel wat bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening, energiebeleid, wonen en huisvesting
zitten bij de drie gewesten: het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;

•

Bij het benaderen van publieke opdrachtgevers, dient men bewust te zijn van de neutrale rol van de
opdrachtgevers en het feit dat deze opdrachtgevers een verplichting hebben inzake de wet op
overheidsopdrachten. Bijkomend wordt aangeraden algemene kennismakingsgesprekken in te
plannen met toekomstige zakenpartners en/of opdrachtgevers en te investeren in het opbouwen van
een professionele relatie. Daarmee creëer je een waardevolle ‘stepping stone’ voor duurzame
samenwerkingen en toekomstige contracten.

•

Een uitgelezen kans om met Belgische partners samen te werken op het thema duurzaam en
circulair bouwen zijn Europese subsidieprogramma’s, zoals Interreg Vlaanderen-Nederland en
Horizon Europe. Een voorbeeld is INDU-ZERO waarbij men circulaire bouwsystemen voor renovatie
en nieuwbouw ontwikkelt. Partijen zoals de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), Kamp C,
Leefmilieu Brussel, Steden Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen werken regelmatig op dergelijke
EU projecten, ook samen met Nederlandse organisaties.

•

In ‘Bijlage 1: koplopers’ staan verschillende organisaties die als circulaire koplopers in België
bestempeld kunnen worden. Zij vormen potentiële partners voor organisaties die op dit thema aan
de slag willen gaan.
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5. Circulaire koplopers in België
In België worden een zestal gebieden (steden en gewesten) geïdentificeerd waar in kader van het
kansenrapport duurzame en circulaire bouw nader op wordt ingegaan, te noemen: steden Leuven,
Mechelen, Antwerpen, Gent (in het Vlaamse gewest), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Deze
keuze is tot stand gekomen na het uitvoeren van deskresearch van onder meer relevante beleidsplannen
van de betreffende steden en gewesten. Bijkomend zijn diverse interviews gehouden met publiek en private
actoren uit België die werkzaam zijn binnen het domein van duurzame en circulaire bouw.
Verderop in dit hoofdstuk wordt nader ingezoomd op het beleid en ambities van de betreffende steden en
gewesten. Ook worden recente projecten toegelicht. Daarmee wordt een context geschetst op welke manier
reeds is ingezet op duurzaam en circulair bouwen en hoe wordt gekeken naar de toekomst.
5.1. Vlaanderen
Gezien 4 van de 6 gebieden zich in Vlaanderen situeren wordt kort ingegaan op dit gewest in zijn totaliteit.
In Vlaanderen wordt al langer ingezet op het dematerialiseren en sluiten van materiaalkringlopen
(Beleidsnota Omgeving 2019-2024). Resultaat daarvan is het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair
Bouwen (2022-2030)’. Een andere belangrijke Vlaamse bouwsteen is de ‘Werkagenda Circulair Bouwen’, die
is opgemaakt door Vlaanderen Circulair vanuit een intens co-creatietraject. De nadruk van deze documenten
ligt op circulair materialenbeheer, ontwerpen en (ver)bouwen, waarbij ook gekoppeld wordt naar bredere
thema’s zoals water, energie, betaalbaarheid, en naar circulair ruimtegebruik (ruimte als grondstof).
Andere belangrijke Vlaamse beleidsdocumenten zijn:
•

Regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024,

•

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030,

•

Vlaamse langetermijn renovatiestrategie voor gebouwen 2050,

•

Vlaams actieplan Asbestafbouw,

•

Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse veerkracht.

Zo worden 5 grote uitdagingen gedefinieerd om circulair bouwen in Vlaanderen (en bij uitbreiding heel
België) uit te rollen:
•

Sensibilisering en opleiding – vergroten van bewustzijn en kennis bij opdrachtgevers, uitvoerders
en ontwerpers;

•

Samenwerking in de waardeketen – vergroten van afstemming en coördinatie tussen alle
stakeholders in de waardeketen;

•

Meten en inventariseren van informatie – verzamelen van ontbrekende data en transparant ter
beschikking stellen van data;

•

Marktvertrouwen vergroten – waarborgen van garantie, milieu-hygiënische zuiverheid en
bouwtechnische kwaliteit, uitklaren aansprakelijkheid en faciliteren van leefbare en bestendige
market;

•

Digitale informatie-uitwisseling – als overkoepelende hefboom voor bovenstaande uitdagingen.
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Binnen de Werkagenda is recent (april 2022) een concreet actieprogramma gelanceerd, waarvoor heel wat
bouwactoren zich hebben gecommitteerd. Dat vooral Vlaamse actoren aangesproken worden, moet niet
verhinderen dat ook Nederlandse actoren hun kennis en ervaring kunnen delen binnen dit programma. Op
termijn zullen voor deze topics concrete opdrachten in de markt worden gezet. Het actieprogramma wordt
onderverdeeld in 9 werven:

4

Op circulair vlak is de Vlaamse overheid een koploper in vergelijking met de meeste andere publieke
actoren. Vlaamse instanties zoals de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en Vlaanderen Circulair
nemen hierbij, naast Vlaamse initiatieven zoals Smartsymbiose, een voortrekkersrol op.

4

Bron: Vlaanderen Circulair
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Het Facilitair Bedrijf 5 heeft daarnaast de ambitie om de meest circulaire facilitaire dienstverlener in
Vlaanderen te worden met zijn reeds in beheer zijnde en nog te bouwen overheidspatrimonium. Zo wil het
Facilitair Bedrijf in elke Vlaamse centrumstad een Vlaams Administratief Centrum voorzien waar
verschillende diensten in worden samengebracht. Het Facilitair Bedrijf zet al jaren in op circulariteit, onder
meer als opdrachtgever van het ZIN project in Brussel, dat 95% circulariteit wil bereiken. Het Facilitair Bedrijf
is tevens een voorbeeld voor andere aanbesteders in Vlaanderen en brengt dit met het ontwikkelen van
tools als de GRO-duurzaamheidsmeter ook heel concreet naar buiten.
Hieronder wordt ingezoomd op 4 Vlaamse steden die als koploper zijn geïdentificeerd binnen de transitie
naar een circulaire bouweconomie. Komende paragrafen beschrijven de visie en ambities van de
betreffende steden, de concrete kansen 6, en relevante initiatieven en actoren. De kansen worden tevens in
het hoofdstuk ‘Concrete marktkansen’ en ‘Systeemkansen’ meer uitgebreid toegelicht.
5.1.1.Leuven
Ambities & visie
Leuven heeft in haar beleidsplan de ambitie vastgelegd om een duurzame, klimaatbestendige en circulaire
stad te worden 7. De specifieke dienst ‘duurzaam beleid – circulaire stad’ ziet de stad als een hefboom om de
economie een andere richting uit te sturen 8. Dit doel zit ook ingeschreven in het beleidsplan en de roadmap
naar 2050. Leuven heeft een aantal circulaire doelstellingen op het vlak van bouwen geformuleerd:
•

Vanaf 2025 bouwt Leuven klimaatneutrale gebouwen;

•

Vanaf 2025 zijn circulaire materialen een belangrijk element in de nieuwbouw van stadsgebouwen;

•

Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse verhoging van het aantal Leuvense werven, waar de
Leuvense Materialenbank bij betrokken wordt en waar een selectieve sloop wordt georganiseerd
met het oog op kwalitatief hergebruik;

•

Er wordt gestreefd naar een verhoging van het aandeel van circulaire bouwmaterialen in de
bouwprojecten via een opname in de stedenbouwkundige vergunning vanaf 2022.

Daarnaast stuurt het klimaatactieplan aan op het aankopen van duurzame materialen, met volgende acties
onder de doelstelling ‘circulair bouwen’:
•

De actoren in Leuven die bezig zijn met bouwen worden verzameld en ondersteund;

•

Circuits om in Leuvense regio bouwmaterialen te verzamelen en te hergebruiken worden
georganiseerd of ondersteund. Er worden voorwaarden gecreëerd voor een betere ‘urban mining’
door het uitwerken van een ‘oogstkaart’ en het aanpassen van geldende procedures en
instrumenten;

•

Pilootprojecten worden opgestart of voorbereid: materialenpaspoort, aanpasbaar en modulair
bouwen, hergebruik van gebouwen, etc.;

•

Circulaire principes, zoals het opleggen van hergebruik of het gebruik van materialenpaspoorten,
worden ingebed in de aanbestedingen.

Leuven onderneemt ook zelf effectief actie. Innovatieve stedelijke projecten, zoals de ‘maakleerplek’ en de
Materialenbank, beide in de Vaartzone, worden uitgevoerd. In het Ruimtelijk Structuurplan Leuven zijn
circulaire principes verankerd. Voor grote ruimtelijke projecten in de toekomst, zoals de verdere ontwikkeling
van de Vaartzone, wordt al gedacht aan het integreren van circulaire principes.

5

Het Facilitair Bedrijf ondersteunt de entiteiten binnen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid en lokale besturen met facilitaire
dienstverlening, zoals het ontwikkelen van vastgoed en ondersteuning bij aanbesteden.

6

Kansen die in hoofdstuk 6 aan bod komen zijn onderlijnd en blauw indien er een hyperlink achter zit, anders zwart.

7

https://www.leuven.be/beleidsplannen-voor-een-duurzame-klimaatbestendige-en-circulaire-stad

8

https://roadmap.leuven2030.be/pdf/L2030_Roadmap_Programma9.pdf
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In ‘Bijlage 2: projecten Leuven’ is meer informatie te vinden vanuit de stad zelf over interessante circulaire
projecten in Leuven.
Leuven2030
Vzw Leuven2030 verbindt allerlei actoren (overheid, kennisinstellingen, (bouw)bedrijven) en moet het
Leuvense klimaatplan mee uitvoeren. De vzw spant zich in om in complexe projecten meerdere uitdagingen
(betaalbaar wonen, duurzaamheid, logistiek, hitte-eiland, wateroverlast,…) simultaan aan te pakken en ziet
de stad als Urban Lab, zowel om te experimenteren als om op te schalen. Dankzij Europese steun zorgt
Leuven2030 onder meer voor een hogere duurzaamheidsgraad of mate van circulariteit bij concrete
bouwprojecten, zoals de sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven, die zo een project
fossielvrij heeft kunnen maken (qua verwarming), of de circulaire facelift van Station Wijgmaal.
5.1.2.Mechelen
Ambities & visie
Mechelen wil zich profileren als ‘circulaire bouwregisseur’ 9 en wil de materiaalafdruk met 30% verminderen
tegen 2030 in vergelijking met 2020. Mechelen kiest voor deze sporen:
1. Valoriseren van rest- en afvalstromen,
2. Verankeren van circulair en duurzaam aankopen,
3. Integreren van circulaire bouwprincipes,
4. Ontwikkelen van een circulaire hub,
5. Mee ontwikkelen van circulaire business modellen,
6. Inspireren met events, workshops, vormingen, etc.
Voor de eerste drie sporen geeft Mechelen effectief zelf het goede voorbeeld, bij de laatste drie ligt het
zwaartepunt op het stimuleren van (lokaal) ondernemerschap, door het uitwerken van een circulair actieplan
samen met een ecosysteem van ondernemers, kennisinstellingen, middenveld, burgerorganisaties, banken
en financiers.
Het goede voorbeeld geven betekent voor Mechelen onder meer:

9

•

Uitbouwen van een materialenhub om hergebruik van bouwmaterialen te stimuleren;

•

Integreren van duurzaamheid en circulariteit in de vastgoedstrategie van de stad en in ambitienota’s
van stadsontwikkelingsprojecten;

•

Gebruiken van haar aankoopkracht om de markt te sturen;

•

Verkopen van gebouwen of gronden onder bepaalde circulaire voorwaarden;

•

Integreren in ruimtelijke ordening (vooradvies vergunningen, herziening stedenbouwkundige
verordening, reglement adresnummers, reglement inname openbaar domein).

https://www.mechelen.be/de-gemeente-als-circulaire-bouwregisseur
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Mechelen zet zich dus volop op de kaart als circulaire stad. Concreet uit zich dit onder meer in
•

Het oprichten van een circulair ondernemersloket 10 dat als klankbord dient voor ondernemers in de
stad om hun circulaire business modellen of ideeën af te toetsen;

•

Een circulaire make-over van hun eigen kantoren door Nearly New Offices (NNOF) 11,

•

Het opleggen van circulaire maatregelen via stedenbouwkundige verordeningen en vergunningen
zoals in de projecten Zwartzustervest en bibliotheek Moensstraat;

•

Het toepassen van circulaire materialen zoals groen beton voor de bouw van de nieuwe woonwijk
Komet;

•

Het begeleiden naar en het toetsen op circulariteit van projecten zoals Sportcomplex Leest;

•

Enkele gebouwen uit het patrimonium van de stad zullen voor 2025 afgestoten worden voor
herontwikkeling. Duurzaamheids- en circulariteitscriteria zullen worden opgelegd met voorwaarden
bij verkoop of overheidsopdrachten voor herontwikkeling. Één van de gebouwen waarvoor een
overheidsopdracht voor herontwikkeling wordt uitgewerkt is het speelgoedmuseum. Deze
herontwikkeling kadert binnen het stadsontwikkelingsproject Nekker Nova. Daarnaast wordt ook de
voormalige brandweerkazerne op termijn afgestoten.

•

De stad mikt op de uitvoering van één grondige energetische renovatie per jaar in haar eigen
patrimonium, naar 2030 toe.

Verder kan nog melding gemaakt worden van het concrete grootschalige stadsproject Ragheno, waarvoor
momenteel een RUP in voorbereiding is. Ook de gebieden Keerdoksite en Spreeuwenhoek zijn interessante
ontwikkelingen in voorbereiding.
5.1.3.Antwerpen
Ambities & visie
Antwerpen trekt al langer de kaart van circulariteit met experimenten op verschillende niveaus, van grotere
infrastructuurprojecten tot zeer kleine pilots. De stad zoekt wel nog naar handvatten om circulair bouwen op
te pakken en af te bakenen. Klimaatrobuust en energie-efficiënt bouwen wordt al sterk intern ondersteund,
de stap naar circulariteit wordt voorbereid.
Antwerpen kijkt ook breder naar de circulaire stad, dus ook naar de rol van ruimtelijke ordening, het
hergebruik van water, ontharding, etc. Met experimenten worden stappen in hun zoektocht gezet en raakt
circulariteit hoger op de agenda voor de hele organisatie. Dat het thema al lang aandacht krijgt bewijst het
onderzoekstraject ‘Antwerpen, de circulaire stad van morgen’ 12, een werkstuk om alle stromen in de stad in
kaart te brengen, dat echter tot op heden nog niet veel concrete uitvoering kent.
Een voorbeeld van een experiment is Circulair Zuid: de ontwikkeling van een nieuwe wijk als living lab rond
circulariteit. Binnen de wijk is samen met de bewoners een werking opgezet rond afvalbesparing,
hernieuwbare energie en energiedelen. Tevens werd de ‘circulaire speeltuin’ Circuit opgericht voor bewoners
en ondernemers.
Antwerpen heeft één van de grootste werven van België: het uitbreiden en overkappen van de
ringsnelweg 13. Naast wegenwerken worden ook overkappingsprojecten uitgevoerd voor de ontwikkeling van
parken en gebouwen. De link wordt gelegd met de omliggende woonwijken: de ring wordt geconcipieerd als

10 https://www.mechelen.be/circulair-ondernemersloket-2
11 https://circubuild.be/nl/nieuws/nnof-geeft-kantoren-stad-mechelen-circulaire-make-over/
12 https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/257076
13 https://www.degroteverbinding.be/nl
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een centraal netwerk voor een stadswater- en een warmtenet 14. Dit programma ligt nog niet volledig vast,
maar het project wordt wel gezien als een vehikel om klimaatambities binnen de stad waar te maken 15 en
biedt kansen voor projecten rond ruimtelijke ordening en landschapsplanning.
Haven
De Port of Antwerp heeft al enige tijd een duurzame bezorgdheid bij al hun bouw- en infrastructuurwerken en
begint hierbij meer en meer circulariteit te integreren. In de aanbesteding van het Nieuw Coördinatiecentrum
wordt dit principe al concreet toegepast. De ambitie is om dit meer en meer in alle projecten te doen. Tevens
neemt de Haven ook een community builder-rol op voor de bedrijven in de haven. Aan die bedrijven kunnen
incentives gegeven worden om ook te opteren voor duurzaamheid en circulariteit. Momenteel wordt gedacht
aan gunstigere voorwaarden in de concessieovereenkomst voor bedrijven die bepaalde investeringen doen,
zoals ontharden of het installeren van hernieuwbare energie.
De Haven werkt ook aan het stimuleren van duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Het Blue Gate Antwerpgebied, in volle ontwikkeling, is een site voor innovatieve ondernemingen om lineair te groeien dankzij
circulair werken. Op het terrein staat BlueChem: een incubator voor duurzame chemie. Daar kunnen startups zich vestigen, na opschaling verhuizen zij naar de NextGen Demo om vervolgens op het NextGen
District in te trekken in een eigen gebouw. De omschakeling van circulair naar lineair staat hierbij centraal.
Ook voor alle infrastructuur in de haven (bruggen, wegen, kaaimuren) wordt gekeken naar
verduurzamingsmethodes. Het onderzoeksproject om granulaten uit grondoverschot te verwerken in nieuw
beton is hier een voorbeeld van.

5.1.4.Gent
Ambities & visie
Gent wil actief circulariteit in de bouw ondersteunen en dit uitdragen met eigen pilootprojecten of met stimuli
voor private actoren. Er wordt ingezet op grote initiatieven, op samenwerkingen, op kleinere projecten en op
particuliere begeleiding. Gent ziet zich ook als een ‘makelaar’ die zorgt dat alle partijen verbonden worden.
Concrete voorbeelden hiervan zijn onder meer het CAPTURE platform en Circuit Circulair.
Heel wat beleid binnen Gent is gerelateerd aan duurzaamheid en circulariteit, zoals de 4 economische
speerpunten voor de toekomst: cleantech, healthtech, biotech en digital. In die speerpunten zit aansluitingen
met circulair bouwen. Verwacht wordt, en daar stuurt de stad sterk op, dat deze insteek op lange termijn
door de hele bouwketen en alle leveranciers zal worden opgenomen.
De Dienst Stedelijke Vernieuwing integreert zaken rond duurzaam en circulair bouwen vanuit hun regierol in
stadsvernieuwingsprojecten (zoals het recent goedgekeurde dossier Muide-Meulestede). Er wordt hierbij
samengewerkt met het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf. Daarbij wordt gekeken hoe Gent zich verder kan
ontwikkelen, vertrekkende van de bestaande gebouwen en constructies, zoals bij het
stadsvernieuwingsproject de Oude Dokken of de zone onder de viaduct van Gentbrugge. Nieuwbouw kan
hierin additief toegepast worden, waarbij telkens vertrokken dient te worden vanuit de bestaande kwaliteiten.
Gent trekt hierbij de circulaire kaart en integreert circulaire ontwerp- en bouwprincipes in de bestekken.

