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PROGRAMMA

09:00 Ontvangst

12:00 Lunch
10:00 Start plenair gedeelte

10:05 Samenwerking bij circulair bouwproces 
Jan Vanloo, Labland

10:30 Bouwproject PVT, een circulair zorgproject
bouwheer Jan Vanreusel (OPZ Geel), 
architect Michiel Verhaegen (Osar 
Architecten) en aannemer Vanhout

Het circulaire bouwproces bij gastheer 
Colruyt
Christophe De Waele – Divisiemanager 
Buildings Colruyt Group

11:15

11:45 Toelichting bij het dagprogramma en 
vooruitkijken op het leertraject van 
de Green Deal Circulair Bouwen 

13:00 Parallelle sessies

14:30 Speeddates 

16:30 Einde

UITNODIGING
INSPIRATIEDAG 3 OKTOBER

Als deelnemer van de Green Deal Circulair 
Bouwen engageer je je om tijdens een vierjarig 
leertraject het circulair bouwen in Vlaanderen 
naar omhoog te tillen. Samen met meer dan 
driehonderd organisaties binnen en buiten de 
bouwsector vorm je het lerend netwerk. Een 
netwerk dat samen leert van experts, leert van 
elkaar, knelpunten en opportuniteiten blootlegt 
en concreet aan de slag gaat met circulaire 
experimenten.

Via de inspiratiedagen ontdekken we stapsgewijs 
de verschillende dimensies van circulair bouwen, 
alsook de andere deelnemers en hun circulaire 
plannen. In het voorjaar van 2019 lag de nadruk 
vooreerst op de fase van sloop en urban mining 
en vervolgens op de fase van ontwerp. Tijdens de 
3e inspiratiedag verleggen we de aandacht naar 
een volgende fase, namelijk de constructie-en 
assemblagefase in het bouwproces. Meer bepaald 
zullen we kijken naar circulaire toepassingen 

enerzijds en samenwerking als noodzakelijke 
voorwaarde anderzijds. Colruyt Group ontvangt 
ons op het hoofdkantoor te Halle. De plenaire 
sessie vindt zeer toepasselijk plaats in één van de 
gebouwen die momenteel gerenoveerd worden. 

Over (nieuwe) samenwerking(-svormen) hoor je 
zowel theoretische kennis als praktijkervaringen 
tijdens het plenair gedeelte. Na de middag kan 
je hier dieper induiken tijdens één tijdslot met 
workshop of je kan ervoor kiezen om circulaire 
bouwproducten in actie te ontdekken, zowel 
tijdens een unieke rondleiding op de testsite 
van Colruyt als op de marktplaats van GDCB 
deelnemers. Het tweede tijdslot in de namiddag 
reserveren we volledig om te netwerken via de 
app Conversation Starter. Na je inschrijving zal 
je een mail krijgen van Conversation Starter om 
je ‘speed date’-profiel aan te maken.

Meer op: vlaanderen-circulair.be/gdcb

http://www.vlaanderen-circulair.be/gdcb
http://www.vlaanderen-circulair.be/gdcb


3

SAMENWERKING IN BOUWPROJECT: NIEUWBOUW 
PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Bouwheer Jan Vanreusel (OPZ Geel), architect Michiel Verhaegen (Osar 
Architecten) en aannemer Vanhout

OPZ Geel en Osar architecten hebben reeds een jarenlange samenwerking tot realisatie 
van het grote masterplan voor de campus van OPZ Geel.  Hierbij is gaandeweg 
opgeschoven naar een bouwteamwerking, waarbij in enkele grote renovatie- en 
nieuwbouwprojecten een zeer vruchtbare samenwerking met bouwbedrijf Vanhout 
werd opgezet.  Door in bouwteam te werken, hierbij de expertise van elke betrokken 
partij te gebruiken en vooral te respecteren, kortom door echt samen te werken, 
werden hele mooie realisaties gedaan.  In het nieuwe ziekenhuis voor jongeren was 
hierbij, gelet op de doelgroep, ook grote aandacht voor de gebruikte materialen en 
vooral het circulaire karakter.  Dit circulair denken wordt binnen het bouwteam heel 
erg vooropgesteld en het is voor een bouwteam een fantastische uitdaging om dit met 
respect voor het budget in de praktijk te brengen.  Maar dat dit kan werd bewezen en 
het resultaat mag er zeker zijn

