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UITNODIGING LEVENSDUURMANAGEMENT EN HERGEBRUIK

Het is ondertussen een jaar geleden dat meer dan driehonderd organisaties binnen en buiten de 
bouwsector zich engageerden voor de Green Deal Circulair Bouwen. We startten samen een lerend netwerk 
dat circulair bouwen in Vlaanderen wil toepassen en versterken. In dit netwerk leer je van experts, leer je 
van elkaar, ontdek je opportuniteiten en knelpunten, vorm je partnerschappen en ga je concreet aan de 
slag in circulaire pilootprojecten.

Tijdens vier inspiratiedagen in 2019 verkenden we stap per stap een aantal dimensies in het circulaire 
bouwproces, denk aan sloop en urban mining, ontwerp en constructie- en assemblage. Daarnaast keken 
we ook naar een aantal ‘enablers’ van circulair bouwen zoals samenwerking, financiering, aanbesteding 
en business modellen. In 2020 sluiten we deze lus door thema’s zoals hergebruik, bouwindustrialisatie en 
digitalisatie centraal te zetten. Hierbij verleggen we onze focus echter van inspiratie naar actie. Door jullie 
pilootprojecten centraal te plaatsen, ontdekken we in de praktijk wat circulair bouwen voor Vlaanderen 
betekent. Wat werkt al goed, wat kan anders en waar willen we samen aan werken.

Tijdens de eerste actiedag van 2020 voorzien we een aantal keynotes rond levensduurmanagement en 
hergebruik in de plenaire sessie. Ook krijgen we inzicht in de pilootprojecten van verschillende deelnemers. 
In de namiddag voorzien we twee sessies, één waarbij je opnieuw kan kiezen uit verschillende workshops 
en één waarbij we een circulair project naar keuze bezoeken in Brussel. Mogen we je vragen om je tegen 11 
maart in te schrijven en zeker ook je keuze voor de workshop en rondleidingen aan te duiden. Het voorziene 
einduur van de bezoeken is 17u. Er is geen gezamenlijk slot voorzien in het Herman Teirlinckgebouw.
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Ontvangst Pitch van ingediende pilootprojecten

Plenaire gedeelte

Lionel Billiet van Rotor Deconstruction, 
Tomas Ooms van Conix RDBM en Valérie 
Vermandel van Whitewood, 
MULTI (reconversie van de Brouckère 
Toren)

Jeroen Vrijders, WTCB, 
Onze bestaande gebouwen,  
een bron van … 

Vooruitkijken op het leertraject van 
de GDCB 

Netwerklunch

Parallelle sessies

Pauze

Bezoek aan circulair project  
in Brussel

Einde
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Brigitte Mouligneau, Vlaanderen Circulair

Introductie & toelichting bij het dagprogramma

3

PLENAIRE GEDEELTE10:00

MULTI (reconversie van de Brouckère Toren): kritische circulariteit, 
geïntegreerd ontwerp en de verkennende klant: drie convergerende 
perspectieven op de praktijk van circulariteit

   Lionel Billiet van Rotor Deconstruction

   Tomas Ooms van Conix RDBM

   Valérie Vermandel van Whitewood 

In essentie is ‘circulariteit’ een logistiek verhaal waarbij een reeks variabelen elkaar moeten vinden: 
waarschijnlijkheid, beschikbaarheid, inpasbaarheid en, niet onbelangrijk, de ‘condition humaine’... 

Dit soort volatiliteit en vloeibaarheid vraagt om een aangepaste ontwerpattitude en geïntegreerde 
praktijk. Bij MULTI, de reconversie van de Philips Toren (de Brouckère Toren) in hartje Brussel, spitst 
dat zich vooral toe op het ontdekken en bepalen van de ontwerpbeslissingen en handelingen die 
leiden tot hergebruik, het onderzoeken en ontwikkelen van prototypes en het afstemmen van 
beschikbaarheden op de vraag. 

Passend binnen de ambities van het project wordt er gezocht naar het snijpunt tussen drie 
perspectieven: de ontwerper, de opdrachtgever en de hergebruik expert. Circulariteit niet als 
‘business of promises’ of als ‘kicking the can’, maar als concrete acties vandaag.

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


Onze bestaande gebouwen, een bron van …

   Jeroen Vrijders, WTCB 

Het merendeel van de gebouwen in 2050 staat er vandaag al. Het goed onder- 
houden en behouden van onze gebouwen maakt integraal deel uit van een circulaire strategie 
voor ons gebouwenpark. We kunnen de grootste winsten behalen door ons bestaand patrimonium 
aan gebouwen en materialen optimaal aan te wenden. Deze presentatie geeft inzichten, 
instrumenten en voorbeelden uit de praktijk inzake onderhoud,  behouden/renoveren of slopen 
van gebouwen, en het hergebruik van bouwmaterialen, van inventarisatie over technische 
prestaties tot nieuwe toepassingen.