14 Zie o.a. https://atelierhorizon.com/Antwerpen-Studie-Water-Energie-Over-de-ring. Binnenkort komt er een roadmap aan hiervoor met een
raamwerk voor het hele warmtenet om vraag en aanbod op elkaar te gaan afstemmen.
15 https://circubuild.be/nl/nieuws/antwerpen-wil-overkapping-ring-inzetten-om-klimaatambities-waar-te-maken/
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In de Gentse stadsontwikkelingsstrategie worden vijf uitdagingen of pijlers gedefinieerd 16 die mee sturend
zijn voor de manier waarop projecten ontwikkeld worden:
1. Wijs verdichten en verluchten: zorgen voor zowel meer wooneenheden per oppervlakte als nog
genoeg ‘lucht’ om aangenaam te wonen;
2. Functies slim verweven:
a. Geen bijkomende bedrijventerreinen bestemmen;
b. Bestaande economische zones versterken en slimmer verweven, zoals oude loodsen in het
havengebied;
c.

Zorgen dat wonen en werken dichter bij elkaar gebeurt.

3. Duurzame mobiliteit stimuleren: sterk inzetten op fietsen en wandelen;
4. Groen en water voorzien;
5. Mens centraal zetten: in co-creatie gaan met burgers en samen tot oplossingen komen.
Gent heeft op het gebied van woningbouw geen eigen patrimonium, maar zorgt wel voor sturing via
begeleiding en beoordeling.
•

Begeleiding
Kennis en hands-on-begeleiding worden aangereikt aan individuele woningeigenaren bij hun
woningrenovatie, gaande van het opvragen van offertes tot het verlenen van gunstige leningen. In
de aanpak wordt gekeken wat nodig is om de woningen klimaatneutraal te krijgen tegen 2050.
Hiertoe krijgen de bewoners een actieplan. De nadruk ligt hier minder op appartementen, omwille
van het kleine percentage hoogbouw. Gent probeert in deze transitie voor te lopen op hetgeen
Vlaanderen-breed al wordt voorzien. De focus daarbij ligt op energie en wordt nu uitgebreid met
klimaatrobuustheid (ontharding, groendaken, etc.). Gent zet nog niet specifiek in op circulair bouwen
maar streeft ernaar in de toekomst.

•

Beoordeling
Het afleveren van een bouwvergunning is een beoordelingsmoment, al wordt daarin voorlopig nog
weinig opgelegd. Gent zet in op positieve stimuli en bemoedigende maatregelen. Bij het verplicht
stellen dient ook gecontroleerd te moet worden (bijvoorbeeld met certificering). Dit ligt nog moeilijk
bij circulair bouwen. Een stimulus is bijvoorbeeld het heffen van minder bedrijfsbelasting naarmate
men duurzamer bouwt en opereert. Gent stimuleert in deze context het ontharden van bijvoorbeeld
tuinen en andere terreinen.

Het Departement Facility Management (DFM) bouwt en renoveert eigen stadspatrimonium, doet op het vlak
van circulair bouwen pilootprojecten en werkt aan een duurzaamheidskader gebaseerd op de GRO 17 waarin
circulair bouwen geïntegreerd wordt. DFM bereidt zich voor op een grote renovatieopgave van eigen
gebouwen en wil zo snel en zo veel als mogelijk de circulaire kaart trekken.
Ook logistiek van bouwmateriaal, data als tool voor hergebruik en urban mining zijn belangrijke thema’s voor
Gent.

16 https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/stadsvernieuwing/toekomstvisie-voor-stadsvernieuwing/ruimte-voor-gent
17 https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naartoekomstgerichte-bouwprojecten
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North Sea Port
In Gent vinden we North Sea Port (NSP), een haven die zich uitstrekt van Gent tot Terneuzen en Vlissingen.
Binnen NSP wordt gekeken hoe circulariteit en duurzaamheid (verder) kan ingebed worden in hun eigen
projecten, voornamelijk gericht op haveninfrastructuur. Ze zetten concrete stappen om onder meer bij het
aanbesteden te sturen richting duurzame projecten, gebruik makend van de MKI 18 bij het gunnen van een
opdracht en het sturen op lifecycle kosten, waarbij wordt samengewerkt met de Haven van Rotterdam.
Binnenkort wil NSP een opdracht in de markt plaatsen voor een nieuw kantoorgebouw om hun 250
werknemers in één gebouw te huisvesten, waarbij circulair en duurzaam bouwen ook een rol zal spelen.
Vanuit NSP zijn ze 150 hectare in het havengebied aan het ontwikkelen voor circulaire projecten. Dit gebied
willen ze klaar maken zodat bedrijven die werken rond technologieën als carbon capture storage en
waterstof zich er komen vestigen. Er wordt gezorgd voor symbiose tussen bedrijven, waarbij de afval of
reststroom van het ene bedrijf, gebruik kan worden als grondstof voor het andere bedrijf (en omgekeerd).
Tevens zijn er heel wat hernieuwbare energieprojecten voorzien. NSP vervult hierin een faciliterende rol. Dit
doen ze onder meer via het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, een platform om de industrie
met elkaar te laten connecteren en van waaruit initiatieven zoals events en projecten gelanceerd worden.
Een concreet voorbeeld dat binnenkort gebouwd wordt is de slibmonoverwerker in opdracht van Aquafin,
waarbij er warmte zal uitgewisseld worden naar ArcelorMittal 19. Naast deze gevestigde waarden, zullen ook
Start-ups en scale-ups een plaats krijgen dankzij het BlueBird project, waarvoor binnenkort een nieuwe
kantoor- en maakruimte zal worden opgetrokken.

5.2. Brussel (19)
Brussel, in de betekenis van Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en daarmee de verzameling van 19
gemeenten waaronder Brussel-Stad, wil zich profileren als voor- en koploper van de circulaire economie.
Brussel focust daarom sterk op opleiding, tewerkstellingsondersteuning, begeleiding, sensibilisering en
clustervorming. Duurzaamheid en energiezuinigheid van nieuwbouw zijn al langer een evidentie, nu wordt
geschakeld naar circulariteit en naar verduurzaming van het bestaande patrimonium. Voor circulair bouwen
wordt de nadruk gelegd op de transitie binnen vier werkvelden, te noemen:
1.
2.
3.
4.

Urban mining;
Beperking van milieu-impact;
Omkeerbare uitvoering;
Economische transitie.

Deze ambitie wordt gedragen door verschillende ministers en administraties, waarbij de (communicatieve)
motor Leefmilieu Brussel betreft. Om de transitie binnen Brussel te versnellen, investeert Leefmilieu Brussel
in het organiseren van kennissessies (circulaire aanbestedingen, overheidsopdrachten etc.) en het opzetten
van in informatiekanalen, zoals de website voor opleiding en begeleiding: Be Circular 20.
Een belangrijk document vanuit Be Circular is de Routekaart van de actoren van de bouwsector in Brussel –
Naar een circulaire economie (2019), dat het momentum voor de circulaire transitie in Brussel bepaalde.
Doelstellingen tegen 2025, 2030 en 2040 mét mijlpalen worden in deze routekaart gedetailleerd
geformuleerd. Een belangrijke doelstelling betreft het stimuleren van de vraag naar bouwheren toe tegen
2025. En de vier bijbehorende mijlpalen: premies invoeren tegen 2020, de economische haalbaarheid
aantonen tegen 2021, particuliere en publieke bouwheren sensibiliseren tegen 2022 en aanzetten geven
voor bestekken met circulaire bepalingen tegen 2025. De routekaart moet vandaag de dag vooral bekeken
worden als een mentale gids en niet als een reële blauwdruk.
Nog een belangrijk document vanuit Be Circular is het Vademecum Circulair Bouwen (2021), dat zich richt
“naar de publieke bouwheren voor het duurzaam en circulair beheer van hulpbronnen”, om de integratie van

18 https://www.pianoo.nl/nl/document/17703/inkopen-met-de-milieukostenindicator
19 https://www.aquafin.be/nl-be/nieuws/slibmonoverwerker-wordt-spil-in-circulair-ondernemen
20 https://www.circulareconomy.brussels/
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een circulaire aanpak in overheidsopdrachten voor bouw- of renovatieprojecten te stimuleren en om die
publieke bouwheren een voorbeeldfunctie te doen opnemen.
Cruciaal is dat die circulaire aanpak vanaf het begin van het proces meegenomen wordt, met een adequate
programmering, een omkeerbaar project, een inventaris van herbruikbare materialen, een tijdige afweging
van het eventueel behoud van het bestaande en meer. Zowel voor renovatie als voor nieuwbouw en
uitbreiding worden verschillende werkthema’s telkens uitgewerkt in doelstellingen, principes,
stappenplannen, bestekclausules, voorbeelden en dergelijke.
De inhoud van deze circulaire ‘bijbel’ neemt, voor wat betreft de bouw- en sloopmaterialen, de conclusies
van het WTCB-rapport ‘Pilootwerven Innovatief afvalbeheer bouwwerven in Brussel – Analyse en lessons
learnt’ (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, 2019) mee. De bouwheren en andere
betrokken professionelen worden tevens gratis en multidisciplinair via een toolbox ondersteund door de
Facilitator Duurzame Gebouwen (Leefmilieu Brussel) en de Facilitator Duurzame Wijken
(besustainable.brussels).
Op de website www.sustainable.brussels is de aanvullende nota Matière et ressources (2021) opgenomen,
met richtlijnen voor en voorbeelden van duurzaam materiaal- en afvalbeheer, dat inderdaad een grote rol
speelt in de stelselmatige transitie naar een circulaire bouwsector in Brussel.
De recentste ‘Projectoproep – Overheidssteun aan de circulaire economie Reglement 2022’ van Be Circular
liep af op 7 maart 2022. Alle ondernemingen, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest economische
activiteiten uitvoeren met perspectief op circulaire economie, kunnen én begeleiding én premies van
(hoogstens) € 50.000 tot € 200.000 krijgen. Voor 2023 wordt een volgende projectoproep gepland.
Leefmilieu Brussel formuleert met ‘Strategie om de milieu-impact van bestaande gebouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030-2050 te verminderen’ (2020) een helder actieplan, met principes,
doelstellingen en ambities, voor de niet-nieuwbouw en voor particuliere bouwheren. De vele actiefiches
worden momenteel in concreto vertaald.
Wel reeds operationeel sinds 2021 is de Renolution-campagne 21 van Leefmilieu Brussel. Renolution betreft
de alliantie van de overheid, de bouwsector en sociale partners. Met de Renolution strategie wordt ingezet
op de (energie)renovatie van gebouwen in Brussel. De strategie wordt in eerste instantie stapsgewijs
uitgerold (met regelgeving, ondersteuning, vorming, procedurevereenvoudiging, projectoproepen en meer)
maar moet later een continu platform worden met een duidelijk doel:
•
•
•
•

Alle residentiële gebouwen gemiddeld 22 op EPC-niveau C (EnergiePrestatieCertificaat);
Alle tertiaire gebouwen energieneutraal (= streefdoel);
2040 als deadline voor publieke gebouwen;
2050 als deadline voor private gebouwen.

Op de website van Renolution, onder ‘Primes 2022’, staat een handig overzicht van alle mogelijke maar
bescheiden premies voor particulieren.
Praktische informatie over mogelijke kansen is niet onmiddellijk beschikbaar, maar een regelmatige
raadpleging van onderstaande websites moet een beeld opleveren van de opportuniteiten.
•

•

Op www.circulareconomybrussels/offre-de-soutien-a-leconomie-circulaire kunnen, onder
achtereenvolgens ‘bedrijfsondersteuning’, ‘financiering’ en ‘scale-up fase’, voor de sector ‘duurzaam
bouwen en gebouw’ de diverse financieringsvormen opgezocht worden;
Ecobuild 23 is een cluster van experten (vooral architecten, studiebureaus en aannemers) voor
duurzaam bouwen en renoveren, die projecten wil ondersteunen. Op de website worden van alle
partners de werkvelden, de projectgrootte en de coördinaten vermeld;

21 www.renolution.brussels
22 Met ‘gemiddeld’ wordt het probleem van erfgoedgebouwen, die géén goed EPC-niveau kunnen halen, meegenomen en vooral gecompenseerd door
het A- en B-niveau van de andere woongebouwen
23 www.ecobuild.brussels

19/45
•

Confederatie Bouw werkt met ‘Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in
Brussel’. Op www.hergebruik-bouw.brussels kan de nieuwsbrief van de sector geraadpleegd
worden.

De herziene Bouwcode van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tot vandaag is de GSV of Gewestelijke
Stedenbouwkundige Verordening, goedgekeurd op 21.11.2006, nog altijd van kracht,
www.stedenbouw.irisnet.be/pdf/gsv-besluit) zal alleszins een eerste grote stap in de circulaire richting zetten:
zo zullen bouwprojecten van meer dan 1.000 m² aantoonbaar ‘reconvertibel’ (omkeerbaar qua bestemming)
moeten zijn en een ‘demonteerbare en herbruikbare’ gevel moeten krijgen.
‘Circulair’ blijft alleszins nog of vooral een buzzword voor de communicatie van de bouw- en vastgoedsector.
Zodra een gebouw of wat materiaal herbruikt wordt valt het epitheton.
•

•

•

Toch kan niet ontkend worden dat twee grootschalige projecten, ZIN (herbestemming voormalige
WTC-torens in Noordwijk, zin.brussels) en MULTI (herbestemming voormalige De Brouckèretoren in
centrum, multibrussels.eu), als early adopters dat buzzwoord meer en meer invulling en weerklank
geven en bouwheren zo kunnen overtuigen van de relevantie en effectiviteit van circulaire bouw.
Ontwikkelaar Nextensa heeft intussen circulair gepionierd op de Tour & Taxis-site. Met Gare
Maritime, een herbestemming van een goederenstation tot een werk- en eventhub naar een ontwerp
van Neutelings-Riedijks (NL) en Bureau Bouwtechniek, werd onlangs een internationaal gelauwerd
schoolvoorbeeld van urban mining en demontabel bouwen in de markt gezet. Nextensa gaat verder
op dit circulair pad. De tweede residentiële zone op dezelfde site, Lake Side (65.000 m² woningen),
vormde eind vorig jaar het onderwerp van een open call voor architectenbureaus, die binnenkort het
masterplan van MVRDV (NL) moeten uitwerken en een circulaire woonwijk moeten vorm geven.
Een andere belangrijke circulaire speler, ook buiten Brussel, is Rotor 24. Deze coöperatieve ontwerpen onderzoekspraktijk (sinds 2005) zet zwaar in op materiaalrecuperatie (urban mining) en de
implementatie hiervan binnen een bouwproject. Rotor werkt dan ook mee aan MULTI en onderhoudt
sinds 2011 de Opalis-website 25, waar van het zuiden van Frankrijk tot het noorden van Nederland
alle hergebruikmarktspelers continu opgelijst worden. De commerciële spin-off RotorDC 26 werkt
sinds 2016 ook aan de sensibilisering van de particuliere markt. Deze coöperatieve voor het
hergebruik van bouwmaterialen recycleert componenten met een (historische) herkomstcertificatie
en verkoopt deze via een website.

Een zéér volledig overzicht van de huidige duurzame en circulaire praktijk in en door Brussel, wordt
beschreven in het document ‘Panorama van studies, onderzoek en ondersteuning in circulair bouwen in
Brussel’ (22.03.22.). Dit document is bijgevoegd in de bijlage van dit rapport.