VOORMIDDAG VAN 10:00 TOT 12:00

SAMENWERKING BIJ OPEN CIRCULAIR BOUWPROCES
Martha Vandermaesen, Labland

Labland ontwikkelt samen met 7 partners een open circulair bouwmodel. Hiervoor 
werken ze aan een mobiele demowoning: STUDIO 16. Volgend jaar gaan ze hiermee op 
roadtrip door Vlaanderen en zullen ze zoveel mogelijk mensen mee laten nadenken 
over de vraag “hoe kunnen we steeds beter wonen zonder het milieu te belasten?”. 
Zo werken ze ook samen met de vraagzijde, want daar ligt de sleutel tot verandering. 
Martha Vandermaesen geeft ons inzicht in de wijze van samenwerken met partners 
aan vraag- en aanbodzijde in hun circulaire project.

HET CIRCULAIRE BOUWPROCES BIJ GASTHEER COLRUYT
Christophe De Waele, Divisiemanager Buildings Colruyt Group

Voor Colruyt Group is een nieuwe, duurzame kijk op de bouweconomie van essentieel 
belang. Sinds 2008 bouwt Colruyt Group enkel lage-energiewinkels, waarbij men verder 
kijkt dan enkel de energiescore of isolatiewaarde. De focus ligt op het sluiten van 
materiaalstromen, hergebruiken van materialen en verminderen van de afvalberg. 
Christophe De Waele - Divisiemanager Buildings Colruyt Group- licht ons verder toe 
hoe en waarom Colruyt Group zijn focus legt op circulair bouwen en hoe 
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KEUZE IN DE NAMIDDAG VAN 13:00 TOT 14:30

WORKSHOP - Samenwerking in particuliere projecten

WORKSHOP - Samenwerking in het open circulair bouwmodel

WORKSHOP - Jongeren, psychiatrie, ziekenhuis en circulariteit – hoe breng je dat in evenwicht?

WORKSHOP - Circulariteit in renovatie Wilgenveld

OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

OPTIE 4

In de sessie leggen we uit hoe we de samenwerking in ons particulier project, waarbij we 
via een bouwteam een zo circulair mogelijke eensgezinswoning neerzetten, hebben opgevat. 
De verschillende projectpartners (Bao Living, Boud, Itho Daalderop, MikeViktorViktor en 
Systimber), vertellen over hun rol en meerwaarde in twee trajecten: het bouwproject én het 
onderzoeksproject. De sessie is interessant voor mensen die mee willen denken en leren over hoe 
zo’n samenwerking concreet van de grond geraakt. Het doel is jullie een eerlijk en transparant 
inzicht te geven in onze zoektocht waarin zowel antwoorden als vragen aanbod komen.

GEBRACHT DOOR TEKENarchitectuur

Een demowoning bouwen met universiteiten, architecten, een wooncoöperatieve, een sociale 
werkplaats, een open modulair constructiesysteem en een burgerinitiatief dat duurzaam en 
betaalbaar wonen wil combineren. Dat klinkt als om problemen vragen. Maar tot nu loopt alles 
op wieltjes. Meer zelfs, we willen er alles aan doen om er nog meer partners bij te betrekken. 
In deze workshop geven we wat extra uitleg over het project: wat vooraf ging en onze 
toekomstplannen. En we onderzoeken samen wat een samenwerking met de deelnemers zou 
kunnen betekenen.

GEBRACHT DOOR LABLAND

OPZ Geel, Osar en Vanhout gaan dieper in op de realisatie van de nieuwbouw jongerenpsychiatrie 
die in 2016 in gebruik werd genomen.  Dit was het eerste grote project dat in CLT gerealiseerd 
werd, waarbij de slagzin voor het project “Bosklassen in het bos” was.  Het was een mooie 
uitdaging om enerzijds de strakke en strikte ziekenhuisomgeving in evenwicht te brengen met 
de behoeften van kinderen en jongeren en hierbij duurzaamheid en circulariteit niet uit het oog 
te verliezen.  We gaan dieper in op de successen, tegenslagen, maar ook fouten die gemaakt 
werden, waarbij we ook telkens de nadruk leggen hoe je in een bouwteam goed en constructief 
kan samenwerken.