Vooruitkijken op het leertraject van de GDCB

Laat je inspireren! Pitch van ingediende pilootprojecten

Op 22 februari lag deadline voor het registreren van een pilootproject dat bijdraagt tot circulair 
bouwen in Vlaanderen. Zes enthousiaste teams stellen het pilootproject waaraan zij de komende 
twee jaar zullen werken binnen de GDCB aan jullie voor.
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KEUZE IN DE NAMIDDAG

PARALLELLE SESSIES (13U30 - 15U)13:30

SESSIE 1:  
Inventarisatie van en technisch kader voor hergebruik van 
bouwmaterialen – WTCB, Jeroen Vrijders

Het WTCB heeft in samenwerking met een aantal partners (Confederatie Bouw, ROTOR, VUB, 
UCL, …) de laatste jaren gewerkt aan 2 hulpmiddelen om het  
hergebruik van bouwmaterialen mogelijk te maken: de opmaak 
van een inventaris van herbruikbare materialen in te slopen  
gebouwen en een technisch kader om de technische prestaties  
van hergebruik-materialen te valideren. We stellen deze 2 instru- 
menten voor en bespreken in een interactieve sessie de mogelijk- 
heden, beperkingen en verdere ontwikkelingen.

SESSIE 2:  
Bouwen met bestaande gebouwen en onderdelen: de case van het MULTI 
project - Whitewood, Rotor, Conix

In deze workshop vertrekken we vanuit de praktijkcase van het  
MULTI project (de verbouwing van de voormalige “de Brouckère- 
toren” in hartje Brussel). Materiaal per materiaal wordt er heel  
concreet gekeken naar de inspanningen die geleverd zijn om her- 
gebruik mogelijk te maken binnen deze herontwikkeling van  
40.000 m2 kantoren uit 1969. Het projectteam deelt met de deel- 
nemers de successen en struikelblokken  die ze tegenkwamen.  
De deelnemers worden uitgenodigd om te reflecteren vanuit hun  
eigen ervaring. 

Zowel de architecturale als de materiaaltechnische aspecten en het perspectief van de 
ontwikkelaar zullen in de workshop besproken worden. 

SESSIE 3:   
Wat gebeurt er met bitumen na gebruik? De mogelijkheden tot hergebruik 
& recyclage – Derbigum, Koen Sneiders

Alhoewel bitumen petroleum-gerelateerd is, bewijst Derbigum 
als Belgische roofing fabrikant, met haar hergebruiks- en 
recyclingprogramma dat bitumen ook duurzaam kan zijn. Hoe doet 
Derbigum dit? Door, ondanks de vooroordelen en vele tegenslagen 
toch door te bijten en als trotse pionier en enige speler in dit segment 
er effectief in te slagen  de kringloop te sluiten. Gaat dit al voor de 
100%? Neen, maar daar wordt aan gewerkt. Koen Sneiders licht graag 
de stand van zaken en het tot op vandaag afgelegde parcours toe.
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SESSIE 4: 
De circulaire economie juridisch vormgeven: van obstakel naar 
opportuniteit – UHasselt, Prof. Dr. Bernard Vanheusden en Jonas Voorter

Eén van de grootste knelpunten die binnen de circulaire economie wordt gezien, is het recht: 
overheden, ontwikkelaars, aannemers, architecten, producenten,… zitten met tal van juridische 
vragen/onduidelijkheden. Hoe definiëren we circulaire economie, afval/grondstof,…? Hoe maken 
we overheidsopdrachten meer ‘circular proof’? Wat met het meer en meer streven naar een 
product als dienst? Hoe integreren we circulaire economie meer in omgevingsvergunningen, 
in de sloop (denk aan Tracimat), in datamanagement? Hoe zit het met aansprakelijkheid 
en verzekering? Dergelijke vragen, en de onzekerheid die eruit voortvloeit, werkt serieus 
belemmerend. Deze workshop wil hieraan verhelpen. We gaan uitgebreid in op de juridische 
obstakels die bij het publiek leven. We geven de kans om informatie, ervaringen en best practices 
uit te wisselen en proberen samen een begin van oplossing uit te werken...