24 www.rotordb.org
25 www.opalis.eu
26 www.rotordc.com
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5.3. Wallonië
De bouw- en ontwerpsector en de betrokken overheidssturing in Wallonië leggen de nadruk op het gebruik
van lokale natuurlijke bouwmaterialen en -methodes onder de noemer ‘biobased’, dat staat voor biologisch,
ecologisch en duurzaam. Naast deze innovatieve herinterpretatie van een lange traditie, maakt de sector
zich ook klaar voor een doorbraak van ‘construction durable’ (duurzame bouw). Echter moeten er nog
beslissende en effectieve stappen worden gezet richting circulariteit. Bovendien ligt de nadruk nu op
circulaire economie in het algemeen en loopt de circulaire bouw-niche wat achter binnen dit gewest.
Met het ‘Federaal actieplan Circulaire Economie’ (december 2021) en met ‘Circular Wallonia. Stratégie de
déploiement de l’économie circulaire’ (Service Public de Wallonie, 2021) als bestuurlijke onderlegger,
worden grootschalige en invloedrijke initiatieven genomen rond bouw- en sloopafvalverwerking (urban
mining) en het gebruik van biomaterialen. Daarbij wordt ruimte geboden voor het vormen van coalities 27,
uitvoeren van concrete projecten en inzetten op sensibilisering rond duurzame en circulaire bouw. Dit
duidelijke overheidssignaal pro circulaire economie in het algemeen, in een door de post-industrialisatie
problematisch geworden regio, vertaalt zich vooral in ondersteuning van de ‘eigen’ bedrijven, die een
transitietraject willen opstarten en afwerken.
Voor de circulaire bouw worden grosso modo zes ambities in de Waalse strategie opgenomen:
1. Circulaire materiaalketens structureren en een Waalse ‘minerale pool’ uitbouwen (REMIND of
Reverse MINeral INDustry Wallonia tegen medio 2022),
2. Instrumenten ontwikkelen om meer circulaire gebouwen te ontwerpen,
3. Pilootprojecten in circulair bouwen opzetten,
4. De actoren van de vraag en het aanbod van circulaire bouw en renovatie ondersteunen,
5. De visibiliteit van omkeerbare systemen en circulaire materialen verhogen,
6. Projectoproepen lanceren voor gebouwen, die gebruik maken van circulaire bouwmethodes,
producten en diensten (as-a-service).
De vastgoedmarkt beperkt zich tot het (zelf) toekennen van een eco-label aan wijken en woningen. In de
communicatie wordt dan nadruk gelegd op zachte mobiliteit, groene en blauwe longen of energiebeheersing.
De circulaire praktijk, hoe bescheiden ook, moet op regionaal niveau en niet op stedelijk niveau bekeken
worden. Een zogenaamde ‘pôle de competivité’, ‘réseau’ of ‘cluster’, kortom, elk platform of
samenwerkingsverband voor circulair of duurzaam bouwen opereert nagenoeg Wallonië breed. Hierbij
winnen vier platformen systematisch aan relevantie:
•

•

•

Ecoconstruction 28, een INTERREG-project (zie ook verder), verenigt sinds 2003 meer dan 250
professionelen (producenten, leveranciers, architecten, aannemers, studiebureaus,
kennisinstellingen en meer) rond eerst ecologisch en nu meer en meer circulair bouwen. Nadruk ligt
op (de productie en het gebruik van) eco-materialen met een lage milieu-impact. Zij kijken voor de
betrokken ruim 50 maakbedrijven naar het buitenland voor het voeren van promotie en het
aantrekken van investeerders.
CAP-production 29 verenigt sinds 2008 200 analoge partners, vooral rond urban mining en het
gebruik van bio-materialen, maar ambieert ook een werking rond diverse ‘smart’-thema’s, die verder
gaan dan ‘construction durable’.
Greenwin 30, een platform sinds 2011, noemt zichzelf ‘écoresponsable’, gaat voor ‘construction
durable en ‘transition écologique’ en wil een projectkatalysator zijn. Hun ‘Handbook’ (ook in een
Engelse versie beschikbaar) getuigt van een verregaande ambitie, net als hun

27 www.economiecirculaire.wallonie.be
28 www.clusters.wallonie.be/ecoconstruction
29 www.clusters.wallonie.be/cap-production
30 www.greenwin.be
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•

‘Feuille de route 2020-2025’ (meerjarenplan), waarin de bouwsector plaats neemt naast chemie en
milieu. Ook bij Greenwin ligt de nadruk meer op stimuli en allianties activeren dan op concrete
vraag-en-aanbod-mogelijkheden.
Green Deal Achats Circulaires 31 ontwikkelt sinds 2019 voor meer dan 170 publieke en private
partners een vormingstraject met pilootprojecten voor collectieve circulaire aankopen. Momenteel
loopt een oproep, ‘Appel à projets déchets-ressources 2021-2022’, rond afvalpreventie en innovatie
rond recyclage. In 2020 en 2021 werd gewerkt rond hergebruik en circulaire werven.

Deze platformen willen vooral good practices uitwisselen en nuttige allianties aangaan met Waalse én
andere actoren om zowel de circulaire marktvraag te verhogen, alsook het eigen circulaire aanbod te
verbreden en te vermarkten. Zij zijn tevens bedreven in het werven van (Europese) subsidies. De
INTERREG-projecten 32 vormen een belangrijke motor voor de circulaire clusters.
Een binnen Wallonië spraakmakend concreet project (in uitvoering) is ACEC Herstal of ‘Green Life’, nabij
Luik, waar een vervallen industriële site (27 hectare) herbestemd wordt tot een duurzame woon-werk-wijk
door het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Herstal (Urbeo) en van de provincie Luik (SPI).
De Waalse markt is een moeilijke markt voor (onder meer) Nederlandse ondernemingen. Bovenop een
mogelijke taalbarrière en de complexiteit van lokale regelgeving, krijgt men te maken met een op zichzelf
gerichte praktijk. Waalse bedrijven hebben een sterke focus op het aantrekken van (buitenlandse)
investeringen en klanten. Zij zijn over het algemeen minder bereid opdrachten toe te kennen aan
buitenlandse bedrijven.

31 www.economiecirculaire.wallonie.be/green-deal
32 www.interreg-fwvl.eu - Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met Europees geld, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
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6. Concrete marktkansen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op concrete marktkansen voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn
in de keten van de duurzame en circulaire bouw. De kansen worden geïllustreerd aan de hand van projecten
in/na uitvoering, alsook projecten die op de korte, middellange en lange termijn worden opengesteld.
In de eerste paragraaf worden de marktkansen op marktsegment (bijvoorbeeld renovatie, nieuwbouw etc.)
belicht, vervolgens komen specifieke circulaire bouwthema’s (bijvoorbeeld materialen en urban mining) aan
bod.
Opgemerkt dient te worden dat overlap tussen de kansen mogelijk is. Zo is het mogelijk dat een kans
bijvoorbeeld zowel bij gebiedsontwikkeling als bij historische steden past.
6.1. Overzicht marktkansen
Onderstaande matrix geeft een overzicht van alle geïdentificeerde marktkansen en geografische
positionering van deze marktkansen in België.

Leuven

Mechelen

Antwerpen

Gent

Brussel

Renovatie
Nieuwbouw
Sociaal
Sporten, Leren, Zorgen
Gebiedsontwikkeling
Historische steden
Ruimtelijke ordening
Circulaire bouwthema’s:
Invulling
Aanpasbaar
Materialen
Urban Mining
6.2. Renovatie
De grootschalige renovatie die Europa voor ogen heeft, vindt ook zijn weerslag in België. Omwille van de
beperkte (vrije) ruimte voor nieuwbouw en het hoge aantal verouderd en slecht energetisch patrimonium, ligt
er een grote renovatieopgave die op grote schaal kansen biedt voor het bedrijfsleven. Aanpakken die
renovaties efficiënter, duurzamer en/of meer circulair maken, worden als kansrijk geïdentificeerd. Bijkomend
liggen er kansen voor methoden die verhuisbewegingen bij woonprojecten zo kort mogelijk of zelfs
overbodig maken. Dit geldt zeker voor sociale huisvesting, waar het elders huisvesten van de bewoners een
bottleneck is voor het uitvoeren van doorgedreven renovaties van appartementsgebouwen.
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Omwille van het feit dat een groot deel van het vastgoed in België privaat eigendom betreft, is de
renovatieopgave geen evidentie. Bij grootschalige renovaties dient men als (huis)eigenaar veelal grote
investeringen te doen. Om dit voor elke portemonnee betaalbaar te houden, investeert de stad Gent zes
miljoen euro in een ‘rollend fonds’ voor woningrenovaties. Met deze investering kan het de succesvolle
aanpak van het project Gent Knapt Op opschalen. Gent zoekt hiervoor ondernemers die kunnen bijdragen
aan deze opschaling 33. Daarnaast investeert de stad Gent ook in de renovatie van het eigen patrimonium,
zoals het project de Felix. Binnen dit project krijgt het voormalige dienstencentrum van Gentbrugge een
totaalrenovatie met partiële uitbreiding. Nadruk ligt op een maximaal hergebruik van materialen en producten
van het bestaande gebouw. Dit wordt één van de pilootprojecten waaruit Gent wil leren om de duurzame en
circulaire transitie in de nabije toekomst te versnellen.
De private sector acteert reeds op deze circulaire renovatieopgave in Gent. Zo kreeg een bestaand
winkelcomplex in het stadscentrum recent een gedeeltelijke nieuwe invulling waarbij de bestaande
betonskeletstructuur en beschermde historische gevels behouden bleven en weren gerenoveerd 34. Dit
project kadert binnen een bredere ambitie van de geïdentificeerde Vlaamse steden, die bovendien in veel
gevallen geconfronteerd worden met het niet (op grote schaal) mogen aanpassen van historische
gebouwen/erfgoed (zie ook 'Historische steden’).
Verder richt het BE REEL!-project zich op de renovatie van 8.500 woningen in onder meer Gent, Antwerpen
en Mechelen. Op dit moment ligt het energieverbruik in gebouwen in België 70% boven het EU-gemiddelde.
Met dit project wordt beoogd dit percentage naar beneden te brengen. De renovatieprojecten zullen gebruikt
worden om een Belgische aanpak te ontwikkelen om op grotere schaal renovaties uit te kunnen voeren De
coördinatie van het project ligt bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
In Leuven zijn reeds de eerste stappen gezet voor een circulaire renovatie van het leegstaande station
Wijgmaal 35. In dit station zal Dialoog zijn intrek nemen, een organisatie die werkt rond duurzaam bouwen,
bewust wonen en particuliere eigenaars op deze domeinen adviseert. Ook heeft het Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) vorig jaar drie studio’s in een appartementsgebouw zo
duurzaam en circulair mogelijk gerenoveerd 36. Het AGSL ziet dit als een proefproject om te leren hoe op
grotere schaal circulair gerenoveerd kan worden om in de toekomst projecten met een hogere mate van
circulariteit op te zetten.
In Leuven lopen nog interessante projecten die genoemd moeten worden, namelijk:
•

Hal 9, de restauratie en herbestemming van een monumentale industriehal van de voormalige
centrale werkplaatsen van Grand Central Belge (nu Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, NMBS) met aandacht voor veranderingsgericht bouwen (flexibele invulling);

•

De site ‘Paul Van Ostaijen’ aan de Ruelensvest waar onder meer wordt ingezet op renovatie, het
multifunctioneel maken van een deel van de site en het hergebruik van het gevelmetselwerk;

•

De oude conservenfabriek Marie Thumas een gebouwencomplex met industriële erfgoedwaarde, dat
zal omgevormd worden tot een nieuwe hotspot voor circulaire en creatieve ondernemers, met ook
ruimte voor recreatie, horeca, winkels en wonen.

Verder is het nog het vermelden waard dat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, in
samenwerking met de Regie der Gebouwen, de NMBS/Infrabel en het Ministerie van Defensie, een
grootschalig project opzet om met een DRFM-aanpak (Design, Renovate, Finance & Maintain) een groot
deel van hun patrimonium te renoveren. Dit gaat om circa 2 miljard euro aan opdrachten de komende 5 jaar
welke zullen worden gepubliceerd via het e-tendering platform 37. Verwacht wordt dat eind 2022 een eerste
cluster van renovaties wordt aanbesteed, zonder specifieke focus op circulariteit, wel op energie.

33 https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019-archived/beleidsplannen-wonenverbouwen/gent-knapt-op
34 https://circubuild.be/nl/nieuws/hotel-en-winkelcomplex-in-centrum-gent-naar-circulair-ontwerp-abscis-architecten/
35 https://www.leuven2030.be/verhalen/circulaire-facelift-voor-het-station-van-wijgmaal
36 https://www.agsl.be/circu-lair-0
37 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do
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Tot slot wordt Renolution nogmaals onder de aandacht gebracht, de strategie voor de (energie)renovatie van
gebouwen in Brussel (zie Brussel (19)). Ook vinden we daar met de herbestemmingsprojecten ZIN! en
MULTI twee grootschalige renovatie met circulaire aspecten.

6.3. Nieuwbouw
Nieuwbouw heeft een relatief klein marktaandeel in België. Er komen bijvoorbeeld jaarlijks slechts 1%
nieuwe wooneenheden bij. Hoewel er niet direct concrete marktkansen kunnen worden geïdentificeerd,
wordt dit segment in dit rapport wel kort toegelicht om de context binnen België te kunnen kaderen. De
nieuwbouwnadruk ligt vooral op de steden en op appartementsbouw, net als in Nederland. Zo betreffen zes
op de tien nieuwe woonprojecten in Vlaanderen appartementen en als dat ritme aanhoudt, worden flats over
drie jaar het dominante woontype in Vlaanderen. In Antwerpen zijn appartementen nu al het voornaamste
woningtype; Leuven en Gent volgen op de voet. Nieuwe woningbouw krijgt minstens de door regelgeving
opgelegde duurzaamheid, die vooral stuurt op energie (meer isoleren, gebruik hernieuwbare energie, geen
fossiele brandstoffen). In de toekomst komt hoogstwaarschijnlijk meer aandacht voor de gebruikte materialen
en milieuprestaties, met het M-peil 38 als aanvulling op het huidige E-peil.
Naast nieuwbouw op vlak van woningen is er ook e.e.a. gaande omtrent utiliteitsbouw. In Gent heeft Jansen
the Building Company de inrichting en technieken verzorgd van het nieuwe Van der Valk Hotel, waarbij
gebruik is gemaakt van de circulaire KAY-comforteilanden. Zij bieden deze eilanden ook in een servicemodel
aan. Jansen wil meer inzetten op circulariteit en begon daarom een joint venture met de Nederlandse
fabrikant Maars om samen circulaire systeemwanden te ontwikkelen 39. Een ander voorbeeld van circulaire
nieuwbouw, waarbij met Nederland werd samengewerkt, is het Vandemoortele Food Experience Center 40,
ook in Gent. Het gebouw is ontworpen als een materialendepot en geregistreerd in Madaster.
6.4. Sociale woningbouw
Het Europees herstelbudget stelt in België meer dan 1 miljard euro ter beschikking van de bouwsector. Met
dit budget wordt ook een aanzienlijk budget vrijgemaakt voor sociale woningbouw, zowel voor nieuwbouw
als renovatie 41. Ook vanuit de Vlaamse Overheid worden meer middelen beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld
vanuit het Vlaams Klimaatfonds, voor ingrepen in sociale woningen. De komende jaren worden dan ook
meer bouwopdrachten met (meer) inzet op duurzaam en circulair bouwen in deze entiteiten verwacht. Verder
installeert ASTER 20.000 fotovoltaïsche installaties op sociale woningen.
Er loopt momenteel een herstructurering waarbij sociale huisvestingsmaatschappijen zich tegen 2023
moeten groeperen in een grotere entiteit. De nu nog vaak kleinere organisaties, met soms weinig ruimte om
(actief) met duurzaamheid en circulariteit bezig te zijn, zullen door het samengaan meer duurzaamheid en
circulariteit in bouwen kunnen (en moeten) invullen.
In Antwerpen zet Woonhaven 42 in op pilootprojecten en testcases om te beter zicht te krijgen op hoe zij
circulariteit op grotere schaal kunnen toepassen (onder meer optimaler gebruik van bestaand patrimonium,
demonteerbaarheid en zorgen voor aanpasbare gebouwen). In de wijken waar Woonhaven woningen heeft,
wordt samen met de Stad Antwerpen 43, actief meegewerkt aan masterplannen om de betreffende wijken te
hervormen. Van na-oorlogse gebouwen die snel zijn opgetrokken en een eenzijdige focus op sociaal wonen
hebben, tot duurzame wijken die beter met elkaar verbonden zijn. Woonhaven onderzoekt binnen deze
opgave hoe circulariteit toegepast worden, hoe het bestaande optimaal kan worden behouden, hoe

38 https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/dossiers/circulaire-economie/circulariteit-de-bouw
39 https://circubuild.be/nl/producten-diensten/maars-jansen-living-walls-systeemwanden/
40 https://vandemoortele.com/nl-nl/artikel/ervaar-duurzaamheid-het-nieuwe-vandemoortele-food-experience-center
41 https://www.agoria.be/nl/society/green/klimaatneutraal-bouwen/europees-herstelfonds-voor-de-belgische-bouwsector-waar-gaat-het-geld-naartoe
42 Woonhaven is de grootste sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen met circa 22.000 woningen.
43 Specifiek het Autonoom Gemeentebedrijf Vespa die de bouwwerken van de stad mee in de markt zet en coördineert.
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gebouwcomponenten demonteerbaar gemaakt kunnen worden en hoe voor flexibele gebouwen gezorgd kan
worden. Woonhaven doet die zoektocht nu nog vaak binnen Europese subsidieprojecten en in
samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, zoals het proefproject waarbij full
elektrische verwarming met slimme sturing om verbruikspieken te temperen worden geïmplementeerd in
appartementen. Nieuwbouw is een sporadische activiteit, de meeste projecten gaan over de (grondige)
vernieuwing van het bestaande patrimonium te vernieuwen (per 10 jaar circa 6.000 woningen).
WoninGent 44 heeft net een lange termijn-investeringsplan opgemaakt om het huidig patrimonium te
verduurzamen en ook om de komende jaren te groeien naar 10.500 woningen. Bijzonder aandachtspunt bij
WoninGent is het betaalbaar maken en houden van woningen.

6.5. Sporten, leren, zorgen
Vanuit het eerder vermelde Europees herstelbudget gaat in België ook een aanzienlijk deel naar jeugd- en
sportinfrastructuur, zorggebouwen, school- en universiteitsgebouwen, culturele gebouwen en onroerend
erfgoed 45. Hierbij geldt dat dit budget beschikbaar is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Vele budgetten
zijn echter nog niet concreet toegekend of de modaliteiten zijn nog niet bekend. Vast staat dat er heel wat
budgetten (op korte termijn) beschikbaar worden om vele bouwprojecten uit te voeren.
Een concreet voorbeeld van waar deze budgetten naartoe kunnen gaan is het Stedelijk Onderwijs
Antwerpen (SOA), dat momenteel veel pilootprojecten rond duurzaamheid opzet. Denk daarbij aan
pilootprojecten rond onder meer energie, duurzaam vastgoedbeheer (efficiënter maken ruimtegebruik,
patrimonium inkrimpen, verdichten, etc.), ontharden en het gebruik van groendaken en groengevels. SOA is
nu bezig met het project Schoolgebouwen in beweging, waarbij de inzet van duurzame modulaire units het
snelle verloop van tijdelijke containerklassen moet vermijden. Samen met Groep Van Roey, Skilpod en
Universiteit Hasselt wordt gekeken naar circulaire modules, die twee tot drie keer zonder waardeverlies
verplaatst kunnen worden.

