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 Wat is de impact van onze gebouwen? Welke bouwmaterialen zijn meer of 
minder duurzaam?

 Hoe kan ik afwegingen maken rond bouwmaterialen en meer 
materiaalbewust bouwen?

=> Vraag naar objectivering & transparantie 

=> Vraag naar 1 aanpak binnen Belgische bouwcontext

Waarom?



TOOL TO OPTIMISE THE TOTAL ENVIRONMENTAL IMPACT OF MATERIALS

www.totem-building.be

ANALYSE van de impact van materialen in gebouwen
• Via LevensCyclusAnalyse (LCA)
• In relatie tot energie-impact (schil: transmissieverliezen)

OPTIMALISATIE van het ontwerp : milieu-impact

FACILITEREN VAN BESLISSINGEN : ontwerpers, bouwheren,…

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


 Levenscyclus van materialen binnen een gebouwcontext
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CRADLE TO GRAVE

 LCA binnen een gebouwcontext (EN 15804, EN 15978)
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Monetarisatie: gebaseerd op ‘willingness to pay’ om schade aan het milieu te vermijden of terug te herstellen

=> 17 MILIEU-IMPACT indicatoren



Materiaal beoordeeld binnen FUNCTIONELE toepassing

materialen
verwerkte 
materialen

gebouwelementen gebouw

MILIEU-IMPACT RESULTATEN

=> FOCUS op GEBOUW- & ELEMENT-niveau



Eengezinswoning

Halfopen bebouwing

2 verdiepingen

Bruto vloeroppervlak = 125,5m²

 Jaren ‘60

Niet geïsoleerd

Afweging: energetische (grondige) renovatie of nieuwbouw?
Is er verschil in milieu-impact/voetafdruk?

ILLUSTRATIE ADHV EEN VOORBEELD



3 SCENARIO’S (VOOR BUITENMUUR)

Bestaande gevelsteen afbreken, 

nieuwe isolatie (14cm PUR) en 

nieuwe gevelsteen

Volledig nieuwe spouwmuur 

met 14cm PUR

Bestaande spouwmuur met 

4cm PUR in de spouw

beperkte renovatie grondige renovatie nieuwbouw

Gelijkaardige modellering voor alle schil-onderdelen van het gebouw voor deze 3 
scenario’s => TOTEM doorrekening



 Aandeel “energie” daalt naarmate de woning beter geïsoleerd 
wordt

 Aandeel “materiaal” stijgt als meer nieuwe materialen worden 
toegevoegd

 Ondanks stijgend aandeel materialen daalt totale voetafdruk van 
gebouw owv betere energetische prestatie

 Totale impactreductie tot 60% ...
=> en mogelijk nog impactreductie via andere materiaalkeuze…

RESULTATEN: OP GEBOUWNIVEAU
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Louter illustratief vb, niet te veralgemenen!



 Grootste bijdrage = operationeel energieverbruik + klimaatsverandering

 Daalt wel naarmate beter geïsoleerd word, shift naar impact productiefase

RESULTATEN: OP GEBOUWNIVEAU
Impact ifv levenscyclusfasen Impact ifv milieu-impactindicatoren 



Vlaams Beleidsprogramma bouw (2014-2020)
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Ontwerprichtlijnen
Bouwcatalogus

“Materiaalbewust bouwen in kringlopen” 
→5 thema’s
→Ambities circulair bouwen



Materiaalprestatie en circulariteit

 TOTEM
▪ Impact van materialen
▪ LCA-analyse
▪ 1 levenscyclus
▪ www.totem-building.be

 Potentieel hergebruik en 
recyclage in een volgende 
levenscyclus
▪ Nu: 
‘Veranderingsgericht bouwen: 
ontwerprichtlijnen’ + 
‘Bouwcatalogus’ 
▪ Op termijn:                              
Integratie in TOTEM

http://www.totem-building.be/
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 LCA binnen een gebouwcontext (EN 15804, EN 15978)
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ALLE ASPECTEN VAN CIRCULARITEIT?
materiaal  element  gebouw en wijken



CIRCULARITEIT: KWALITATIEVE BENADERING

kwalitatieve evaluatie

via Bouwcatalogus, beschikbaar via:
www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen

via 24 ontwerprichtlijnen, beschikbaar via:
www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen



tools: stimulans voor dialoog & innovatie

Integratie circulariteit in    

via…          ???
Kwantitatieve analyse
(LCA): Belgische tool:

Kwalitatieve analyse:

24 ontwerprichtlijnen en

Bouwcatalogus



Conventionele vloeropbouw

Alternatieve veranderingsgerichte

vloeropbouw

Return of Investment

Return of Investment

Circulariteit: inspiratie via… LCC & LCA
Integratie in             ?



Circulariteit: inspiratie via … Bouwcatalogus

Integratie in              ?

©Vandenbroucke



Circulariteit: inspiratie via… 
Materiaalscore voor 1 levenscyclus: 

Circulariteitsscore over meerdere levenscycli:                 -score



& ambities Circulariteit

 Korte termijn:
o Renovatie:

• reeds vandaag in TOTEM 
• nog finetuning mogelijk…

o Hergebruik:
• niet enkel binnen een bestaand element (= renovatie) maar ook stimulans tot 

(lokaal) hergebruik van materialen als eerst opstap naar circulariteit 

©Praktische gids over het 
hergebruik / de hertoepassing van 
bouwmateriaal (CIFFUL)

gefaseerde aanpak: Renovatie > Hergebruik > Circulariteit

Ex situ hergebruik

In situ hergebruik

Ex situ hergebruik



& ambities Circulariteit

 Korte termijn:
o Circulariteit:

• Integratie/Visualisatie circulaire gebouwelementen in de TOTEM-bib:

• MAAR niet geïntegreerd in TOTEM-score!

Conventionele vloeropbouw

score                      
!

<=>
score

gefaseerde aanpak: Renovatie > Hergebruik > Circulariteit



& ambities Circulariteit

 Langere termijn:

=> Integratie ‘Circulariteit’ op meerdere niveau’s nodig
▪ Materiaalniveau:

o Integratie info module D (potentieel voor recyclage of hergebruik) op basis van EN 15804 
(via input merkgebonden data ~ EPD’s)

▪ Elementniveau => diverse criteria 
o Reversibiliteit/omkeerbaar
o Onafhankelijk
o Bereikbaar (eenvoudig & snel)
o ….

=> 1 circulariteitsscore in     

▪ Gebouw- en wijkniveau: 
o Polyvalentie ruimte, open ontwerp, …:

• Via duurzaamheidsmeters 
Bvb GRO https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

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


EPD

UITBREIDING BIB

EPB

UITBREIDING VAN DE METHODOLOGIE

BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) …

‘UNDER CONSTRUCTION’



TOTEM & Circulariteit: conclusies

Kwantitatieve analyse van 1 levenscyclus via TOTEM (renovatie & 
hergebruik in situ incl.)

Kwalitatieve analyse over meerdere levenscycli via
▪ Ontwerprichtlijnen veranderingsgericht bouwen
▪ Bouwcatalogus 

Toekomstperspectieven TOTEM
▪ Circulariteit => Integratie: ja, met focus op elementniveau!
▪ Hoe meten en modelleren => under construction

www.totem-building.be

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


Dank voor uw aandacht
Zijn er nog vragen?

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T 015 284 284

F 015 203 275

www.ovam.be

info@ovam.be
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