SESSIE 5: 
Hergebruik in de praktijk; Voorbeelden uit 7 Brusselse Circulaire Werven - 
Cenergie 

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de Brusselse Circulaire 
Werven, gaan we met deze workshop dieper in op de werkelijke 
toepassing van hergebruikte/herbruikbare materialen: welke 
materialen worden al in de praktijk hergebruikt? Hoe gebeurt de 
recuperatie van materialen, welke actoren moeten instappen om 
het verhaal concreet te kunnen maken? Wat zijn de belangrijkste 
opportuniteiten en belemmeringen om hergebruik in een project  
toe te passen? Na de presentatie, volgt een uitwisselingsmoment  
met de deelnemers. 

SESSIE 6: 
Wat na de Green Deal Circulair Bouwen? – Vlaanderen Circulair  

De intentie van de Green Deal Circulair Bouwen ligt erin dat het 
traject na 4 jaar op zichzelf verder kan leven en groeien. Om dit te 
bereiken zetten we daartoe nu de eerste stappen. Hoe doen we dat 
en wat is dan de richting? In een workshop met deelnemers van 
de GDCB en systeemdenkers ontwierpen we 3 voorstellen voor een 
procesarchitectuur. Hiermee willen we met jullie voort gaan. Schrijf 
je zeker in als je er mee voor wil zorgen dat deze Green Deal hét 
traject wordt dat zichzelf in stand kan houden.



SESSIE 7: 
Samen aan de slag bij het invullen van je GDCB pilootproject canvas

Met de ondertekening van de  Green Deal Circulair Bouwen engageerde je je als deelnemer  om 
mee te werken aan een pilootproject. Deze zetten in op één of meerdere circulaire strategieën: 
van selectief slopen, over aangepast ontwerp en nieuwe business modellen tot systemen voor 
het delen van informatie over materialen en gebouwen…  We vragen alle deelnemers om hun 
pilootproject te registreren in het projectcanvas. Zo kunnen we elkaar helpen en inspireren 
binnen de GDCB Community. Uiteindelijk willen we ervaringen uitwisselen over wat werkt en wat 
niet bij het uitrollen van circulaire oplossingen. Wens je nog ondersteuning bij het fine-tunen van 
je pilootproject? Tijdens deze werksessie  ga je in kleine groepjes aan de slag en help je elkaar 
bij het vormgeven van je project. Schets kort aan elkaar je projectidee en ga samen dieper in op 
welke circulaire ambities je nog in je project kan integreren.  Ook facilitatoren vanuit de green 
deal zullen aanwezig zijn in deze klankbordsessie. Voor wie de projectideeën reeds voldoende 
gerijpt zijn, is er ook de mogelijkheid om ter plekke het projectcanvas on-line in te vullen. We 
vragen je om vooraf het webinar ‘Van idee naar project’ (https://vlaanderen-circulair.be/nl/
gdcb-ledenzone/webinars-lespakketten/gdcb-webinar-van-idee-naar-project-zo-begin-
je-eraan) door te nemen.

KOFFIEPAUZE EN VERZAMELEN VOOR BEZOEK

BEZOEK AAN CIRCULAIR PROJECT IN BRUSSEL

15:00

15:30
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BEZOEK 1: 
BC materials, urban mining van grondverzet tot circulaire leembouwmaterialen.

BC materials, urban mining van grondverzet tot circulaire leembouwmaterialen. BC materials sluit 
de keten van grond tot circulaire bouwstof. Ze vormen grondverzet van stadswerven om tot lokale 
bouwmaterialen zoals leempleisters, leemstenen en stampleem in een proces van urban mining. 
Deze leembouwmaterialen zijn CO2-neutraal, zorgen voor een gezond binnenklimaat en bevatten 
minieme grijze energie. Na gebruik kan het terug aan de grond gegeven worden of opnieuw 
omgevormd worden tot bouwmateriaal in een oneindig circulair proces. BC materials is ontstaan 
uit parallelle activiteiten van BC architects & studies en organiseren ook workshops en opleidingen 
om te sensibiliseren voor het gebruik van deze nieuwe circulaire materialen.  
Gids: Ken De Cooman; Nicolas Coeckelberghs

Dit bezoek wordt aangeboden door Leefmilieu Brussel.