6.6. Gebiedsontwikkeling
Gebouwen worden vaker in de context van een volledige gebiedsontwikkeling bekeken. Daarbij is meer en
meer aandacht voor duurzame en circulaire visies. Ook maakt deze aanpak het mogelijk om meerdere
(clusters van) bouwopdrachten tegelijkertijd in de markt te zetten.
In Mechelen wordt een nieuw stedelijk weefsel voor wonen en werken ontwikkeld, ten oosten van het huidige
treinstation. Ragheno ambieert, met een nieuwbouwprogramma van 520.000 m², dé stadswijk van de
toekomst te worden. Daarbij is veel aandacht voor duurzaam bouwen en dense, leefbare wijken die
innovatief omgaan met bouwvormen en de openbare ruimte.
In Gent wordt het nieuwe bedrijventerrein Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde verder duurzaam ontwikkeld.
Op een braakliggend terrein op de site werd vorig jaar hennep gekweekt om circulaire isolatie te maken 46.
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen is bezig met de bouw van een circulair
gebouw op deze site 47 om onder meer te leren hoe in de toekomst via aanbestedingen circulariteit beter
uitgevraagd kan worden. In elke Vlaamse provincie is een POM actief en zij ontwikkelen onder meer (en
meer en meer) bedrijventerreinen.
Gent zelf benadrukt duurzame gebiedsontwikkeling en stuurt voor sommige gebouwen heel expliciet op
circulariteit in bestekken:
•

Het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken

44 WoninGent is de grootste sociale huisvestingsmaatschappij in Gent met circa 9.000 woningen.
45 https://www.agoria.be/nl/society/green/klimaatneutraal-bouwen/europees-herstelfonds-voor-de-belgische-bouwsector-waar-gaat-het-geld-naartoe
46 https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/industriele-hennep-op-eiland-zwijnaarde-om-circulaire-isolatie-te-maken
47 https://www.pomov.be/startschot-voor-realisatie-parkgebouw-op-eiland-zwijnaarde/ & https://aankopen.vlaanderencirculair.be/nl/aankoopprojecten/detail-2/parkgebouw-eiland-zwijnaarde
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o

Waarbij op één deelsite maximaal wordt ingezet op hergebruik van oude constructies als
basis voor het nieuwe publiek domein, dat ook klimaatrobuuster moet zijn met wadi’s en
groenstroken;

o

Met een andere deelproject, de Nieuwe Dokken, dat in Vlaanderen wordt aanzien als een
pioniersproject en door de bijzondere aanwezigheid van DuCoop, die als coöperatie
duurzaamheidsdiensten levert aan de bewoners van de woningen.

•

Het bestaande viaduct Gentbrugge, waarbij Sogent de verloren ruimte onder het viaduct wil
ontwikkelen om de bestaande infrastructuur te integreren (in plaats van het afbreken van de
betonnen voeten en het heraanleggen van het viaduct). In de opdracht zal hier rekening mee
moeten worden gehouden door de ontwerpers en uitvoerders.

•

De duurzame wijkontwikkeling van Muide Meulestede, dat nog in uitvoering is.

In Gent moet de herontwikkeling van de industriële Vynckier site door Revive en Anglo Belgian Corporation,
in nauw overleg met Gent, een innovatief ecosysteem opzetten dat oplossingen bouwt voor grote
maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor loopt momenteel een open call om het masterplan mee uit te
werken. Op deze site wordt tevens de circulaire incubator Circômplex uitgebouwd.
In Leuven zet de grote herontwikkeling in de Vaartkom, van industriële site naar een levendige groene
stadswijk, in op onder meer maximaal hergebruik van bestaande materialen, gebruik van gerecycleerde en
recycleerbare materialen, biobased materialen en circulariteit in het watersysteem voor de site. Het project
omvat ook de heraanleg van de Vaartkomoevers, de inrichting van waterbeleving en de Molens van
Orshoven, waar wordt geopteerd voor een circulaire reconversie van historisch waardevolle maar moeilijk te
herbestemmen industrieel erfgoed. Herbestemming wordt hierbij niet opgevat als een totaalrestauratieproject, maar als een restauratie-proces dat direct samenhangt met het transitieproces. Leegstand wordt
daarbij tegengegaan door een tijdelijke invulling en stapsgewijs vanuit een ervaringsgericht experiment wordt
gewerkt aan een duurzame herbestemming. In de Molens van Orshoven bevindt zich momenteel de
Maakleerplek: een sociaal-ruimtelijk en circulair experiment, met een test- en groeifase die de lange
termijnnoden van de site in kaart brengt. Leuven hanteert hierbij erfgoed als katalysator om te onderzoeken
wie potentiële partners zijn, wat de draagkracht van de site is, welke functies werken, hoe ruimtes gedeeld
en verdeeld kunnen worden en op welke manier materialen circulair ingezet kunnen worden.
Voor de site Leuven Noord wordt nu een masterplan opgemaakt voor een stedelijk wetenschapspark voor
innovatieve bedrijven. Daarbij wordt gekeken naar verschillende stedelijke voorzieningen zoals wonen, sport,
recreatie, etc. Ook wordt gekeken naar de herbestemming van de voormalige spoorwegterreinen en een
brownfield. Leuven telt meer brownfieldprojecten waarin circulariteit een specifiek thema is. Meer info
daarover staat in een recente presentatie van burgemeester Mohamed Ridouani.

6.7. Historische steden
Belgische steden worden gekenmerkt door het grote aantal historische en vaak monumentale gebouwen. Dit
brengt enkele uitdagingen met zich mee wanneer wordt gekeken naar het verduurzamen van deze
gebouwen en toepassen circulaire materialen of bouwmethoden. Enkele uitdagingen betreffen:
•

De gebouwen zijn beschermd erfgoed of staan op de erfgoedinventaris en mogen daarom niet of
slechts met de nodige motivering aangepast worden;

•

De gebouwen zijn niet gebouwd om te demonteren, het traditioneel slopen blijkt de enige
(economische) oplossing te zijn;

•

De gebouwen voldoen vaak niet aan de huidige normen (energie-efficiëntie, plafondhoogtes,
oppervlaktes) en zijn moeilijk aan te passen om aan deze normen te voldoen.

Om aan de verduurzamingsopgave in stadskernen te kunnen voldoen, wordt door steden uitgekeken naar
passende oplossingen om deze transitie toch mogelijk te maken. Vaak zijn dit specialistische opgaven.
Anderzijds zijn deze oudere gebouwen vaak zeer robuust en beschikken over grote ruimtes met een grote
overspanning. Deze ruimtes lenen zich om van functie te veranderen. Voorbeelden zijn de UCO-fabriek in
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Gent waar de kantoren van het Wit-Gele Kruis 48 gehuisvest worden, de Antwerpse Boerentoren waar straks
een cultuurhuis intrekt en de Molens van Orshoven in Leuven (zie ook Gebiedsontwikkeling). Het historisch
Stadhuis in Leuven moet daarnaast in de nabije toekomst herbestemd worden omdat het huidige gebouw
onderbenut wordt. Leuven wil er op vlak van duurzaamheid en innovatie een voorbeeld van maken waarbij
het gebouw maximaal toegankelijk wordt en een multifunctionele bestemming krijgt.
6.8. Ruimtelijke ordening
Het aanbieden van verschillende instrumenten voor de transitie binnen het domein van de ruimtelijke
ordening, wordt door meerdere steden gezien als een hefboom om circulair bouwen te intensiveren en te
versnellen. In Vlaanderen wordt hierbij onder meer gedacht aan het opleggen van veranderingsgerichtheid
en aanpasbaarheid, het verplicht stellen van urban mining en hergebruik, het voorzien van wachtbuizen, het
bij woongebouwen toekennen van meer huisnummers dan het initieel aantal wooneenheden etc.
Mechelen wil met nieuwe stedenbouwkundige verordeningen positief bijdragen aan de klimaatuitdagingen
en focust daarbij, vooral voor woningbouw en -renovatie, op warmtebeheersing en circulaire
bouwmaterialen 49. Daarmee zorgen zij ervoor dat opdrachtgevers hun ambitie verhogen. Mechelen past
onder meer ‘afdwingbare functieneutraliteit’ toe, die projecten dwingt maatregelen te nemen om gebouwen
makkelijker om te kunnen vormen voor wat betreft het aantal wooneenheden maar ook naar functionaliteit
(van woningen naar werken).
Er loopt momenteel ook een project waarin bekeken wordt welke rol de steden zelf kunnen spelen om via
regulering de ambitie van opdrachtgevers te vergroten en drempels te verlagen om die ambitie in acties om
te zetten. De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de Bond Beter Leefmilieu zullen deze
ervaringen in 2023 verwerken in een toolbox die beschikbaar wordt gesteld aan alle gemeenten in
Vlaanderen. Ook de provincie Vlaams-Brabant werkt daaraan mee. Zij lanceerden reeds een leidraad voor
vergunningsverleners om private ontwikkelingen te sturen richting het realiseren van de
klimaatdoelstellingen.
In Gent kijken de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Stadsbouwmeester naar kansen voor
circulaire stadsontwikkeling op het niveau van masterplans en Ruimtelijke Uitvoeringsplans of RUP’s (zoals
voor de Arsenaalsite).
Op vlak van ruimtelijke ordening is het nog interessant om te weten dat in Vlaanderen een beweging op
gang komt waarbij instrumenten worden ingezet om de transitie naar een circulaire gebiedsontwikkeling te
stimuleren. Deze instrumenten omvatten o.a. het opleggen van veranderingsgerichtheid en aanpasbaarheid,
verplicht stellen van urban mining en hergebruik en het bij woongebouwen reeds voorzien van meerdere
huisnummers per gebouw dan dat er initieel wooneenheden zijn.
In Brussel zet de nieuwe Bouwcode van het gewest een eerste grote stap in de circulaire richting en dwingt
alle bouwprojecten van meer dan 1.000 m² tot aantoonbaar ‘reconvertibel’ (omkeerbaar qua bestemming) en
het hebben van een ‘demonteerbare en herbruikbare’ gevel.
6.9. Circulaire bouwthema’s
In de voorgaande paragrafen werden de marktkansen voor de verschillende marktsegmenten beschreven. In
de volgende paragrafen worden de marktkansen toegelicht die aansluiten bij meer specifieke bouwthema’s,
te noemen: invulling, aanpasbaarheid, materialen, urban mining en data.
6.9.1.Circulaire – tijdelijke – invulling
48 Het Wit-Gele Kruis is een organisatie voor thuisverpleging die provinciaal georganiseerd is met een overkoepelende federatie
49 https://circubuild.be/nl/nieuws/leuven-en-mechelen-maken-stedenbouwkundige-verordeningen-circulair/
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Circulair bouwen wordt in sommige projecten gelinkt aan een al dan niet tijdelijke circulaire invulling. Zo is de
eventlocatie Plein Publiek 50, met demontabele serre en containerstructuur, al meermaals verplaatst in
Antwerpen en stond het tot voor kort op de site bij Nieuw Zuid waar het de circulaire werking met onder meer
Circuit versterkte. Nu is Plein Publiek te vinden op Blue Gate Antwerpen, het eerste eco-effectieve,
watergebonden bedrijventerrein in België dat volop in ontwikkeling is.
In Mechelen heeft de oude bibliotheek in de Moensstraat een tijdelijke invulling gekregen met (werk)ruimte
voor zowel creatieve als startende ondernemers als sociale organisaties en burgerinitiatieven. Binnen twee
jaar moet het gebouw wijken voor een naar circulaire principes ontwikkelde woonwijk, Portier 51. Dit project
is in handen van CAAAP. Voor de aanbesteding heeft Mechelen circulaire gunningscriteria gehanteerd en
dat heeft geleid tot een project waar 80% van de aanwezige bouwmaterialen hergebruikt zullen worden.
Mechelen is mede-initiatiefnemer van de Potterij – de Impact Factory, een circulair laboratorium 51 waarbij de
aanbesteding onder meer een expert circulariteit in het ontwerpteam verplicht werd. Dit project zit nu in de
fase van gunning van ontwerpteam.

6.9.2.Aanpasbaar – veranderingsgericht
Meer en meer wordt in projecten gevraagd naar aanpasbare of veranderingsgerichte gebouwen. Een
voorbeeld is de technische en beroepsschool PTS Mechelen, een samenwerking tussen o.HASAarchitecten, Cenergie en JUUNOO. Een circulaire uitbreiding maakt gebruik van een soort meccanoruwbouw die makkelijk aangepast, uitgebreid of elders herbouwd kan worden.
Ook in Mechelen kiest het project Sportcomplex Kouter in Leest voor toekomstbestendigheid en
aanpasbaarheid. Mechelen neemt hierbij een begeleidende rol op, met vooradvies en toetsing inzake
omkeerbaarheid, en is voornemens die aanpak uit te breiden naar andere projecten. Recent is de
ontwerpopdracht hiervoor verworven door Trias Architecten.
Een doorgedreven manier van aanpasbaarheid is het effectief verplaatsen van woningen. Zo is, in het kader
van een project rond betaalbaar wonen van de Provincie Vlaamse Brabant, een verplaatsbare en duurzame
transitwoning ontwikkeld door A2D Architecture voor de huisvestingsmaatschappijen SWaL en Woonpunt
Zennevallei. Het project situeert zich in Boortmeerbeek, net buiten Leuven, en toont de interesse in het
hinterland van de stad en in de omliggende provincie.
In de Antwerpse haven wordt het Nieuw Coördinatiecentrum een duurzaam gebouw voor alle partijen die
met verkeersbegeleiding in en rond de haven bezig zijn. Als focusdomeinen voor dit gebouw heeft men
onder meer gekozen voor welzijn en comfort, circulair bouwen en energieneutraliteit. De aanbesteding is
opgestart voor een Design Build & Maintain-opdracht (20 jaar) en de kandidaten zijn intussen gekozen. De
opdracht zal begin 2023 gegund worden. De Haven van Antwerpen legt als opdrachtgever heel wat
minimumeisen op, gebaseerd op BREAM en WELL building standard, waarbij gestreefd wordt naar een
‘Excellent’ en ‘Platinum’ score na, zonder effectieve certificering te gaan. De gebouwstructuur moet zeer
toekomstgericht zijn: mogelijkheid tot uitbreiden en inkrimpen, grote overspanningen en zo weinig mogelijk
dragende binnenwanden. Ook op het vlak van de technische installaties wordt die aanpasbaarheid
doorgetrokken: er moet reservecapaciteit worden voorzien, zowel in de technische ruimte en schachten als
in de kabelgoten. Bijkomend moet er een flexibel montagesysteem voor verlichting komen naast een
modulemaat voor hygiënische ventilatie, verwarming en koeling.
6.9.3.Circulaire en duurzame materialen
Traditioneel beton is, naast een product met een enorm hoge CO2 uitstoot, ook een veel gebruikt materiaal.
Daarom gaat veel aandacht naar het verduurzamen van goede alternatieven. Na enkele uitgevoerde of
lopende projecten rond dit thema, wordt een verhoogde activiteit verwacht.

50 http://www.pleinpubliek.be/
51 https://www.ovam.be/potterij
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In Mechelen wordt al groen beton op grote schaal toegepast. Jacobs Beton, tevens mede-initiatiefnemer van
Groen Beton Vert, leverde zo'n 5.000 m³ groen beton voor de bouw van de nieuwe woonwijk Komet. Jacobs
Beton werkte hierbij samen met projectontwikkelaar Revive, studiebureau VK Architects & Engineers en
aannemer DEMOCO.
Ook in het Mechelse Kunstencentrum Nona is een herbestemmingsproject uitgevoerd in circulair beton 52.
In de haven van Antwerpen loopt een onderzoeksproject om granulaten uit grondoverschot te verwerken in
nieuw beton. De Haven werkt samen met VITO en WTCB (voor de technische proeven) en KPMG Law en
Vanbreda (voor respectievelijk de check met overheidsopdrachten en het verzekeringsaspect). De partners
willen dit procedé eerst op kleine schaal testen om dit vervolgens op grote schaal uit te rollen. Hier moet ook
de Grondbank vermeld worden, de bodembeheerorganisatie in Vlaanderen die een centrale rol speelt voor
het opnieuw inzetten van bodemmaterialen.
In Gent wordt vanuit de Cleantech Cluster onderzoek gedaan naar circulaire producten die in de stad ook
getest zullen worden. Bijvoorbeeld het URBCON-project gaat in samenwerking met onder meer Nederlandse
partners duurzaam beton testen in straatmeubilair en voetpaden. De eerste testen zijn gebeurd en in een
volgende fase kan dit breed opgenomen worden in bouwprojecten. Gent heeft hier ervaring mee, want in
2020 werd al een circulair voetpad uitgevoerd met Carbstone-klinkers, een ander circulair product.
Ook in Gent is voor het Design Museum een onderzoeksmodel uit een circulaire gevelsteen geconstrueerd
als proefopstelling voor een nieuwe vleugel. De speciaal hiervoor ontwikkelde gevelsteen verwerkt
afvalmateriaal uit de Gentse regio 53. Ook het ontwerp bevat circulair principes 54. Het museum, duidelijk
overtuigd van circulair bouwen, neemt dit thema ook mee in de activiteiten, zoals het Design Fest.
De Mobble is tenslotte een ontwikkeling van de studenten van de Universiteit Gent in samenwerking met
BAST architects & engineers, Strategies and Leaders, Ecopuur en wooncoop. Inhout commercialiseert het
concept. Mobble 55 is een modulaire woning die volledig bestaat uit bio-ecologische materialen. Cellulose
wordt gebruikt als isolatie, wat een opportuniteit wordt voor de landbouwsector, die deze kan produceren,
bijvoorbeeld via de kweek van olifantengras. Vorig jaar is een eerste rijwoning hiermee gebouwd.
6.9.4.Urban mining
Eén van de speerpunten binnen het Leuvens beleid is urban mining. Om dit te faciliteren werd samen met
Atelier Circuler een materialenbank opgericht, waar bouwmaterialen uit sloopprojecten kunnen verzameld
worden en aangeboden via www.materialenbankleuven.be. De bank recupereerde in 2021 40 ton bouwafval
en wil richting 140 ton gaan. Tevens wil Leuven tijdelijke materialenbanken op grote werven in de stad
inrichten, om zo van hergebruik het nieuwe normaal te maken. Leuven stuurt hierop ook in hun opdrachten.
Zo is voor het project Schietstand, waar een oud legergebouw omgevormd wordt tot jeugdlokalen, urban
mining van de bestaande gebouwen gedaan voorafgaand aan de ontwerpopdracht.
In Mechelen wordt het ziekenhuis Zwartzustervest omgevormd tot woonzorgcentrum. De klemtoon ligt op de
optimalisatie van de aanbesteding voor selectieve sloop en voor herbestemming en op ketenonderzoek in
het kader van het project Data Driven Sloop (i.s.m. WTCB en Tracimat) rond specifieke materiaalstromen. In
dit project heeft Mechelen in de vergunning voorwaarden opgelegd rond valorisatie en verwerking van
bouwelementen en materiaalstromen uit sloop. Deze case geldt voor Mechelen als voorbeeld voor de
verdere uitbouw van een meer ambitieus hergebruik- en recyclagebeleid
Voor Gent en de brede omgeving is een potentiekaart gemaakt die toont welke
woningvernieuwingsgebieden dicht bij bestaande of potentiële circulaire hubs liggen en waar de

