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01

HERGEBRUIKT
Gebruik bouwdelen en 

-componenten die al aanwezig 
zijn op de site of die elders zijn 

gerecupereerd.

02

GERECYCLEERD
Ga op zoek naar 

gebouwcomponenten gemaakt van 
rest- of afvalmateriaal.

03

HERNIEUWD
Gebruik materialen die continu 

geproduceerd kunnen worden door 
verantwoorde land- en bosbouw.

04

BIO-
AFBREEKBAAR

Kies materialen die biologisch 
afgebroken kunnen worden tot 

natuurlijke stoffen.

05

VEILIG EN 
GEZOND

Gebruik componenten die het milieu 
of de mens niet schaden tijdens hun 

gebruik, hergebruik of recyclage.

06

ZUIVER
Geef de voorkeur aan componenten 

die bestaan uit één materiaal in 
plaats van meerdere.

07

ROBUUST
Kies componenten die de slijtage van 

gebruik en hergebruik weerstaan.

08

EENVOUDIG
Kies voor simpele en duidelijke 

oplossingen in plaats van moeilijke.

09

HANTEERBAAR
Ontwerp bouwcomponenten die 
eenvoudig vast te nemen en te 

verplaatsen zijn.

10

TOEGANKELIJK
Integreer componenten zo dat ze 

makkelijk en zonder schade bereikt 
en gerecupereerd kunnen worden.

11

OMKEERBAAR
Zorg dat het mogelijk is om 

verbindingen los te maken zonder 
schade aan de componenten die

ze verbinden.

12

ONAFHANKELIJK
Breng componenten zo samen dat ze 
structureel, functioneel en vormelijk 

autonoom blijven.

13

COMPATIBEL
Gebruik bouwcomponenten die 

verwisseld en ge(her)combineerd 
kunnen worden.

14

POLYVALENT
Ontwerp gebouwen en ruimtes die 

veranderende behoeftes en vereisten 
ondersteunen zonder aanpassingen.

15

GEVARIEERD
Introduceer diversiteit in plaats van 

een uniforme oplossing.

16

LOCATIE EN SITE
Erken en ontwikkel de kwaliteiten die 
een plek biedt op een verantwoorde 

manier.

01

ONTWERPEN 
VOOR EEN LANGE 

LEVENSDUUR

02

ONTWERPEN VOOR 
DEMONTAGE EN 

SELECTIEVE SLOOP

03

ONTWERPEN VOOR 
HERGEBRUIK

01

BOUWEN VOLGENS 
LEVENSDUURLAGEN

02

KIT-OF-PARTS

03

GEBOUWEN ALS 
MATERIALEN-

BANKEN

  Let’s Design Out Waste !  

Doordachte ontwerpkeuzes die de levensduur van gebouwen 

verlengen en materiaalstromen sluiten zijn een belangrijke hefboom 

voor de transitie naar een circulaire bouweconomie.

Deze kaarten bundelen de inzichten van ontwerpers, onderzoekers 

en organisaties uit Brussel en elders over het ontwerpen van 

gebouwen die klaar zijn voor verandering en circulariteit. Ze stellen 

enkele concrete circulaire ontwerpstrategieën, -concepten en 

-kwaliteiten voor. Met hun open structuur zijn ze een must-have aan 

iedere ontwerptafel.

Gesloten materiaalstromen zorgen voor milieubesparingen terwijl de 

blijvende waarde van gebouwen economische voordelen oplevert. 

Maar deze ontwerpkwaliteiten bieden ook andere kansen. Ontdek 

ze in de bijbehorende publicaties en op onze website.

www.vub.be/arch/circulardesign

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om de gebouwde omgeving en 
bouwsector circulair te maken, 

kunnen ontwerpers en bouwheren 
enkele basisstrategieën toepassen. 

Ontwerpt u met het oog op een 
lange levensduur, demontage of 

hergebruik?

Strategieën Concepten Kwaliteiten

Verscheidene ontwerpconcepten 
uit de vroegere en recente 

ontwerppraktijk combineren 
circulaire ontwerpkwaliteiten, 
aangepast aan een specifieke 

projectcontext. Maak uzelf vertrouwd 
met de meest typische concepten.

Circulaire ontwerpkwaliteiten 
maken het mogelijk om gebouwen 
en bouwcomponenten effectiever 

te hergebruiken, recycleren of 
hernieuwen. Overloop ze en bepaal 

uw ambities vanaf het begin van
een project.

Financiële steun

Projectpartners
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Dankwoord
Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij de 
financiële steun van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het onderzoeksproject 
Le Bâti Bruxellois : Source de nouveaux Matériaux 
(BBSM). We willen alle architecten, ingenieurs, 
experten en beleidsmakers bedanken voor hun 
deelname aan dit onderzoek.

Bijzondere dank gaat naar onze 
onderzoekspartners Anne Paduart, Émilie Gobbo, 
Sophie Trachte, André De Herde, Jeroen Vrijders, 
Ambroise Romnée, Florence Poncelet, Johan Van 
Dessel, Michael Ghyoot, Lionel Devlieger, Lionel 
Billiet, Sophie Seys en André Warnier. 