TWEEDE KEUZE IN DE NAMIDDAG

Wees er aandachtig voor dat we ons te voet verplaatsen en een gedeelte van het 
bezoek buiten kan doorgaan. We vragen jullie dan ook om warme kleding  
te voorzien, alsook praktische schoenen te dragen.

https://www.cognitoforms.com/OVAM1/ProjectCanvasCirculairBouwen
https://www.cognitoforms.com/OVAM1/ProjectCanvasCirculairBouwen
https://vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/webinars-lespakketten/gdcb-webinar-van-idee-naar-project-zo-begin-je-eraan
https://vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/webinars-lespakketten/gdcb-webinar-van-idee-naar-project-zo-begin-je-eraan
https://vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/webinars-lespakketten/gdcb-webinar-van-idee-naar-project-zo-begin-je-eraan
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BEZOEK 2: 
MULTI (reconversie van de Brouckère Toren)

Tijdens dit bezoek krijg je een rondleiding op de werfsite van MULTI, (Maximum 15 à 20 
deelnemers) de reconversie van de Philips Toren (de Brouckère Toren). Tijdens het plenaire gedeelte 
gaven de drie partners reeds hun visie en ambities. Tijdens de rondleiding ontdek je dit met eigen 
ogen. Je ziet de site zelf, die voornamelijk in de afbraakfase zit, met reeds een aantal realisaties 
van hergebruik.

Opgepast, voor dit bezoek dien je je eigen veiligheidsschoenen én helm te voorzien.

BEZOEK 3: 
Gare Maritime

Gare Maritime, het oude stationsgebouw met de statige overkappingen in art-nouveaustijl op de 
site van Tour&Taxis was ooit gekend als knooppunt voor internationale handel. Op vandaag is het 
een overdekt stadsdeel dat de oude constructies hergebruikt, met paviljoenen in CLT-constructies, 
parken en een ruime, groene voetgangersboulevard. Het huist onder andere horecafaciliteiten,  
winkels en kantoren en wordt ingezet voor openbare evenementen. Ontdek tijdens deze 
rondleiding, gegidst door BoPro en Bureau Bouwtechniek, waarom de site wordt omschreven als 
‘stad waar het nooit regent’.

Gids: Charlottte Dossche en Jan Moens
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BEZOEK 5: 
Valens Vandergoten 

Bouw van een residentieel gebouw dat in totaal 53 contract appartementen zal huisvesten. 
Teneinde zijn milieu impact te beperken voorziet dit project de recuperatie en  recyclage van 
materialen: 2.000 m2 bakstenen zullen uitgehaald worden uit de 700 m2 van het voormalige 
industrieel gebouw. Deze worden nadien hergebruikt voor de gevelbekleding van de nieuwe 
gebouwen. Dit recuperatiewerk wordt door een beschutte werkplaats uitgevoerd.

Gids: David Bruynooghe

Opgepast, voor dit bezoek dien je je eigen veiligheidsschoenen en -bril, fluovestje én helm te 
voorzien.

BEZOEK 4: 
Kanal Centre Pompidou

Een van de grootste projecten in het Brussels gewest betreft de transformatie van de voormalige 
Citroengarage tot cultuurpool met onder andere een museum voor moderne en hedendaagse 
kunst en architectuur.

Het 40.000 m2 groot gebouw wordt maximaal behouden  
en ingezet voor hergebruik. Het werken met verschillende  
klimaatzones laat toe om efficiënt om te gaan met de  
bestaande structuur en toch een antwoord te bieden op  
de complexe eisen die het programma met zich meebrengt. 
De aanpak van het project baseert zich maximaal op een  
vertrouwen in wat de geschiedenis ons aanreikt.

Gids: Arabella El Ginawy

Opgepast, voor dit bezoek dien je je eigen  
veiligheidsschoenen, fluovestje én helm te voorzien.
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BEZOEK 6: 
Herman Teirlinck Gebouw

Ontdek de mogelijkheden van hergebruik tijdens een interactieve workshopsessie in het Herman 
Teirlinck Gebouw. Filip Langenus van het Facilitair Bedrijf geeft je tijdens een rondleiding inzicht 
in de circulaire visie op, de renovatie en constructie van het gebouw. Vervolgens gaat Nnof in op 
hoe ze de circulaire kantoorinrichting hebben aangepakt.

Gids: Filip Langenus & Simon Vandevoorde.

SESSIE 7: 
Workshop ZIN (WTC 1 en 2 gebouwen)

Het ZIN-project (de herontwikkeling van de site van de WTC 1- en 2-torens) is gelegen in de 
Noordwijk. Het is een multifunctionele site die onder andere kantoren, coworking, appartementen, 
hotelkamers, en verder sportruimtes, vrijetijdsruimtes, horeca en handelszaken omvat. ZIN zal 
volledig geïntegreerd worden in zijn stedelijk ecosysteem en zal openstaan voor de stad. Het is 
een innovatief project op het vlak van architectuur, design en duurzaamheid. Een nieuwe centrale 
eenheid zal de twee bestaande torens met elkaar verbinden,  
waardoor 14 uitzonderlijk ruime kantoorverdiepingen ontstaan.  
De tussenverdiepingen in de bestaande torens worden ingericht  
als appartementen en een hotel. De ontmantelingswerkzaam- 
heden zouden midden 2020 moeten starten na het bekomen  
van de nodige vergunningen. Deze workshop vindt plaats in  
het Herman Teirlinck gebouw zelf. Befimmo geeft je dan ook  
een virtuele rondleiding in het project.
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SESSIE 8: 
Samen aan de slag bij het invullen van je GDCB pilootproject canvas