52 https://circubuild.be/nl/nieuws/kunstencentrum-nona-dmva-is-eerste-gebouw-in-benelux-uit-circulair-beton/
53 https://www.designmuseumgent.be/nieuws/2021/ding-mock-up
54 https://circubuild.be/nl/nieuws/definitief-ontwerp-ding-zet-hoog-in-op-circulair-bouwen/
55 https://www.youtube.com/watch?v=bbmu-FUPzmI&feature=emb_imp_woyt
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materialenkringloop gesloten kan worden. De kaart geeft ook aan welke woningvernieuwingsgebieden ver
verwijderd liggen van dergelijke circulaire hubs en waar een tijdelijke of mobiele hub een oplossing kan
bieden. Tenslotte worden ook bestaande woonuitbreidingsgebieden in relatie gebracht met deze circulaire
hubs om gerecupereerde materialen te hergebruiken 56.
Gent bekijkt hoe data en urban mining kunnen worden gelinkt, hoe materiaalstromen in de stad efficiënt in
kaart kunnen worden gebracht en hoe materiaalpaspoorten gebruikt kunnen worden. Zo wordt ook een
verband gelegd met het verbeteren van renovatie: door het beter opmeten en inventariseren van het
bestaande kunnen betere offertes gemaakt worden en kunnen de werken beter uitgevoerd worden. Deze
oefening zou moeten landen in een database, gekoppeld aan urban mining. Gent ziet de bestaande
gebouwen deels als stockage van materialen, die, wanneer ze vrij komen, snel elders gebruikt moeten
worden. Gent wil dan ook in de toekomst werken met een ‘recyclage inventarisatie’ in plaats van met een
sloopinventarisatie. Er loopt momenteel een onderzoeksproject samen met onder meer VITO om te kijken
hoe het opmeten en inventariseren goed kan gebeuren. Het oprichten van een ‘urban mining company’ om
dit te versnellen behoort tot de mogelijkheden.
Om op Vlaams niveau urban mining te stimuleren is in 2017 Tracimat opgericht, een sloopbeheerorganisatie
met de Vlaamse Confederatie Bouw, de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken,
de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten en de Organisatie van Raadgevende Ingenieursen consultancybedrijven (ORI). Tracimat wil een ‘hefboom voor de circulaire economie’ zijn en voert
verschillende taken uit om urban mining uit te breiden en te versnellen.
In Brussel is het internationaal gelauwerde project Gare Maritime gevestigd, waarbij gebruik is gemaakt van
urban mining. En met Rotor heeft Brussel een internationaal erkende speler op hun grondgebied die al jaren
inzet op hergebruik van componenten uit bestaande gebouwen.
6.10.

Data

Voor de transitie naar een circulaire economie is data een cruciale factor. Het goed kunnen inschatten van
de milieu-impact van bepaalde producten, technieken en gebouwen wordt steeds meer belangrijk. Hiervoor
zijn vele analyses nodig, zowel van de gebruikte materialen als van de manier waarop er met een gebouw
wordt omgegaan. Een mogelijks initiële hogere milieu-impact door het gebouw aanpasbaar te maken,
bijvoorbeeld door het verzwaren van de draagstructuur, kan door minder afbraak en afval in de toekomst
over de gehele levenscyclus toch in een lagere milieu-impact resulteren.
Naast de milieu-impact is het nodig om de gebruikte materialen en technieken te kennen. Op die manier
maak je het mogelijk om het na jaren aan te passen of te demonteren. Data speelt dan ook een belangrijke
rol in het gebruik van materiaalpaspoorten en/of virtuele bouwmodellen. Ook geldt dit voor de beoordeling
van een gebouw of constructie, voorafgaand aan het bouwen of renoveren van een gebouw, het opstellen
van aanbestedingen of uitvoeren van conditiemetingen.
Transparantie en meetbaarheid van circulariteit vormen echter nog een grote uitdaging voor circulair bouwen
in België. Aantoonbaarheid van restwaarde, bijhouden van digitale materialenpaspoorten, meetmethodes
voor circulariteit etc. zijn allemaal topics die nog (verder) ontwikkeld moeten worden en waarbij data een
cruciale rol zullen spelen.
Vlaanderen zet zeker al stappen vooruit, onder meer met een tool in ontwikkeling door Bureau Bouwtechniek
en Nextensa die circulair bouwen van bij de start concreet en opvolgbaar moet maken 57. Deze oefening
wordt bij voorkeur ook in samenwerking met Nederland verdergezet. Hierin liggen concrete kansen voor
bedrijven die met PropTech 58 bezig zijn. Verwacht wordt dat zaken als Internet of Things en Artificiële
Intelligentie een grote rol zullen spelen om vastgoed ‘slimmer’ te maken en beter te kunnen analyseren.

56 https://meermensenmeertoekomst.be/deep-dive/transition/5?back=%2Fdeep-dive%2Foverview
57 https://b-b.be/nl/portfolio/circulaire-modelomgeving-voor-residentile-projecten/
58 PropTech is een verzamelnaam van alle innovaties (technologisch en/of business model) in de vastgoed waardeketen.
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7. Systeemkansen
In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op twee systeemkansen die relevant zijn voor het algemeen
versnellen van circulaire economie in de bouw en die ook opportuniteiten bieden voor (bouw)bedrijven die
zich meer met adviesverlening inlaten.
Er wordt bijvoorbeeld door Bouwmeesters 59 geopteerd voor een wederzijdse uitwisseling tussen Nederland
en België rond deze systeemkansen. Samenwerking op vlak van kennis en innovatie is daarbij van groot
belang.
7.1. Aanbestedingen
Op vlak van aanbestedingen kunnen Nederland en België samen parameters en randvoorwaarden
vastleggen om de vraag én het aanbod van circulair bouwen te verruimen. Een eerste werkterrein kunnen de
openbare aanbestedingsbestekken van steden worden. Een drempel voor deze opschaling van circulair
bouwen lijkt alvast het ontbreken van een duidelijke en werkbare definitie van ‘circulariteit’. Ook het nog niet
kunnen normeren van bijvoorbeeld het minimumaandeel van herbruikbare materialen in een bouwproject
wordt aangegrepen om in bestekken het circulair bouwen niét op te nemen.
In aanbestedingen wordt op dit moment nog te vaak de focus gelegd op de (aankoop)prijs terwijl criteria als
duurzaamheid, circulariteit en total cost of ownership te weinig worden ingeschreven. Er moet nog een grote
stap worden gezet om de transitie binnen dit systeem te versnellen. Samenwerking tussen de buurlanden op
dit thema zal de transitie naar een duurzame circulaire aankoopprocedure kunnen versnellen.
Een organisatie als het Facilitair Bedrijf maakt in Vlaanderen al vordering 60, net als de genoemde koplopers
in dit rapport. Ze blijven echter nog deels zoekende en er zijn er nog veel publieke instanties die moeten
leren hoe ze hun aanbestedingen anders kunnen inzetten. Het ontbreekt bij velen nog aan specifieke
expertise om inschrijvingen kwalitatief op circulariteit te beoordelen.
7.2. Kritische randvoorwaarden
Om te komen tot een opschaling van de circulaire bouweconomie, is een aantal randvoorwaarden
essentieel. Deze randvoorwaarden gelden bijvoorbeeld voor het opschalen van circulair bouwen, voor het
gebruik van sommige nieuwe, hergebruikte of gerecyclede producten, voor het kunnen hanteren van
bepaalde nieuwe businessmodellen of voor het vervoeren van afval, etc. Die randvoorwaarden worden
kritisch omdat het niet vervullen ervan een circulaire toepassing in de weg kan staan.
Hierbij wordt gedacht aan randvoorwaarden als:
•

Certificering van materialen of producten, die soms noodzakelijk is om ze te mogen gebruiken maar
niet altijd even gemakkelijk in orde te krijgen zijn;

•

Certificaten of tools, die duurzaamheid, circulariteit, CO2 neutraalheid, etc. aangeven maar in hun
totaliteit moeilijk te kennen en te beoordelen zijn;

•

Verzekeringstechnisch parameters op het vlak van bijvoorbeeld as-a-service-modellen;

•

Kwaliteitsgaranties van hergebruikte producten;

•

Aantonen van brandveiligheid.

59 https://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49a7/de-stadsbouwmeester & https://bma.brussels/nl/
60 https://circubuild.be/nl/nieuws/almut-fuhr-het-facilitair-bedrijf-over-kantoor-2023-gunningscriteria-in-aanbestedingen-zullen-meer-en-meer-richtingcirculair-bouwen-evolueren/
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Een concreet (Nederlands) voorbeeld van deze spanning rond randvoorwaarden is het eerste gebouw dat
als grondstoffendepot werd gerealiseerd: het gemeentehuis in Brummen. Het Nederlandse pioniersproject
werd al in 2013 opgeleverd. Tijdens het uitwerken van dit gebouw is nagedacht om een deel van de
draagconstructie in een dienstenmodel te gieten en de leverancier van de houten balken eigenaar te laten
blijven. Een as-a-service model, nog voor de term bestond. De voornaamste reden dat dit toen niet is
doorgegaan was het niet rondkrijgen van de brandverzekering.
Binnen het bestek van dit rapport kan niet op al deze topics dieper ingegaan worden. Algemeen kan gesteld
worden dat voor al deze randvoorwaarden nog heel wat uitdagingen en dus potentiële kansen liggen.

BIJLAGE 1

Koplopers in België
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Hieronder wordt een overzicht geboden van enkele Belgische circulaire koplopers. Deze is zeker niet
volledig, maar vormt wel een goede basis voor een overzicht van het duurzaam en circulair landschap. De
lijst is alfabetisch gesorteerd op type en dan op naam, zonder enige voorkeur.
Naam

Type

Website

Beneens

Aannemer

https://www.beneens.be/

Woodinc

Aannemer & leverancier
(circulaire houtstructuur)

https://woodinc.be/

Skilpod

Aannemer & leverancier
(modulaire units)

https://skilpod.com/

Inhout

Aannemer (bioecologische bouwer)

https://inhout.be/

Ecohuis

Aannemer (o.a. modulair
bouwconcept)

https://www.ecohuis.be/

Miss Miyagi

(alternatieve)
projectontwikkelaar

https://www.missmiyagi.eu/

Möbius

Adviseur

https://www.mobius.eu/nl/

Pixii

Adviseur

https://pixii.be/

Rebel

Adviseur

https://www.rebelgroup.com/nl/

Vibe

Adviseur

https://www.vibe.be/

Necrete

Adviseur & leverancier
(circulaire beton)

https://www.necrete.com/

ResourceFull

Adviseur & leverancier
(circulaire beton)

https://www.resourcefull.eu/

Econocom

Adviseur en financier
(o.a. van AAS modellen)

https://www.econocom.be/nl

Lammp

Adviseur, beheerder

https://lammp.be/

Atelier Romain

Architect

https://www.atelierromain.com/

B-architecten

Architect

https://b-architecten.be/

Bulk

Architect

https://bulkarchitecten.be/en

Conix RDBM

Architect

https://conixrdbm.com/?lang=en

DMOA

Architect

https://www.dmoa.be/

Jasper-Eyers

Architect

https://www.jaspers-eyers.be/

OfficeU

Architect

https://offic.eu/
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Naam

Type

Website

Overal Architectuur

Architect

https://www.overal-architectuur.be/

Plek-architecten

Architect

https://www.plek-architecten.be/

Rotor & RotorDC

Architect & Urban Miner

https://rotordb.org/en &
https://rotordc.com/

BAST Architects &
Engineers

Architect, ingenieur

http://www.bast.coop/nl

BC architecten

Architect, ingenieur

https://www.bc-as.org/

Blieberg

Architect, ingenieur

https://www.blieberg.eu/

Denc Studio

Architect, ingenieur

https://www.denc-studio.be/

Mosard

Deelplatform (van data)

https://www.mosard.be/m-about/

Bureau Bouwtechniek

Ingenieur

https://b-b.be/nl/

SuReal

Ingenieur

https://sureal.be/

Capture Resources

Kennisinstelling

https://capture-resources.be/

UHasselt

Kennisinstelling

https://www.uhasselt.be/nl

Vito

Kennisinstelling

https://vito.be/nl

VUB

Kennisinstelling

https://www.vub.be/

WTCB

Kennisinstelling

https://www.wtcb.be/

Knoopwerk

Leverancier (circulair &
modulair
houtbouwsysteem)

https://www.knoopwerk.be/

ETAP

Leverancier (circulaire
verlichting)

https://www.etaplighting.com/nl

Facadeclick

Leverancier (demontabel
gevelsysteem)

https://www.facadeclick.be/

Staenis

Leverancier
(demontabele
vloeropbouw)

https://www.staenis.com/nl-BE

Ecomat

Leverancier (duurzame &
ecologische materialen)

https://ecomat.be/

Machiels Building
Solutions

Leverancier (industriële
houtskeletbouw)-

https://www.machielsbuildingsolutions.be/
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Naam

Type

Website

Jacobs Beton

Leverancier (o.a. groen
beton)

https://www.jacobsbeton.be/

Zoontjes

Leverancier (o.a. re- en
demontabele
daksystemen)

https://nl.zoontjens.be/

Muurtuin

Leverancier (o.a.
verticaal groen)

https://www.muurtuin.be/

Bao living

Leverancier (slimme
aanpasbare module met
technieken)

https://en.baoliving.com/

JUUNOO

Leverancier
(verplaatsbare
binnenwanden)

https://www.juunoo.com/

Leefmilieu Brussel

Overheid

https://leefmilieu.brussels

OVAM

Overheid

https://ovam.vlaanderen.be/

Renolution

Overheid (alliantie met
bouwsector)

https://renolution.brussels

Be Circular

Overheid
(informatieplatform
Brussel)

https://circulareconomy.brussels

Volta

Sectororganisatie
(elektrotechniek)

https://www.volta-org.be/nl

Zonnige Kempen

Sociale
huisvestingsmaatschappij

https://zonnigekempen.be/

BIJLAGE 2

Projecten Leuven
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Hieronder volgt een lijst van interessante circulaire projecten in Leuven. Na deze tabel wordt over een aantal
projecten nog wat extra informatie gegeven.

Naam project

Grootteorde

Huidige
status

Timing

Betrokken partijen

Achtergrond info
(website,
rapport,…)

ontwerpproces
lopende - indienen
omgevingsvergun
ning tweede helft
2022 - uitvoering
2023 - 2024
(idealiter klaar
voor zwemseizoen
2024)

- bouwheer = stad Leuven
- gegund team = Tractebel
(ontwerper), Stadsbader
(aannemer), Atelier
Descombes Rampini
(landschapsarchitect), Equans
(technieken + onderhoud),
Pool is cool (imput
waterbeleving), Waterland
(imput educatief luik) en POP
vzw (exploitant).

- zeer participatief
traject (ook
burgerjury)
https://www.leuven.b
e/vaartkomoevers

2023 ontwerp
klaar

- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper =
- aannemer =

Vaartkom:
heraanleg
Vaartkomoevers
en inrichting
waterbeleving

hele zone
20,000 m² 12,3 miljoen

Net gegund
aan team
aannemer ontwerper

Hal 9

10 miljoen €
ca. 2.200 m²

Ontwerper/arc
hitect wordt nu
aangesteld

Schietstand (oud
legergebouw dat
verschillende
functies
jeugdbewegingen
moet gaan
huisvesten
Urban mining is
vooraf aan
ontwerp opdracht
gedaan)
Paul Van Ostaijen
site - Ruelensvest
(renovatie &
nieuwbouw,
multifunctioneel
gebouw, gevel
metselwerk wordt
hergebruikt)

Leuven Noord

Ontwerper/arc
hitect is net
aangesteld

Binnen 2 jaar
uitvoering

- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper =
- aannemer =

11 miljoen €
2.253m²

werken zijn
gegund. Bevel
van aanvang
20/4/2022

einde
bouwverlof/start
werf 29/07/2022
730
kalenderdagen
uitvoering
28/07/2024

- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper = Lava-Architecten
- aannemer = TM Artes
Roegiers - Artes Woudenberg

Stedelijk
Wetenschap
spark
300.000 m²

Masterplan
Wetenschapsp
ark in
afronding,
inclusief
financieel
model. Project
ontsluiting
Vuntcomplex:
uitvoeringspla
nnen in
opmaak.
Masterplan
Stelplaats
(KVK) in
voorbereiding.

oplevering
masterplan
Wetenschapspark
(WP) in juni 2022,
realisatie
ontsluiting
terreinen via
Vuntcomplex in
2024-2025, met
aansluitend bouw
eerste fase
ontwikkeling

- bouwheer Masterplan WP =
Projectvennootschap stad
Leuven, KU Leuven en NMBS
(grondeigenaar)
- ontwerper Masterplan WP =
ORG, Bureau Bas Smets,
SWECO, Idea Consult,
Metabolic

Urban mining in de
schietstand voor
materialenbank:
https://www.youtube
.com/watch?v=foBvc1SUYM

https://www.robtv.be
/nieuws/vlaamseregering-investeert40-miljoen-euro-inherinrichtingvuntcomplex-inwilsele-136598
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Naam project

Marie Thumas site

Van Eyck – Selis
(herontwikkeling
en invulling
inhoudelijk ondernemerschap
en activiteiten die
gaan gebeuren.
Circulair & High
tech.)
Heuvelhof kessello (renovatie deelgebruik,
lokalenverhuur optimaler gebruik
van het gebouw)

Molens van
Orshoven

Sporthal –
Rijschoolstraat
(optimalere
indeling van
gebouw om dit
nog meer/beter in
te zetten in de
stad )

Historisch
stadhuis herbestemming en
restauratie

Grootteorde

Huidige
status

45,000 m²

ontwerp voor
twee eerste
fasen van
ontwikkelaar
Revive is rond.
Verkavelingsv
ergunning
wordt dit
voorjaar nog
ingediend.