GEBRACHT DOOR OSAR ARCHITECTEN, OPZ GEEL & VANHOUT

Sinds mei 2017 renoveert Colruyt Group de kantoorgebouwen van site 
Wilgenveld zodat ze opnieuw voldoen aan de huidige normen. Het 
nieuwe interieur wordt gekenmerkt door het eigentijds materiaalgebruik 
met aandacht voor het hergebruiken van en inzetten van duurzame 
materialen. Fasering was het sleutelwoord om ervoor te zorgen dat 
het project en al zijn deelprojecten met minimale hinder voor de 
personeelsleden van de site en zijn bezoekers werd uitgevoerd. Graag 
nemen de collega’s van Technologie&Infrastructuur je mee in hun proces 
en bekijken ze de nauwe samenwerkingen (uitvoerende diensten van 
T&I, de externe partijen, de gebouwverantwoordelijke en de klanten 
coördinator) in de verschillende facetten van afbraak tot renovatie en 
hergebruik van materialen.

GEBRACHT DOOR COLRUYT
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WORKSHOP - De juridische implicaties van samenwerkingsvormen

WORKSHOP - Hoe vorm ik mijn circulair business model?

WORKSHOP - Ontdek de duurzame, financiële én sociale kansen van deelplatform 
Werflink voor jouw bedrijf

OPTIE 5

OPTIE 6

OPTIE 7

In deze sessie gaat GSJ advocaten dieper in op een aantal samenwerkingsvormen in de bouw. 
Meer in het bijzonder staan ze stil bij de zogenaamde bouwteams en de mogelijkheden (en/
of moeilijkheden) die deze vorm van samenwerken kan bieden. Ook BIM is een werkwijze die 
in dat kader vandaag nog moeilijk genegeerd kan worden. De juridische implicaties voor de 
verschillende leden van het bouwteam komen verder aan bod. Samen onderzoeken jullie in 
welke mate circulariteit een impact heeft op de werking van bouwteams.

GEBRACHT DOOR GSJ ADVOCATEN

Vraag je je nog af hoe je met circulair bouwen waarde 
creëert voor je eigen organisatievoering? Twijfel je over 
de interesse van de markt en je klanten? Ontdek het 
tijdens deze workshop door je eigen circulair business 
model op papier uit te werken. Verschillende oefeningen 
ondersteunen je in het scherp maken van de circulaire 
opportuniteiten, van je specifieke doelgroepen en het 
formuleren van pilootprojecten.

GEBRACHT DOOR KAMP C, MÖBIUS EN DE PROEFTUIN/
VLAANDEREN CIRCULAIR

Werflink is het online platform waarop bedrijven actief in 
de bouw aan de slag kunnen met het delen van ongebruikt 
materieel, bouwmaterialen, diensten en faciliteiten. Met als 
doel minder verspilling, kostenbesparing én een circulaire 
bouwsector.

Maar wat kan Werflink eigenlijk opleveren voor jouw 
bedrijf? In deze workshop gaan de deelnemers zelf aan de 
slag, analyseren en ervaren wat ze allemaal kunnen delen 
en wat het oplevert wanneer ze materialen, diensten en 
personeel gaan delen, (ver)huren, (ver)kopen.

Zowel besparingen van energie, CO2 en kosten, als de potentiele omzet worden geïdentificeerd: 
what’s in it for me? We gaan samen in gesprek over hoe we een succesvol platform nog beter 
kunnen maken en hoe we materialen en materieel nog efficiënter kunnen gaan inzetten tussen 
de werven en bedrijven. Wat zijn de uitdagingen, de kansen en de succesfactoren? Hoe kunnen 
we vraag en aanbod slimmer op elkaar afstemmen en hoe maken we de deeleconomie een 
integraal onderdeel van onze bouwsector?

GEBRACHT DOOR VCB, BESIX EN FLOOW2 
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DEMONSTRATIES CIRCULAIRE BOUWPRODUCTEN - Colruyt showlab & marktplaatsOPTIE 8

Tijdens deze sessie combineren we een bezoek (te voet) aan het Showlab van Colruyt (45min) 
met een demonstratiemarkt van circulaire bouwproducten en -technieken (45min, op de 
centrale locatie).