Om je de kans te geven een workshop te volgen én te werken aan je eigen pilootproject, herhalen 
we de sessie ‘Samen aan de slag’ in dit tijdsblok. Je kunt dan geen werf bezoeken, maar wel samen 
met andere deelnemers stappen vooruit zetten in je eigen project. Ook facilitatoren van de Green 
Deal zullen aanwezig zijn om op je concrete vragen te antwoorden. Deze pilootprojecten zetten in 
op één of meerdere circulaire strategieën: van selectief slopen, over aangepast ontwerp en nieuwe 
business modellen tot systemen voor het delen van informatie over materialen en gebouwen, …  
We vragen alle deelnemers om hun pilootproject te registreren in het projectcanvas op het online 
leerplatform. Waarom vragen we je om je pilootproject te registreren? Zo kunnen we elkaar helpen 
en inspireren binnen de GDCB Community. Uiteindelijk willen we ervaringen kunnen uitwisselen 
over wat werkt en wat niet bij het uitrollen van circulaire oplossingen: welke regelgeving vormt een 
belemmering, welke financieringsvormen zijn gepast en welke niet, ...

Wens je nog ondersteuning bij het finetunen van jouw pilootproject? Tijdens deze werksessie  ga 
je in kleine groepjes aan de slag en help je elkaar bij het vormgeven van je project. Schets kort aan 
elkaar je projectidee en ga samen dieper in op welke circulaire ambities je nog in je project kan 
integreren. Ook facilitatoren vanuit de Green Deal zullen aanwezig zijn in deze klankbordsessie. 
Voor wie de projectideeën reeds voldoende gerijpt zijn, is er ook de mogelijkheid om ter plekke 
met hun hulp het projectcanvas online in te vullen. We vragen je om vooraf het webinar ‘Van idee 
naar project’ (https://vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/webinars-lespakketten/
gdcb-webinar-van-idee-naar-project-zo-begin-je-eraan) door te nemen.

EINDE (dit kan variëren volgens het project dat je bezoekt) 17:00

Met je groep kan je na het bezoek terug wandelen naar het Herman Teirlinck gebouw. Uiteraard is dit 
geen verplichting en kan je na het bezoek ook rechtstreeks naar trein, tram, parking, … gaan.

https://vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/webinars-lespakketten/gdcb-webinar-van-idee-naar-project-zo-begin-je-eraan
https://vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-ledenzone/webinars-lespakketten/gdcb-webinar-van-idee-naar-project-zo-begin-je-eraan


PRAKTISCHE INFO

WAAR EN WANNEER?

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

Vrijdag 20 maart
Deuren om 9u00; start om 10u00
Einde om 17u00

Het event is gratis, maar inschrijven is verplicht.

NU INSCHRIJVEN >
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PARTNERS INSPIRATIEDAG

Onze hartelijke dank aan de Vlaamse overheid, 
die de locatie van deze actiedag ter beschikking 
stelt en de praktische organisatie ondersteunt.

Om de organisatie van de actiedagen zo 
duurzaam mogelijk in te richten, weten we 
vooraf graag het juiste aantal deelnemers. 
Ben je ingeschreven en kan je toch niet komen? 
Laat dan weten welke collega je vervangt 
of annuleer via mail (gdcb@vlaanderen-
circulair.be) tot en met 18 maart 2020.  
Zonder annulatie rekenen we een no show fee 
van 50 euro aan, die de kosten van de catering 
en de organisatie van de rondleidingen dekt. 

BEREIKBAARHEID:
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-
overheid/gebouwen/herman-
teirlinckgebouw

https://www.cognitoforms.com/OVAM1/InschrijvingActiedag20Maart2020Brussel
mailto:gdcb%40vlaanderen-circulair.be?subject=
mailto:gdcb%40vlaanderen-circulair.be?subject=
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/herman-teirlinckgebouw
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/herman-teirlinckgebouw
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/herman-teirlinckgebouw
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/herman-teirlinckgebouw


ZIJ BOUWEN MEE: 
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