1715m²

1.300.000 €
2000 m²

Timing

Betrokken partijen

Achtergrond info
(website,
rapport,…)

Ontwikkelaar
Revive NV:
verkavelingsvergu
nningsaanvraag
voorjaar 2022

- bouwheer fasen 1 en 2 =
Revive NV
- bouwheer fase Manhattan =
Den Hoorn NV
- aannemers = nog aan te
stellen
- andere eigenaars op de site:
stad Leuven (erfpacht
moskee), DDG Haarden, 9
private woonpercelen,
Notermans aannemersbedrijf

https://www.revive.b
e/nl/projecten/mariethumas

fase voorontwerp;
oplevering 2022?

- bouwheer = ontwikkelaar(s)
- ontwerper =
- aannemer =

- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper =
- aannemer =

Project wordt
gedefinieerd

Werken
tijdelijke
circulaire
reconversie
afgerond
Project wordt
gedefinieerd

2160m²

Project wordt
gedefinieerd

23 miljoen €
7000m²

Ontwerp in
uitvoering,
fase
voorontwerp
bezig

2022 Request for
interest ->
zoektocht
mogelijke partners
2023 Blauwdruk
2025 Start
uitvoering fase 1

Tijdelijke invulling
- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper = POLO architects
- Infrabo
- aannemer = Vanhout.pro
(Groep Van Roey)
- (projectontwikkelaar silo's =
Ertzberg)

https://maakleerplekl
euven.be/

' Restauratie en
herbestemming
'- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper =
- aannemer =

- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper =
- aannemer =

aanbesteding
voorlopig voorzien
2024 en einde
werken midden
2027

- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper = TV aNNo - FELT
- Arne
Deruyter - Endeavour - 88888
- aannemer = (nog aan te
besteden)

https://www.leuven.b
e/stadhuis
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Naam project

Grootteorde

Station Wijgmaal
(herbestemming
station, met
circulair bouwen &
Klimaat neutraal.)

Vesaliusstraat bouw van
noodwoningen

uitbreiding
kinderwerking Sint
Maartensdal

380m² 1.240.000 €

660m² 1.200.000 €

Huidige
status

Timing

Betrokken partijen

Start
ruwbouwwerk
en eind Maart/
begin April
2022

technieken nog
aan te besteden

- bouwheer = Dialoog vzw
(subsidie van stad Leuven)
- ontwerper = Archipelago
- aannemer = Inrebo
(ruwbouw)

in uitvoering

einde werken dec
2022

- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper = stad Leuven
- aannemer = DSV nv

ontwerpfase

bouwaanvraag
sept 22 aanbesteding mei
23 - start werken
sept 23 - einde
werken dec 24

- bouwheer = stad Leuven
- ontwerper = stad Leuven
- aannemer =

Achtergrond info
(website,
rapport,…)

8.2.1 Vaartkom heraanleg Vaartkomoevers en inrichting waterbeleving
Circulariteit in de transformatie van de publieke ruimte waar bestaande materialen (verhardingen, groen,
borstweringen…) maximaal worden hergebruikt binnen de perimeter van het project. En circulariteit in het
watersysteem dat wordt uitgedacht voor de site. Meer bepaald in het omgaan met regenwater. Ook het water
van het zwembad wordt gezuiverd in een circulair systeem.
Filtertuin, die rechtstreeks verbonden is aan het zwembad. Het vervuilde zwemwater loopt over in de
aangrenzende filters. Vervolgens wordt het door het filterbed van de 2e filterzone terug gezuiverd tot
zwemwater en opnieuw in het zwembad gepompt. Dit circulaire systeem zorgt voor een natuurlijke zuivering
van het zwemwater net zoals bij een zwemvijer.
Voor de verharding van het plein en de promenade is gekozen voor een monoliete betonverharding. Beton is
een inert materiaal, is 100% recycleerbaar en hoogwaardig te hergebruiken. De grove granulaten van de
gekozen betonverharding kunnen tot 60% uit gerecycleerd beton bestaan.
Het sterkste milieuvoordeel van beton is zonder twijfel de lange en onderhoudsarme levensduur. Hierdoor
brengen betonverhardingen slechts geringe onderhoudskosten met zich mee.
De afwerking van de elementen op het water (met uitzondering van het podium aan de Staart) worden
voorzien in hout. Er wordt hier geopteerd voor het gebruik van Accoya of gelijkwaardig. Accoya hout is een
niet-tropisch duurzaam, vormstabiel en mooi materiaal met de prestatiekenmerken van het meest duurzame
tropische hardhout en biedt toonaangevende milieu- en duurzaamheidsreferenties. Het gemodificeerd hout
wordt duurzaam geproduceerd en draagt met zijn lage CO2-voetafdruk actief bij aan een circulaire, biobased
economie.
Voor de rest van de site zullen platines gebruikt worden: bij de keuze van type natuursteen zal ook hier de
levenscycluskost van het gekozen materiaal van belang zijn. Zo spelen naast het uitzicht en de specificaties
van het product ook milieu-, ethische en sociale overwegingen een rol.
De voorkeur gaat uit naar Belgische producten om lange transportafstanden te vermijden. Belgische platines
hebben een hogere hardheid en zijn zo ook slijtvaster dan Oosterse varianten. Nadeel is dan wel weer dat
Belgische platines minder variatie in kleur en formaat hebben dan Oosterse varianten. Ook is er een relevant
prijsverschil tussen beide opties.
In de vorige fase hadden ze reeds een voorlopige inventaris gemaakt van de aanwezige materialen en de
materiaalstromen op de site met het oog op duurzaam materiaalbeheer. Na gunning zal deze inventarisatie,
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met behulp van het gedetailleerde opmetingsplan, verder uitgebreid en op punt gesteld worden. Het
hergebruik van deze materialen speelt een grote rol in het beperken van de ecologische voetafdruk van het
project en het streven naar een minimale materiaalbelasting. We zien de materialen als grondstof voor de
herinrichting van de site.
De bestaande elementen die niet binnen het project hergebruikt worden zoals zitbanken en vuilbakken
worden verwijderd en opgeslagen. Deze elementen zijn nog niet aan het einde van hun levensduur en
kunnen gebruikt worden voor tijdelijke parkinrichting of als vernieuwing van kapotte elementen elders in de
stad.
De bestaande verharding die wordt uitgebroken zal deels hergebruikt worden als platform binnen de groene
strip, denk hierbij aan de betonstraatstenen. Een deel van deze verharding zal dus opgeslagen moeten
worden voor hergebruik. Of deze materialen op de werf kunnen opgeslagen worden zal verder in detail
bekeken moeten worden na gunning. Indien niet, kunnen we samen met de stad kijken of er een andere plek
beschikbaar is voor de opslag van materialen voor hergebruik.
De stelcontegels worden allemaal hergebruikt voor de bouw van de tribune aan de staart van de vaart. De
volledige tribune, trappenpartijen en het drijvend platform zal opgebouwd worden uit 311 Stelcon tegels.
De resterende verharding die wordt uitgebroken zoals de verschillende betonstraatstenen en asfalt zullen
zoveel als mogelijk gebroken worden om te kunnen hergebruiken als grondstoffen en granulaten voor
bijvoorbeeld funderingen of als stabilisatie van de heuvel aan de staart van de vaart. Puinbrekers (al dan niet
mobiel op de werf) verwerken het bouwafval tot nieuwe granulaten of zand volgens de geldende normen.

8.2.2. Hal 9
Restauratie en herbestemming van een monumentale industriehal van de voormalige centrale werkplaatsen
van Grand Central Belge (nu Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, NMBS) waar men zicht
richt op veranderingsgericht bouwen (flexibele invulling). De hal zelf dateert uit 1901 en werd oorspronkelijk
opgericht in het noordoostelijke deel van de Hobokense Polder in Antwerpen op een andere werksite van de
spoorwegmaatschappij Grand Central Belge. Door materiaalschaarste ten gevolge van de Eerste
Wereldoorlog werden de herbruikbare delen van de hal in 1920 ontmanteld en gerecupereerd voor de
uitbreiding van de werkplaatsen in Leuven. De hal zal gerestaureerd en herbestemd worden als
jeugdcentrum voor de toekomst.

8.2.3. Leuven Noord
Herbestemming voormalige spoorwegterreinen (brownfield) naar stedelijk wetenschapspark voor innovatieve
bedrijven met stedelijke voorzieningen, wonen, sport, recreatie,.. (ikv Masterplan voor Wetenschapspark
Leuven-Noord). Herbestemming voormalige stelplaats van De Lijn aan de Vuurkruisenlaan (ikv Masterplan
voor de Knoop van Kessel-Lo of KVK)
8.2.4 Marie Thumas site
Herbestemming voormalige conservenfabriek tot nieuwe hotspot voor circulaire en creatieve ondernemers,
met ook ruimte voor recreatie, horeca, winkels en wonen. Het gaat om een gebouwencomplex met
industriële erfgoedwaarde. Er zijn verschillende eigenaars/ ontwikkelaars actief om de site opnieuw leven in
te blazen.
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8.2.5 Molens van Orshoven
Tijdelijke, circulaire reconversie van de site als voorontwikkeling - experiment maakleerplek.
Stad Leuven kocht in 2016 het verlaten en deels uitgebrande molencomplex over van ontwikkelaar Ertzberg
en nam met die aankoop een proactieve rol op in de Vaartkom. Voor dit historisch waardevol, maar moeilijk
te herbestemmen industriële erfgoed week de stad af van de klassieke benadering. Herbestemming wordt
hier niet opgevat als een totaalrestauratie-project, maar als een restauratie-proces. Een transitieproces
waarbij leegstand wordt tegengegaan door een tijdelijke invulling en stapsgewijs vanuit een ervaringsgericht
experiment gewerkt wordt aan een duurzame herbestemming.
Maakleerplek is een sociaal-ruimtelijk en circulair experiment, een test- en groeifase die de lange
termijnnoden van de site in kaart brengt. Stad Leuven zet erfgoed in als katalysator om te onderzoeken wie
mogelijke, geschikte, toekomstige partners zijn, wat de draagkracht van de site is, welke functies werken,
hoe ruimtes gedeeld en verdeeld kunnen worden, op welke manier materialen circulair ingezet kunnen
worden omdat de functies en het ruimtegebruik niet vaststaat, enzovoort.
Het tijdelijke karakter van het experiment en de complexiteit van de erfgoedsite maken dat de stad hier
maximaal durft inzetten op innovatieve denkwijzen en ontwerpconcepten. Stad Leuven is in dit project de
facilitator van een participatie- en transitieproces, eerder dan de projecteigenaar. Die paradigmaswitch
impliceert dat het project niet rechtlijnig, maar flexibel verloopt. Het is een continue leerproces. Gefaseerde
restauratie en herbestemming.
Toekomstgerichte en transformeerbare gebouwen worden de norm. De ingrepen voor de tijdelijke
reconversie, ontworpen en gerealiseerd door maatschap ‘Vanhout – POLO – Infrabo’, staan niet alleen in
functie van de gebruiksnoden op korte termijn, maar zijn zodanig ontworpen dat de site makkelijk mee kan
groeien met het toekomstig gebruik ervan. Het tijdelijk gebruik impliceert immers een nomadische toestand
van gebruikers en uit zich in een aantal tactische, eenvoudige en gemakkelijk omkeerbare interventies. Deze
interventies werden op een circulaire en participatieve manier gerealiseerd. De kosten en de milieu-impact
van transformaties werden zo laag mogelijk gehouden. Rekening houdend met een logische faseerbaarheid,
circulaire bouwmethoden, budget en beperkingen in functie van het behoud van bestaande
erfgoedstructuren.
Flexibel ruimtegebruik staat centraal in het experiment. maakleerplek biedt plaats voor lessen, ateliers,
workshops, vergaderingen, co-werkplekken, enzovoort. Deze functies kunnen eenvoudig wijzigen
naargelang de noden van het moment.
Infrastructurele werken i.f.v. reversibiliteit, toegankelijkheid en brandveiligheid volgens 5 circulaire tactieken:
de stelling, de circulaire gevel, de circulaire serre, de containers en de muur. Het betreft een ProCirc
pilotproject, de CO2 impact wordt gemonitord, er wordt 1 op 1 hergebruik

8.2.6 Historisch stadhuis –herbestemming en restauratie
In het huidige gebouw worden veel ruimtes onderbenut, de herbestemming zet het gebouw maximaal
opnieuw in voor een uitgebreid programma én stelt een groot deel vrij open voor het publiek.
Concrete uitdagingen voor de ontwerpopdracht zijn oa van het project een voorbeeld maken op het vlak van
duurzaamheid en innovatie, dat maximaal toegankelijk is en multifunctioneel en flexibel werkt ook in de
toekomst.
Het ontwerp is nog maar in voorontwerpfase dus concrete circulaire ingrepen zijn nog niet in detail
uitgewerkt, maar de plannen tot nu bevatten als belangrijkste uitgangspunten:
- het bestaande en historisch waardevolle gebouw, midden in het stadshart wordt voor elke m² opnieuw in
gebruik genomen, met respect voor het erfgoed en zoveel mogelijk geconnecteerd met de eigen
buitenruimtes en naar de omgeving
- de circulatie doorheen het volledige bouwblok is op een toekomstgerichte/duurzame manier aangepakt,
door circulatiekernen te optimaliseren in elke hoek van het bouwblok en meerdere routes open te laten waar
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mogelijk, zodat het gebouw klaar is voor wijzigende inzichten en gebruikers ook voor de volgende
decennia/eeuwen
- het programma is een sterk geheel van verschillende gebruikers, waarbij de ruimtes doorheen de dag
variabel ingezet worden (vb. raadskelders als educatieve workshopruimtes, als met gids bezoekbare
historische ruimtes en bij momenten voor kleinere recepties; historische salons voor trouwceremonies, en vrij
bezoekbaar als historische ruimte; wandelzaal als ontvangstruimte, voor grotere recepties, als vrij
bezoekbare historische ruimte, als deel van het parcours voor trouwers, ..).
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1. Introduction
Objectifs du meet-up
•
•
•
•
•

Présenter l’Alliance RENOLUTION et l’Atelier Transversal Economie circulaire
Poursuivre les synergies du PREC axe construction au sein de l’Alliance RENOLUTION
Se rencontrer et s’informer autour de nombreux projets en cours en économie circulaire
dans la construction à Bruxelles
Donner une plus grande visibilité aux projets en économie circulaire dans la construction
aux ateliers de l’Alliance RENOLUTION
Le scope du meet-up : Les recherches, études et accompagnements, en cours en 2022 ou
achevés en 2021, menés en économie circulaire dans la construction en Région de
Bruxelles-Capitale ou par un acteur du PREC.

Doelstellingen van de bijeenkomst
• De RENOLUTION Alliantie en de Transversale Circulaire Economie-workshop voorstellen
• Voortzetting van de synergieën van de PREC-bouwsteen binnen het RENOLUTIONbondgenootschap
• Elkaar ontmoeten en informeren over de talrijke lopende projecten op het gebied van de
circulaire economie in de bouw in Brussel
• Meer zichtbaarheid geven aan projecten voor een circulaire economie in de bouw tijdens
de workshops van de RENOLUTION Alliance
• Het toepassingsgebied van de meet-up: Onderzoek, studies en ondersteuning, in uitvoering
in 2022 of voltooid in 2021, uitgevoerd in de circulaire economie in de bouw in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of door een PREC-actor.
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2. Le programme / Het Programma
Meet-up des acteurs et projets en économie
circulaire
dans la construction / Meet-up van de Brusselse
actoren en projecten
van de circulaire bouwsector
22/03/2022

Projets sessions "Mon projet en 180 secondes" / Projecten "Mijn project in 180
seconden" sessies
Présentation de l'alliance RENOLUTION / Presentatie van de RENOLUTIONalliantie

Sobotka

Isabelle

Intégration de l'atelier Economie Circulaire dans l'alliance
RENOLUTION/Integratie van de workshop Circulaire economie in de
RENOLUTION-alliantie

Bernair

Corinne

BE

Paduart

Anne

BE

d'Otreppe

Yannick

CENERGIE

Maerckx

AnneLaure

BE

Dutry

Céline

Mommer

Camille

Castadot

Estelle

Rotor

BottaniDechaud

Lea

BE

Henrotay

Caroline

BE

Henrotay

Caroline

BE

Paduart

Julie

CSTC
CSTC

Poncelet

Florence

Poncelet

Florence

ULB

Misrachi

Elie

Atelier Accompagnement demande et offre / Workshop Begeleiding van vraag en
aanbod
Assistance MOP
Renolab
Facilitateur Bat. Durable
Clauses types

Assistance en économie circulaire aux
maitres d'ouvrage publics (MOP)
Renolab et ses accompagnements
Facilitateur bâtiment durable (économie
circulaire)
Clauses types SLRB - intégration
durabilité

GT Surcoût

GT Réemploi, Eau, Surcoût

GT Inventaire Réemploi

GT Inventaire
Facilitating the circulation of reclaimed
building elements in Northwestern
Europe
Checklist omkeerbaar ontwerpen
Guide de conception réversible des
bâtiments
Guide : dossier construire réversible et
circulaire
C-Tech - Service de soutien à l'innovation
Digital Deconstruction
Thermal Conductivity Rapid
Measurement Device - Tests rapides et
low cost d'isolants récupérés dans des
bâtiments existants

FCRBE
Checklist
Guide conception
réversible
Guide Bâtiment Durable
C-Tech
Digital Deconstruction
TCRMD

Natura
Mater
EcoBuild
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Ateliers Rénovation Urbaine et Urbanisme & Patrimoine / Workshop
stadsvernieuwing, stadsplanning en erfgoed
Circular valorisation in
large-scale renovation
BBSM
From demolition towards
preservation

Enabling circular valorisation in largescale building renovation
Bâti Bruxellois, Source de nouveaux
Matériaux
From demolition towards preservation A paradigm shift for building in Brussels