Dit document kan verder worden ontwikkeld en 
bijgewerkt naarmate nieuwe inzichten beschikbaar 
worden. De auteurs garanderen niet dat de inhoud 
van dit boekje accuraat, volledig of actueel is. In 
plaats daarvan worden lezers uitgenodigd om hun 
suggesties en inzichten met de auteurs te delen 
via www.vub.be/arch/circulardesign.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt 
op welke wijze ook, zonder de voorafgaande 
toestemming van de auteurs.

Wij hebben ernaar gestreefd de wettelijke 
voorschriften inzake copyright toe te passen. Wie 
denkt nog rechten te kunnen doen gelden, wordt 
verzocht zicht tot de uitgever te wenden.

Deze publicatie is te goeder trouw geproduceerd, 
maar vormt geen advies. De auteurs en 
gastinstellingen sluiten alle aansprakelijkheid uit, 
ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, 
onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of 
anderszins, en zijn niet aansprakelijk voor enige 
directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat in 
verband met uw gebruik van of het vertrouwen op 
deze publicatie.

Hergebruik verlengt de levensduur, 
vermijdt verspilling en vermindert 
de consumptie van grondstoffen. 
Hergebruik op de site kan ook 
transport en lokale hinder beperken.

“

Recycleren helpt de milieu-impact 
van de bouwsector te verkleinen 
door minder nieuwe grondstoffen te 
gebruiken en verbranding of storten 
van afval te verminderen.

“Sommige materialen zijn bijna oneindig 
beschikbaar dankzij biologische groei. 
Veel hernieuwde materialen dienen 
ook als een tijdelijke opslag voor 
het broeikasgas koolstofdioxide en 
kunnen opnieuw afgebroken worden.

“
Op het einde van hun levensduur 
gaan de bouwcomponenten van 
afbreekbare materialen niet verloren, 
maar kunnen ze worden omgezet in 
water, koolstofdioxide en biomassa. 
Het organisch materiaal kan dan op 
een verantwoorde manier hergebruikt 
of geloosd worden.

“Kiezen voor componenten die veilig en 
gezond zijn tijdens hun gebruik en bij 
de verwerking op het einde van hun 
levensduur maakt het makkelijker om 
ze in de toekomst te hergebruiken, 
om te bouwen en te recycleren. Zo 
kunnen materialenstromen effectief 
gesloten worden.

“Componenten bestaande uit één 
materiaal moeten minder bewerkt 
worden voor hun recyclage of 
compostering. Hun zuiverheid maakt 
het sluiten van materiaalstromen tijds- 
en energie-efficiënter.

“Robuuste componenten doorstaan 
intensief gebruik, maar ook herhaalde 
demontage en selectieve sloop. 
Doordat ze hun waarde in de loop 
van de tijd behouden, kunnen ze 
gemakkelijker worden hergebruikt in 
de toekomst.

“Eenvoudige oplossingen zijn makkelijk 
te begrijpen en toe en aan te passen. 
Ze maken het recupereren van 
bouwcomponenten makkelijker en 
sneller en moedigen hun onderhoud, 
herstel en hergebruik aan.

“Hanteerbare componenten maken 
bouwaanpassingen makkelijker 
en verhogen de haalbaarheid 
van inzamelingsprogramma’s en 
retourtransport. Die haalbaarheid 
is cruciaal om het hergebruik van 
componenten financieel competitief te 
maken met verspillende vervangingen.

“Toegankelijke componenten 
kunnen snel worden bereikt en 
gedemonteerd zonder beschadigd te 
raken of omliggende componenten 
te beschadigen. Verder moedigt 
toegankelijkheid efficiënte 
herstellingen, vervangingen en 
aanpassingen aan.

“Omkeerbare verbindingen maken 
selectieve demontage en het 
recupereren van bouwonderdelen 
mogelijk. Uiteindelijk maken zuiverdere 
materiaalstromen recyclage en 
biodegradatie ook efficiënter.

“

De onafhankelijkheid van 
componenten maakt het mogelijk 
om één component te demonteren 
zonder een andere te verwijderen, 
wat het recupereren voor hergebruik 
vereenvoudigt. Onafhankelijkheid 
maakt ook efficiënte herstellingen, 
vervangingen en aanpassingen 
makkelijker.

“

Compatibiliteit verhoogt de 
mogelijkheid om componenten 
steeds opnieuw te hercombineren 
en hergebruiken. Het kan het vinden 
van (reserve)onderdelen, en zo ook 
het uitvoeren van herstellingen, 
vergemakkelijken.

“Een polyvalent ontwerp zorgt ervoor 
dat het gebouw niet in ongebruik 
raakt en maakt renovaties waarvoor 
veel tijd en materiaal nodig is 
overbodig. Zo wordt de levensduur 
van gebouwen en gebouwonderdelen 
verlengd.