Het showlab is een testsite waar nieuwe materialen, bouwmethodes en winkelconcepten getest 
worden. Door op werkelijke schaal de voor- en nadelen te bekijken, zorgt Colruyt Group er samen 
met zijn leveranciers voor dat het onderwerp tastbaar wordt voor dee interne partners. Op de 
testsite zal je een nieuw circulair gevelprincipe van Speed Building System kunnen ervaren. Dit 
is Construclick, een circulaire oplossing om dragende muren mee op te bouwen geproduceerd 
door Orbix. Tijdens de productie neemt de steen in het uithardingsproces CO2 op waardoor 
cement als bindmiddel overbodig wordt. De doelstelling is om een volledig circulaire gevelwand 
te bekomen.

Op de demonstratiemarkt zullen de volgende organisaties hun circulaire bouwproducten en 
-technieken aan je demonstreren en toelichten: 

- WOODinc : een demonteerbaar hout-bouwsysteem en prefab isolatie cassette
- Staenis: een demonteerbare vloer uit kunststof met afwerking naar keuze
- ARWO-BOUW: een demonteerbaar hout-bouwsysteem (Cross Laminated   
 Timber) en  prefab EPS-isolatieplaten
- Valipac
- ..

TIJDSLOT 2 VAN 14:30 TOT 16:30

Ontmoet andere deelnemers obv ieders vragen en aanbod 

Demonstraties circulaire bouwproducten - Colruyt showlab & marktplaats

Tijdens dit netwerkmoment kan je gericht afspreken met de andere 
deelnemers uit het lerend netwerk. Dankzij de Conversation Starter app 
maak je je speed dates (telkens 15minuten) op basis van wat jij zoekt en 
wat je gesprekspartner aanbiedt. We nodigen je uit om hiervan gebruik 
te maken met het oog op het vormgeven van je eigen circulair project. 
Enerzijds kan je je verder laten inspireren, anderzijds kan je op zoek gaan 
naar concrete partnerschappen om je circulair pilootproject vorm te 
geven. Na je inschrijving ontvang je een link om je profiel aan te maken in 
de app van Conversation Starter. Hierin specifieer je je vraag en aanbod. 
Vanaf dan kan je je speeddates vastleggen. 

Bij een grote interesse voor het bezoek aan Colruyt’s showlab, organiseren we tijdens dit tijdslot nog 
1 of 2 rondleidingen op de testsite. 

16u30-17u00 De ruimte blijft tot onze beschikking om je laatste speed dates af te werken, nog even na 
te praten over deze inspiratiedag en samen vooruit te kijken naar partnerschappen in een circulair 
project.
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PRAKTISCHE INFO

WAAR EN WANNEER? s 

Site Wilgenveld
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Donderdag 3 oktober 2019
9u00 tot 16u30

Vlaanderen Circulair 
info@vlaanderen-circulair.be 
015 284 409
 
VCB 
info@vcb.be 
02 545 57 49

PARTNERS INSPIRATIEDAG
Onze hartelijke dank aan Colruyt Group, deelnemer aan de 
Green Deal Circulair Bouwen, die de locatie van deze derde 
Inspiratiedag ter beschikking stelt en de praktische organisatie 
ondersteunt.

 Het event is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Gezien de drukte in- en rondom Halle tijdens 
spitsuren en de nabijheid van het station in 
Halle stimuleren we iedereen om met open-
baar vervoer, fiets of al carpoolend tot onze 
site te komen.  
 
Colruyt Group voorziet tussen 8.30u en 9.30u 
een pendeldienst op waterstof en CNG tussen 
het station van Halle en ons hoofdkantoor. Het 
station is op 10 minuten fietsafstand van het 
station, waar Blue-bikes ter beschikking staan. 

Naar Colruyt Group (Wilgenveld) van station 
Halle (te voet: 20 min.) 

• volg het stationsplein langs de Vandepeere-
boomstraat
• neem de brug over het kanaal
• sla links de Suikerkaai in
• volg tot aan de rotonde en neem de tweede 
straat links: de Edingensesteenweg.
• het gebouw ligt 1 km verder aan de rechter-
kant (nr. 196)

HOE GERAAK IK DAAR? 

https://www.cognitoforms.com/OVAM1/Inspiratiedag3OktoberGreenDealCirculairBouwen


ZIJ BOUWEN MEE: 
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