VUB

Van
Vooren

Ruben

BE

Gobbo

Emilie

VUB/Rotor

Huba

Louise

Gillès

Valérie

Pause - Session Poster
Atelier Emploi et Formation - Workshop werkgelegenheid en opleiding
BuildCircular

BuildCircular
Etude sur l’impact de l’émergence de
l’économie circulaire sur les métiers de
la construction en Région de Bruxelles
Capitale

Impact métier

CCBC

Construcity
Nicolas
.brussels

Théo

REEUSE FRB

REEUSE FRB

Construcity
Holef
.brussels

Julien

Monitoring

Mise en place d’un outil de monitoring
du secteur de la construction et de son
évolution

BE

Bernair

Corinne

VUB

Brusselaer
Nicolas
s

CSTC

Poncelet

Florence

Poncelet

Florence

Decaux

Julie

Bronchart

Sophie

Atelier logistique / Logistieke werkplaats
Minimizing Impact of construction
Material flows In Cities: innovative cocreation
Brussels Construction Consolidation
Centre

MIMIC
BCCC

Atelier réglementation environnementale et outils / Workshop
milieuregelgeving en -instrumenten

Protocole déconstruction

Protocole d'identification et de gestion
des déchets de construction en vue de la
CSTC
valorisation : développement, test et
mise en place

Outil
démolition/reconstruction Outil démolition/reconstruction de l’AQL ECORES
de l’AQL
Tool to Optimise the Total Environmental
TOTEM
BE
impact of Materials
CiRède
CiRède
BE

Fragapane Pietro
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Projets session "Posters" / Projecten "Posters" sessie
Projets Belges portés par des acteurs PREC / Belgische projecten onder leiding
van GPCE-actoren

Archelier
BAMB
B-LCA
CBCI
Chaire transition
Circular concrete
Circular façade
Circular Reliability
Circularity for all
Closing the glass loop
CPI
DDC

Etude 360°
Facilitateur CCB-C
Matériaux biosourcés
Plateforme réemploi
Proeftuin
RESERVICE
Verzekerbaarheid

Een nieuwe schakel in het
waardenetwerk ter ondersteuning van de
circulaire bouwsector
Buildings As Material Banks
Cadre méthodologique pour la réalisation
de LCA dans la construction
Circular Biobased Construction Industry
Chaire "Transitioning Belgian Companies
into Circularity"
Samen innovatieve technologieën voor
circulair beton in praktijk brengen
Interventions in the design process to
enhance the feasibility of circular
facades
Circular Reliability
Circularity for all. Circular design
guidelines towards an accessible
qualitative housing market.
Architectural Flat glass - Closing the gap
loop
Comité des pratiques innovantes
Digital Deconstruction - Advanced Digital
Solutions Supporting Reuse and HighQuality Recycling of Building Materials
Etude d’impact d’un chantier circulaire
pilote (CDR-construction) dans ses
composantes économiques,
environnementales, sociales et
organisationnelles (étude 360°)
Facilitateur économie circulaire CCB-C
Matériaux Biosourcés dans le secteur de
la construction Belge
Plateforme des Acteurs pour le Réemploi
des éléments de construction
Proeftuin Circulair Bouwen
Facilitating the re-use of building
services in refurbishment projects of
office buildings in Brussels
Verzekerbaarheid van circulair bouwen
en circulaire gebouwen

CSTC
BE
CSTC
CSTC
ULB
CSTC
VUB
SECO
VUB
VUB
BE
CSTC

ULB
CCB-C
ULB
CCB-C
CSTC
UCL
SECO
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Projets Européens avec partenaires belges / Europese projecten met Belgische
partners
Cross-border economic centre for the promotion and
development of short circuits in eco-construction
Circular Housing Asset Renovation & Management – No
More Downcycling
Effectiveness of Environmental Urban policies to
improve Resources Efficiency
Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable
Resource Intensive Industry across the extended
Construction Value Chain
Green public procurement for resource-efficient
regional growth
GreENEFF
Innovative Circular Economy Based solutions
demonstrating the Efficient recovery of valuable
material Resources from the Generation of
representative End-of-Life building materials
Circular Procurement: Accelerate circular economy
through procurement power, alliance- and capacity
building.
Cross-border economic centre for the promotion and
development of short circuits in the reuse of materials
Secondary Raw Materials for Concrete Precast
Products
Urban and Public Buildings in Straw
By-products for sustainable concrete in the urban
environment
Integrated solutions for recycling of materials from
Construction & Demolition Waste: crossborder
approach to circular economy

Bati C²
CHARM
EURE
FISSAC
GPP4Growth
GReENEFF
ICEBERG

ProCirc
RE C²
SeRaMCo
UP STRAW
URBCON
VALDEM

Autres projets européens / Andere Europese projecten
CINDERELA
CircPro
Circuit
Circular PP
CircularCitiesDeclaration
CityLoops
CONDEREFF

New circular economy business model for more
sustainable urban construction
Smart Circular Procurement
Circular construction in regenerative cities
Circular public procurement
Declaration commit to a circular recovery and a more
resilient future
Piloting actions to close the loop of biowaste and
construction and demolition waste
Construction & demolition waste management policies
for improved resource efficiency

8

DRIVE 0
HOUSEFUL

Driving decarbonization of the EU building stock by
enhancing a consumer centred and locally based
circular renovation process
Innovative circular solutions and services for the
housing sector
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3. Présentation de l'alliance RENOLUTION / Presentatie van de
RENOLUTION-alliantie
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4. Intégration de l'atelier Economie Circulaire dans l'alliance
RENOLUTION/Integratie van de workshop Circulaire economie in
de RENOLUTION-alliantie
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dans l intégration de l économie circulaire dans leurs actions

sensibiliser et de contribuer aux échanges entre les ateliers sur la thémati ue de
l économie circulaire
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5. Tableau de synthèse des offres et recherches des projets
présentés lors de l’
ement et des posters belges portés par
des acteurs du PREC
Thèmatique / Thema

Je RECHERCHE / Ik ZOEK naar

Accompagnement-GuidanceFormation / BegeleidingAdvies-Opleiding

Acteurs (experts,
professionnels, etc.) /
Stakeholders (experten,
beroepsbeoefenaren, enz.)

Candidats - Utilisateurs /
Kandidaten - Gebruikers

J'OFFRE / Ik BIED aan
- Assistance en économie
circulaire aux maitres de
l'ouvrage public
- RENOLAB
- Facilitateur bâtiment durable
- C-Tech
- Build Circular
- ReUse : chantier école en
économie circulaire
- Closing the glass loop
- Facilitateur économie circulaire
CCB-C

- Facilitating the Circulation of
Reclaimed Building Elements
- Facilitating circular valorisation
of existing building components
- SAVEbxl From demolition
towards preservation
- ReUse : chantier école en
économie circulaire
- Outil démolition/reconstruction
de l’AQL
- CiRèDe
- Chaire "tranistioning belgian
company into circularity"
- Circular façade
- Circularity for all
- Closing the glass loop
- Facilitateur économie circulaire
CCB-C
- Plateforme réemploi
- Insurability of circular
construction
- RENOLAB
- Check-list conception réversible
- C-Tech
- Digital deconstruction
- Thermal Conductivity Rapid
Measurement Device
- Build Circular
- TOTEM
- CiRèDe
- Digital deconstruction
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Chantier, test, pilote / Werf,
proefexperiment

Communication-Visibilité /
Communicatie-Zichtbaarheid

Développement web /
Webontwikkeling
Données / Data

Matériaux, ressources /
Materialen, (grond)stoffen

- Assistance en économie
circulaire aux maitres de
l'ouvrage public
- Clauses-types durables
logements sociaux
- GT Ecobuild - Surcout
- Check-list conception réversible
- Guide bâtiment durable
- Digital deconstruction
- SAVEbxl From demolition
towards preservation
- BCCC
- Protocole déconstruction
- Cirular concrete
- Circularity for all
- Closing the glass loop
- Digital deconstruction
- Facilitateur économie circulaire
CCB-C
- Plateforme réemploi
- Insurability of circular
construction
- RENOLAB
- Build Circular
- Etude sur l’impact de
l’émergence de l’économie
circulaire sur les métiers de la
construction
- ReUse : chantier école en
économie circulaire
- Facilitateur économie circulaire
CCB-C
- Plateforme réemploi
- GT Ecobuild - Inventaire
- Facilitating the Circulation of
Reclaimed Building Elements
- Thermal Conductivity Rapid
Measurement Device
- Facilitating circular valorisation
of existing building components
- SAVEbxl From demolition
towards preservation
- Monitoring secteur construction
- Outil démolition/reconstruction
de l’AQL
- Chaire "tranistioning belgian
company into circularity"

- ReUse : chantier école en
économie circulaire

- Guide bâtiment durable
- Facilitateur économie circulaire
CCB-C
- Plateforme réemploi

- Circular façade
- Facilitating the Circulation of
Reclaimed Building Elements
- BBSM
- SAVEbxl From demolition
towards preservation
- Etude sur l’impact de
l’émergence de l’économie
circulaire sur les métiers de la
construction
- Monitoring secteur construction
- Protocole déconstruction
- CBCI
- Circular façade
- Circularity for all
- Comité des pratiques
innovantes
- BCCC
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Outils (guide, vademecum,
articles, publications, etc.) /
Hulpmiddelen (gids,
vademecum, artikels,
publicaties, enz.)

Subside / Subsidie

- Clauses-types durables
logements sociaux
- Guide bâtiment durable
- SAVEbxl From demolition
towards preservation

- Clauses-types durables
logements sociaux
- GT Ecobuild - Surcout
- GT Ecobuild - Inventaire
- Facilitating the Circulation of
Reclaimed Building Elements
- Check-list conception réversible
- Guide conception réversible
- Guide bâtiment durable
- Digital deconstruction
- Thermal Conductivity Rapid
Measurement Device
- BBSM
- SAVEbxl From demolition
towards preservation
- Etude sur l’impact de
l’émergence de l’économie
circulaire sur les métiers de la
construction
- Monitoring secteur construction
- MIMIC
- BCCC
- Protocole deconstruction
- Outil démolition/reconstruction
de l’AQL
- TOTEM
- CiRèDe
- BAMB
- Prenormatief onderzoek B-LCA
- CBCI
- Chaire "tranistioning belgian
company into circularity"
- Digital deconstruction
- Proeftuin circulaire bouwen
- Insurability of circular
construction
- RENOLAB
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6.1. Atelier Accompagnement demande et offre / Workshop Begeleiding
van vraag en aanbod
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Assistance en économie circulaire aux maitres d'ouvrage publics (MOP)
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Anne aduart
apaduart leefmilieu brussels

O e
réer les précédents pour sensibiliser et accompagner la maitrise d ouvrage
public intégrer la circularité dans les marchés publics stimuler l exemplarité
soutenir les outils E et préparer le cadre r glementaire

O e

l

Apporter assistance

plusieurs maitres d ouvrages publics bruxellois et leur

é uipe de conception en ce ui concerne le développement de l E

éfinition d objectifs ambitieux et réalistes dans les th mes du maintien du
b ti existant de la conception réversible et du réemploi
Etudier et proposer des pistes de solutions concr tes

mettre en

exploiter et ensuite

uvre dans les projets

Aider le maitre d ouvrage

évaluer diverses solutions techni ues

uivre le déroulement de projets etc
Tester les outils d évaluation de la circularité
Retours d expériences en vue de r glementation future en E
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Renolab et ses accompagnements

L appel
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Facilitateur bâtiment durable (économie circulaire)
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estiné aux professionnels du b timent
MO concepteur gestionnaire responsable
techni ue installateur entreprise aux
copropriétés et aux s ndics d immeuble
Assistance gratuite et pluridisciplinaire
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Clauses types SLRB - intégration durabilité
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En faire un document généri ue

diffuser plus largement
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La proposition a été présentée
ruxelles Environnement et sera intégrée dans
le site du guide batiment durable L objectif est de vulgariser et faciliter
l inventaire réemploi pour les acteurs de la construction
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Afin de faciliter le réemploi et d avoir une vue sur la disponibilité des
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administrations ui peuvent créé cette plateforme
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Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern
Europe
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Checklist omkeerbaar ontwerpen
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Outil intuitif et adapté aux besoins du public cible
Maitre d ouvrage
oncepteur architecte et bureau d étude
ureau d étude

outenir une conception plus réversible des b timents en intégrant
La réversibilité spatiale

oncevoir pour une plus longue
durée de vie

La réversibilité techni ue

oncevoir pour un démontage et
réemploi futur

aire des liens avec les outils et initiatives de ruxelles Environnement
uide de conception réversible
RO
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es retours utilisateurs
Exemple de projets circulaire dans les uelles la
chec list a été utilisée
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Guide de conception réversible des bâtiments
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Ajout d illustrations et de cas d étude
Liens avec les outils de ruxelles Environnements comme la chec
conception réversible et le guide b timent durable
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résentation claire et compréhensible des différents indicateurs de
réversibilité illustrés avec des exemples et cas d étude concrets
Une meilleure compréhension des aspects de conception ui facilitent
l adaptation d un b timent différentes fonctions et modes d utilisation
futures
Une meilleure compréhension des aspects de conception ui facilitent
l entretien la rénovation et le démontage future pour permettre une
prolongation de la durée de vie le réemploi la ré paration la remise en
état et le rec clage de ualité des matériaux et produits de construction
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Guide : dossier construire réversible et circulaire
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C-Tech - Service de soutien à l'innovation
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Thermal Conductivity Rapid Measurement Device - Tests rapides et low cost
d'isolants récupérés dans des bâtiments existants
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Formations techniques / Technische opleiding
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Diagnostic des besoins / Diagnose van de behoeften
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6.2. Ateliers Rénovation Urbaine et Urbanisme & Patrimoine / Workshop
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Facilitating circular valorisation of existing building components

e
A

l

e

ld
d

e e

l

l

l
e-

e

le

e

de

Ruben an oor en
super visor s

U

super visor s

V l

e

e

h

aldo alle

Niels

Nadja an

outen

d

e

r esear cher

e Temmer man
Ar no an

ulle

l

reserve / repair in situ
Reuse in situ
Reuse ex situ
Remanufacture
Repurpose

olutions and opportunities
in consultanc services

Rec cle closedloop
Rec cle openloop

ase studies of
office facades

o nc cling
Incineration

Landfill

57

T
S
e L d
ritish Land
000 m of remanufactured glass facade

ARU
1 000 tons O
cost

All e

e

e

salvage
ar d

e ele

demolition
contr actor

author it

main
contr actor

client

facade
contr actor

ar chitect

r ec cling
facilit

mater ial
pr ocessor

consultants

58

Re

ll
Together e ant to enable a high value afterlife of building components
and create a real circular impact toda

ir arch Ruben an ooren
ruben van vooren vub be

A A

ermann ebroux architectesassoc
tephan ampelmann

59
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From demolition towards preservation - A paradigm shift for building in
Brussels
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6.3. Atelier Emploi et Formation - Workshop werkgelegenheid en opleiding
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Etude sur l’impact de l’émergence de l’économie circulaire sur les métiers
de la construction en Région de Bruxelles Capitale
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Mise en place d’un outil de monitoring du secteur de la construction et de
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6.4. Atelier logistique / Logistieke werkplaats
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Minimizing Impact of construction Material flows In Cities: innovative cocreation
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6.5. Atelier réglementation environnementale et outils / Workshop
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Protocole d'identification et de gestion des déchets de construction en vue
de la valorisation : développement, test et mise en place
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Outil démolition/reconstruction de l’AQL
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Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials

TOTEM
T l

e eT
M e l -

lE
e -

e
ld

l
e

O e
TOTEM

e

d e
l e l

e

l

de le

e e

el e de l

e

le de

e e

l de

e

Un cadre transparent et robuste
La méthodologie TOTEM est basée sur les normes européennes pour offrir une
méthode robuste et pour permettre des liens avec les outils dans les pa s
voisins
TOTEM affiche l impact environnemental de mani re agrégée pour faciliter
l optimisation et de mani re détaillée pour permettre une anal se plus
poussée
Un outil mis disposition des acteurs du b timent
oncepteurs architectes et bureaux d étude
Autorités publi ues pour soutenir des actions Appel projets
réglementations
Ma tre de l ouvrage public et privés
abricants de matériaux pour objectiver les impacts de leurs produits et
soutenir les innovations
Etudiants
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Approche uantitative sur le c cle de vie complet d un projet en évaluant
un set complet d indicateurs d impact environnemental 1 groupes
Approche ualitative pour évaluer le potentiel de réversibilité des
connections des éléments de construction

E e

le d

e

e

omparer des t pes d intervention

rénover vs démolir Neuf vs réemploi

omparer des choix architecturaux Ossature ou massif Niveau de
performance énergéti ue Traditionnel ou biosourcé
Objectiver des exigences dans un marché public ressources et circularité
Evaluer une ambition appels

M
Le e

projet demande de subsides

e
de

l

e

e

e

e

ous utilise réguli rement
l LCA d
et vous
connaisse l outil TOTEM
ous tes disponible pour partager votre
expérience
a nous intéresse
os uestions et suggestions peuvent toujours tre partagées via le
elpdes TOTEM
es sta eholders committees sont organisés réguli rement et
annoncés sur le site eb de TOTEM et visent tenir les utilisateurs et
les fabricants de matériaux informés mais surtout
collecter les
freins l usage de TOTEM et les suggestions d améliorations
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COLLA ORATE TO OVERCOME LEGAL ARRIERS TO CIRCULAR ECONOM

P

Pe

RAGAPANE

le Se

de l CIREDE

e e

e e

el

O e
Me

e d PREC M
20
le e
e
l EC

le e le

ispositif adopté par le ouvernement
co construction
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le e

dispositif

e

e
public privé

le

de
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Trouver la meilleure voie possible entre une adaptation du cadre légal et
réglementaire permettant de favoriser le développement de l économie
circulaire et le maintien d un haut niveau de protection de l environnement

C -

e e
e e Re

e

le e
l

e

e

e

évelopper une approche smart regulation des nouvelles législations et
réglementations en mati re d économie circulaire pour créer un cadre
favorable l innovation et l implémentation d activités économi ues sur le
territoire de la Région de ruxelles
apitale

T

e

e

e

ed

e
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timents irculaires pistes de réflexion
Anal ser les modalités d octroi d un
permis de déconstruction afin ue
cette étape représente une opportunité pour favoriser une approche
circulaire

Renforcer le r le du service omegrade afin de favoriser le développement
d une approche circulaire dans la conception de leurs projets par les
prescripteurs particuliers
avoriser la réflexion relative la fin de vie d un b timent d s sa
conception/construction en intégrant cette dimension dans la
demande/l octroi de permis
Anal ser les prati ues de tri et de réemploi sur chantier
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e
el

es partenariats échange d informations pour construire et tester les

solutions
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Quel(s) outil(s) serai(en)t le(s) plus pertinent(s) dans le cadre de
votre activité circulaire ? / Welk(e) instrument(en) zou(den) het
meest relevant zijn voor uw circulaire activiteit?