“Een gevarieerde gebouwde omgeving 
staat gebruikers toe te verhuizen in 
plaats van gebouwen te renoveren 
om hun veranderende behoeftes te 
vervullen. Zo wordt de levensduur van 
die gebouwen verlengd en worden 
hun componenten hergebruikt.

“Een kwalitatief bouwterrein op een 
goede locatie blijft door de jaren heen 
aantrekkelijk en waardevol. Gebouwen 
op zulke sites hebben een grotere 
kans om in de toekomst behouden en 
herontwikkeld te worden.

“
In een circulaire praktijk kan men 
vermijden iets nieuws te moeten 
bouwen door wat al aanwezig is 
te (r)evalueren of te renoveren. 
Verschillende architecturale kwaliteiten 
zorgen ervoor dat de waarde van 
een gebouw behouden blijft, wat 
onderhoud en herstel makkelijker 
maakt en de huidige en toekomstige 
levensduur kan verlengen. Deze 
omvatten strategische kwaliteiten, 
zoals de locatie van een gebouw, 
maar ook ruimtelijke kwaliteiten, zoals 
een polyvalente planopbouw.

Om de consumptie van nieuwe, 
niet-hernieuwbare grondstoffen te 
verminderen, kunnen gerecupereerde 
bouwcomponenten en -materialen 
tenslotte opnieuw gebruikt worden. 
Bouwcomponenten en -materialen 
moeten bijvoorbeeld veilig en gezond 
zijn om te hergebruiken of zuiver om 
te recycleren.

Om materiaalstromen te sluiten 
moeten componenten en materialen 
gerecupereerd worden zonder 
beschadigingen. Alleen zo blijft 
hun waarde behouden, wordt hun 
verwerking vergemakkelijkt en 
blijft de hoeveelheid afval beperkt. 
Daarom zijn verschillende technische 
ontwerpkwaliteiten van belang. Zij 
houden verband met ontwerpkeuzes 
over onder andere de duurzaamheid 
van componenten, hun onafhankelijke 
montage en de omkeerbaarheid van 
hun verbinding.

“

“ “

Bouwen volgens levensduurlagen 
is een ontwerpconcept dat bouw-
componenten met een verschillende 
verwachte levensduur in verschillende 
lagen organiseert. Die lagen worden 
zo georganiseerd dat een laag van 
componenten met een kortere 
levensduur onafhankelijk is van en 
beter toegankelijk is dan een laag 
van componenten met een langere 
levensduur. Op die manier wordt de 
integriteit van de componenten tijdens 
latere aanpassingen behouden.

Het ontwerpen van gebouwen als 
materialenbanken benadert de 
gebouwde omgeving als een voorraad 
aan waardevolle componenten die 
gerecupereerd kunnen worden 
wanneer het gebouw waar de 
componenten deel van uitmaken in 
ongebruik raakt. Om het hergebruik 
van bouwcomponenten mogelijk 
te maken, is er nood aan duurzaam 
materiaal, een eenvoudig algemeen 
ontwerp en verbindingen die zo 
omkeerbaar mogelijk zijn.

Kit-of-parts is een ontwerpconcept 
dat vertrekt van robuuste, 
polyvalente, compatibele en 
hanteerbare bouwcomponenten, 
net zoals Meccanospeelgoed. Die 
componenten zijn gevormd volgens 
een reeks maatprincipes en op een 
omkeerbare manier geassembleerd. 
Dit optimaliseert hun productie- en 
bouwproces, vergemakkelijkt hun 
opslag en verhoogt hun potentieel 
voor hergebruik.

“

“ “

Deze kaarten dagen ons uit. Dat doen ze met het oog op toekomst-

bestendige gebouwen en een circulaire economie. Doorloop met het 

ontwerpteam deze vier stappen, en formuleer een gevat antwoord.  

     Analyseer de opdracht en context en selecteer de meest

     passende ontwerpstrategie. Ontwerpt en bouwt u met het oog

     op een lange levensduur, demontage of hergebruik? 

     Selecteer de ontwerpkwaliteiten die de gekozen strategie handen 

     en voeten geven. Overloop ze en bepaal uw ambities vanaf het

     begin van een project. 

     Breng uw keuzes samen in een gevat ontwerpconcept. Zegt 

     bouwen volgens levensduurlagen of gebouwen als

     materialenbank u iets? Of hebt u een eigen concept in petto? 

     Ga na wat de rol zou kunnen zijn van de twee andere strategieën,

     en zet ze in voor specifieke gebouwdelen of ontwerpaspecten.

     Selecteer de bijbehorende kwaliteiten en concepten. 

Ga aan de hand van deze circulaire ontwerpkwaliteiten ook in 

overleg met productontwikkelaars en -fabrikanten. Evalueer samen 

het gebruiks- en hergebruikspotentieel van hun producten en stuur 

bij waar nodig. 

Tot slot reiken circulaire ontwerpkwaliteiten ook opdrachtgevers, 

zowel particulieren als professionelen, circulaire strategieën en 

concepten aan die kunnen helpen de ontwerpambities en -behoeftes 

te bepalen.

 Hoe ga ik hiermee aan de slag? 
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