5%

5%

15%

30%

45%

Protocole déconstruction / Deconstructie protocol

Outil démolition/reconstruction

TOTEM

CiRede

Autres / Andere
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7. Session posters / Posters sessie
7.1. Projets Belges portés par des acteurs PREC / Belgische projecten onder
leiding van GPCE-actoren

AM
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AM crée des mo ens d augmenter la valeur des b timents et des matériaux de
construction tout au long de leurs c cle s de vie s Les b timents con us de mani re
d nami ue et flexible peuvent tre intégrés dans une économie circulaire o les
matériaux des b timents conservent leur valeur Au lieu de devenir des déchets les
b timents fonctionnent comme des ban ues de matériaux de valeur
https //
bamb 0 0 eu/
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Une vision innovante ainsi ue des concepts méthodologies et outils ui soutiennent
les acteurs du secteur du b timent dans la transition vers un économie circulaire
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La haire en économie circulaire financé par la E
O est une collaboration entre
Mobi U
l I EAT et ATir UL
Elle porte sur une vision multiscalare et
transdisciplinaire de l Economie irculaire
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Livre Transition
elgian ompanies into ircularit
andboo
En phase d écriture publication en 0
Il vise fournir aux entreprises belges des
concepts des stratégies des méthodologies et des outils pour les aider passer des
prati ues d économie circulaire

Acteurs entreprises féderations archi/ing Etc pour étudier plus de cas d études
dans le secteur de la construction Nous souhaitons tester le frame or élaboré dans
des intervie s pour avoir un retour sur les freins levier et potentiels identifiés dans
l anal se
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To develop
le
led e and insights that can be integrated in the de
e
to guide designers in ma ing better informed design choices ith the aim to
transit to ards a
l e
in the building sector
ith a focus on facade designs
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l e l
read to use tools and or shop formats
circularfacades com
End of 0 1 An overvie of
e e
/
that can be underta en during the
design process

de
e
ho or on
de
e
and are illing to participate in a

C
D el ell

ith the intention of appl ing circular principles
here the developed intervention s are tested

l

ll

e

oe an circulair ont erp de betaalbaarheid op lange termijn verbeteren
oe en anneer unnen ont erpers circulaire
e
e e ma en om de
e l
e d van door de eigenaars of gemeenschap be ette oningen te
verbeteren in relatie tot op omende oont pologie n en alternatieve financi le
modellen

D

e

IEDT

e

OE T

I
de
e e
e
van circulair bou en in combinatie
met innovatieve betaalbare oonvormen
C
ee
e in de manier aarop bepaalde ont erp eu es betaalbaarheid op
lange termijn beinvloeden
ia L
bere ening

D
I
L

e uit de pra tij via intervie of or shop
e de
e e binnen het thema als observatie van de pra tij
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Researching and developing circular strategies e g
valorise end of life insulated gla ing

O e

l d

e

l
l ed l

reuse repair and rec cle to

e

uidance and information concerning the technical economic and organisational
implementation of circular strategies for insulated gla ing or instance technical
dra ings to upgrade EOL gla ing action plans for practitioners value net or
mapping etc
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de

de
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e

ase studies and example projects e g renovation projects ith glass facades
are sought to validate the developed circular strategies and protot pes
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Le I réuni des acteurs
fois/an de la construction afin de faire des
retours sur les projets innovants en construction circulaire principalement
réé la base pour combler le man ue de retours venant de l expérience des
atex vers les acteurs clés
Les futurs projets innovants/appels projets comme l A Renolab ui sera
lancé cet été seront intégrés cette d nami ue

Q

ruxelles Environnement Innoviris
T
UL Ecobuild brussels
omegrade U
R
les facilitateurs constructions de la R

Q

Réunions de présentation des retours d expériences des chantiers circulaires
mais aussi d autres projets tels ue le RI le Modull 0 le
afin de
faire percoler et diffuser ces expériences Les membres peuvent
communi uer ce u ils semblent bons

0
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Accompagner la transition des entreprises de construction actives
un mod le circulaire

M

e

ruxelles vers

e

Un point de contact uni ue pour les entreprises de construction
es accompagnements la carte
Un service de helpdes circulaire et environnement
es séances d information visites inspirantes
es retours de terrain utiles pour les administrations et autres acteurs
realit chec
es opportunités de s nergies entre entreprises et autres professionnels

M

e

e

e

Le relais des activités du facilitateur aupr s de tous les professionnels de la
construction
e nouveaux projets fili res opérateurs
diffuser et encourager
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La Pl e
e de A e
le R e
l de l
e
de
entend r assembler les acteur s
engagés dans le développement d une économie cir culair e pour les composants de constr uction en Région de
r uxelles apitale ette initiative du RE
vu le jour en 01 en vue de r épondr e plusieur s objectifs
Offr ir un
de
uni ue et un r elais pour les acteur s confr ontés la uestion du r éemploi
Or ganiser et animer des
e de
lafin de soulever les pr incipaux obstacles tr ansver saux
r éer un contexte ui per met d
e le
e développer une
e et initier de
elle
ll
Mener des actions de e
l
d
e des cas d étude et r endr e compte des
e
e

M
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el
sur le r éemploi en constr uction dans la Région avec sa Ne sletter une
initiatives en r éemploi un l e d
e avec des pr ofessionnels du secteur et de
différ ents pr ojets un
de
pour développer le r éemploi dans la constr uction

M

e C ERC E

l
pour vos pr ojets et
de
e e pour les
r uxelles

otr e par ticipation la d
aupr s de vos contacts de la Ne sletter vos
e
e e
évolution vos pr opositions de
e avec vos pr ojets/initiatives en r éemploi et vos e
de
pr ati ue du r éemploi avantage/fr ein/expér ience pour fair e évoluer cette pr ati ue dans le secteur

e pour son
e edans la
r uxelles

3
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The project aims to identif the barriers of and for
l
to define approaches to
transcents the barrier and propose specific actions and recommendations for all involved
actors goverment investors o ners designers contractors insurance compagnies
etc

A
The project is a participative process here both insured parties and insurers are
involved
ased on intervie s ith the sta eholder the context is identified priorities are
defined
ased on or shops ith all sta eholders different approaches ill be proposed
ta ing in account the needs of all sta eholders involved
At the end the findings ill be presented in a publication resulting in clear
recommendations on critical information needed to support insurabilit based on ris
and conse uence

C e

de

e e

e

To help us understand the needs of the sector e re loo ing for project o ners
designers and contractors ho have experienced that circular ambitions and/or
objectives ere impacted b the barrier of insurabilit b their insurers The projects
emphasi es on the technical aspects of circular construction and asurabilit
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7.2. Projets Européens avec partenaires belges / Europese projecten met
Belgische partners
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timuler la construction biosourcée travers le développement des
circuits courts transfrontaliers chanvre argile paille lin bois
arnet de route de l éco construction
ahiers techni ues
iches technico commerciales
lateforme veille et échange de connaissances
Réseau transfrontalier sur les écomatériaux
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Optimise re use of material and natural resources
emonstrate innovative approaches for housing renovation and asset
management that prevent do nc cling

M
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ARM develops and implements an asset management approach that
prevents do nc cling b creating
circular building strategies tested in demonstration exemplars
guidelines for a circular procurement strateg for social housing organisations
material exchange platforms to enable circular flo s of materials and
building components in the social rented sector
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EURE
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The objective of EURE is to use interregional cooperation to improve the a the
ER
addresses the environmental urban challenges of cities at peripheral regions
ontribute to the achievement of the flagship initiative Resource efficient
Europe b supporting urban areas in sustainable and more efficient use of
resources and in the introduction of the circular econom principles in cities
governance
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Regional report detailing the state of pla of urban environmental polic
instruments
stud visit to each territor
joint report about ho the funds allocated
local sta eholders
Action plans
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ISSAC
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Le projet I A impli ue des acteurs cha ue échelon de la cha ne de valeur du secteur de la
construction et de la démolition afin de développer une méthodologie et une plateforme logicielle
pour faciliter les échanges d information ui puissent soutenir les réseaux de s mbiose industrielle
et répli uer des projets pilotes l échelle locale et régionale
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I A vise démontrer l efficacité des processus services et produits différents niveaux
rocessus de fabrication
alidation de produits
M od le de s mbiose industrielle
LI IN LA
The Living Lab in elgium aims to explore the potential of a soft are platform to
facilitate industrial s mbiosis
iblioth ue de publications
I A platform detectand assess potential industrial s mbiosis
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nombreux

http //fissacproject eu/en/our partners/
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Addr ess the challenges and exploit the oppor tunities r elated to the adoption of the ne EU public pr ocur ement
s stem
uppor t public author ities to sei e ne oppor tunities for using their pur chase po er to stimulate e e
ee
e
d ee
implement r esour ce efficienc policies appl ing gr een public pr ocur ement
pr oviding incentives to businesses to integr ate envir onmental factor s
Unloc r egional/national investments on gr een public pr ocur ement
Impr ove r egional actor s r eadiness and cr eate no ledge a ar eness

M
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Anal sis of the factor s that influence businesses to par ticipate in gr een tender s and contr acts
Evaluation of existing r egional and national policies that pr omote eco innovation and gr een gr o th thr ough
Identification of good pr actices on
methods that led to the implementation of gr een contr acts
evelopment of a digital lifec cle costing L
method and r esour ces for all EU public administr ations to allo
har monised application of L
r omotion of inter r egional lear ning and capacit building thr ough inter r egional or shops
existing exper ience
visits and polic lear ning events
1 polic br iefs to tr ansfer
r o th lessons lear nt to public author ities be ond the par tner ship
oint development of r egional action plans to impr ove the addr essed polic instr uments
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AE
rovince ofAnt erp
emgale planning region Lod ie Region Lombard Region
tara agora Universit of atras MaltaRegional unta de Andalucia

101

G ee e
O e

d

e

M

e O

RE

Réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en mati re de
développement durable et de sobriété énergéti ue dans la rande Région
L objectif de cette initiative est le développement écologi ue dans le
domaine de l aménagement urbain durable des uartiers éco uartiers et
des logements sociaux haute performance énergéti ue
rojets pilotes
Eco map
Référentiel https //
greeneff
interreg eu/perch/resources/fr 0180

P

e

greeneff beteiligungsmodell 1 pdf

e

AR E OLAR épartement de la Moselle Moselle Agence Techni ue
Energieagentur Rheinland fal m energ
ervice public de allonie
O
late forme Maison passive Minist re de l conomie du Travail de l nergie
et des Transports de la arre

ISER
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evelop and demonstrate novel cost
effective holistic solutions for a higher
recover of ra materials from
b
considering circular econom approaches
throughout the building value chain
building products through the
partial replacement of virgin ra
materials
harmoni ed methodological solutions
and tools
advanced technologies for the
production of high purit ra
materials
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Nombreux Tecnalia leader et dont
ITO et
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ICE ERG
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esign develop demonstr ate and validate advanced technologiesfor the pr oduction ofhigh pur it secondar r a mater ials
thr ough cir cular case studies cover ing cir cular it of ood concr ete mix ed aggr egate plaster boar d glass pol mer ic
insulating foams and inor ganic super insulation mater ials
evelopment of innovative cir cular r ever se logistics tools and high
value secondar r a mater ials pr oduction technologies
evelop an upgr aded IM aided mar t emolition tool a novel digital E M tr aceabilit platfor m and Radio r e uenc and QR
based identification s stem
Implementation of cir cular design solutions for gr eater cir cular it of E M and pr oduction of innovative cir cular building
pr oducts ith high pur it and r ec cled content
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public and pr ivate or ganisationsfr om 10 Eur opean countr ies

elgian

ITO Tr acimat O AM Or bix

olr u t

r oup
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Experiment implement and learn ho circular econom and procurement can benefit the
region ro irc ill conduct 30
l
e e
l to demonstrate procurement
opportunities

rocurer to rocurer Learning and Action rogramme setting up a learning net or
approach to support local and regional organisations and their purchasers ith
arguments methods and tools to ma e the right decisions and choices
ircular rocurement Expert Tas orces
creating helpdes functionalit for local
regional and national purchasers procurement officers and sustainabilit responsible
officials
Transnationall
ross industr ommunities of ractice developing another learning
net or to stimulate and accelerate trans national dissemination of the findings of
the pilots in construction infrastructure furniture textiles and I T
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8 public and
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private partners

elgian

O AM
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A R
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Le pr ojet RE
vous pr opose de vous accompagner afin de faciliter la tr ansition de votr e entr epr ise ver s le r éemploi
le r ec clage et la r éutilisation
Notr e objectif
alor iser les r essour ces et savoir fair e locaux diminuer les uantités de déchets non valor isés et
encour ager le développement économi ue des ter r itoir es fr ontalier s au tr aver s d initiatives locales et plus
par ticuli r ement par la mise en place de cir cuits cour ts
Anal ser les pr oblémati ues liées aux flux de déchets
timuler des s ner gies entr e entr epr ises et la cr éation de gr oupes de tr avail
er mettr e le développement de mod les exemplair es sur le ter r itoir e
timuler la r éutilisation de matér iaux et l émer gence de méthodes innovantes de r éutilisation
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r éation d outils pr ati ues
uide Lexical r glementair e et nor matif
Accompagnement des entr epr ises La mise en r éseau d entr epr ises accompagnements collectifs ou individuels
iffusions de mod les exemplair es confér ences visite tr ophée
éveloppements de nouveaux pr oduits valor isation et utilisation des déchets génér és par les ménages les
entr epr ises et les collectivités
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eRaM oaims to replace primar ra materials ith the high ualit materials rec cled from
e g concrete bric s tiles and ceramics
T
in production of the cement and concrete products
for use in NE
eRaM o sexpected outputs are cement and
s from up to 100 rec cled aggregates comparable
to conventional products both in terms of costs and ualit and read for commerciali ation in
N E

M
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anal se and improve sorting of
as a precondition for successful rec cling
develop and test ne concrete mixes and technologies
for the production of
concrete precast
products
s made from the rec cled
T
establish a mar et niche for
s leading to the economic advantages for the
producers and
generating ne jobs in the construction sector

P

e

e

10 partners elgian

RE ER

chuttelaar

artners Tradeco all Université de Li ge
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ositionner la paille comme le matériau haut de gamme de la construction biosourcée
a ant une incidence positive sur la santé dans les b timents la réduction du O et
l impact environnemental
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Effets long terme paille et IM réglementations et politi ues méthodologie de
calcul O et A
du uer module de formation MOO collaboration avec université
timuler inventaire des b timents paille ME sur le marché approche mar eting
Informer événements earboo s salons
émontrer techni ues possibles de construction
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partners

elgian
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luster Eco
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onstruction

e

evelopment of concretes ith 100 bproducts aggregate as ell as ith clin er
efficient
cements
Net or ing of b product providers and construction industr b means of abased
eb
platform for forecasting availabilit and considering the logistical chains underl ing the
construction demand
Testing of the concretes developed in the project UR ON concretes
on the basis ofthree
pilot projects including a school building in hent
reparation of a trategic Technolog Transfer lan proposals for polic frame or s life c cle
assessments prenormative or economic feasibilit studies
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The consortium combines orld
leading no ho in b product basedconstruction minerals
supplementar cementitious materials al aliactivated binders highalumina cement digital
mapping of resources and life c cle assessment and costing
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1 partners elgian cit of hent
elgium

hent Universit Resource ull
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Arcelor M ittal
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VALDEM
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e

romouvoir dans la one transfrontali re rance/ allonie/ landre le rec clage des matériaux issus
de la démolition ou la déconstruction des b timents et d informer les acteurs industriels de
technologies de séparation existantes ou émergentes notamment au travers de or shop ou de
démonstration
axes
ommunication Recherche
alorisation

M
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RE

oucles de traitement applicables aux déchets de démolition et de déconstruction pour leur
séparation
Identification de pistes de valorisation pour les flux de mati res générés
Anal se du c cle de vie
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partenaires

elge

Université de Li ge

7.3. Autres projets européens / Andere Europese projecten
Bati C²
CHARM
EURE

Cross-border economic centre for the promotion and development of short circuits in
eco-construction
https://www.batic2.eu/
Circular Housing Asset Renovation & Management – No More Downcycling
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/charm-circular-housing-assetrenovation-management/
Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency
https://www.interregeurope.eu/eure/

FISSAC

Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the
extended Construction Value Chain
http://fissacproject.eu/fr/
GPP4Growth Green public procurement for resource-efficient regional growth
https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/
GReENEFF
https://www.greeneff-interreg.eu/fr/
HISER
Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw
Materials from Complex Construction and Demolition Waste
http://www.hiserproject.eu/index.php
ICEBERG

Innovative Circular Economy Based solutions demonstrating the Efficient recovery of
valuable material Resources from the Generation of representative End-of-Life building
materials
https://iceberg-project.eu/
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ProCirc
RE C²
SeRaMCo
UP STRAW
URBCON
VALDEM

Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power,
alliance- and capacity building.
https://northsearegion.eu/procirc
Cross-border economic centre for the promotion and development of short circuits in
the reuse of materials
http://rec2.eu/
Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/seramco-secondary-raw-materialsfor-concrete-precast-products/
Urban and Public Buildings in Straw
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/up-straw-urban-and-publicbuildings-in-straw/
By-products for sustainable concrete in the urban environment
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/urbcon-by-products-forsustainable-concrete-in-the-urban-environment/
Integrated solutions for recycling of materials from Construction & Demolition Waste:
crossborder approach to circular economy
http://www.valdem-interreg.eu/fr/
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