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Our responsibility. Bui ldings have a vast share in our envi ronmental impact, including pollution, resource depletion and land use. Source: European Envi ronment Agency. 

(2012 & 2015) European Environment State and Outlook: Material resources and waste. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

De bouw- en afbraaksector is verantwoordelijk voor ongeveer

40% van alle afval.

Bouwen en onderhoud initieert ongeveer de helft van alle 

materiaalstromen.

Gebouwen hebben een groot aandeel in onze milieuimpact,

met inbegrip van grondstofuitputting, grondgebruik en vervuiling.
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Afbraak van gebouwen: de container…



- ruimtelijke aanpassing

- technische update

- nieuwe (woon)trends  

- einde levenscyclus

- …

Onze gebouwde omgeving

wordt gekenmerkt door een lineair proces, 

van wieg (cradle) tot graf (grave).
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Gebouwen moeten elke 15-20 jaar 
technische herstellingen 

ondergaan, 

maar ook onvoorzien aangepast 
worden 
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Gebouwen zijn complex qua 
uitvoering 

en vragen om toekomstige 

inspectie van bepaalde 
gebouwonderdelen
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Nieuwe look 

buitengevel

Gebouwen zijn gevoelig aan trends 
en gebruikers wensen 

op elk moment gebouwen 

aangepast aan hun levensstijl



- ruimtelijke aanpassing

- technische update

- nieuwe (woon)trends  
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Uitbreiden gebouw

Herverdeling van 

kamers

Gebouwen moeten zich aan 
socio-economische evoluties en 

wijzigende functionele 

gebruikersnoden kunnen 
aanpassen



circulair denken

Als alternatief streven we naar gesloten kringlopen,

een circulair proces, van 'wieg tot wieg'.



Demonteerbare en herbruikbare systemen die in de toekomst

eenvoudig upgrades, aanpassingen en ontmanteling toelaten



circulair denken







flexible buildings

Polyvalente gebouwen met flexibele gebruikersvrijheid

en hoog exploitatiepotentieel, voor verlengde levensduurcirculair denken



Villa Welpeloo – Rotterdam

(Her)gebruik materialen optimaal die lokaal beschikbaar 

zijn en / of hernieuwbaar zijncirculair denken





© buildingacircularfuture.com

© EPEA

Voorzien van informatiesets met technische, ecologische en

financiële eigenschappen m.b.t. circulaire economie
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Eenvoudige tools die gebruikers helpen om circulaire gebouwen 

te ontwerpen met hoog hergebruikpotentieel en transformatiecapaciteit



Mockups van reversibele bouwoplossingen door koplopers in de 

bouwwereld, demonstratiegebouwen realiseren in een cocreatieproces



Behoud van bestaande structuur

Ontwerpen voor aanpasbaarheid/

lange levensduur (scenarioplanning)

Ontwerpen voor herbruikbaarheid/

sluiten van kringlopen: demonteerbare 

bouwsystemen

Circular Retrofit Lab
Hoge circulaire ambities







THE VARIEL SYSTEM
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Circular Retrofit Lab
Een circulair leerproces door samenwerkingen





3 RENOVATION STRATEGIES

INTERNAL TRANSFORMATION EXTERNAL TRANSFORMATION MODULE RECONFIGURATION



Plug-In Offices

Dissemination 
Space

Eco Guesthouse

Bicycle Repair 
Shop

Concert Space Exhibition Space

Bistro / RestoInformation 
Office

Multifunctional Open Air 
Space

Updated Student 
Housing

FUNCTION RESEARCH



FUNCTION RESEARCH

Dissemination Space - Lecture Café
(public)

Guesthouses
(residential)

Plug-in Offices
(professional)

>





FAÇADE SYSTEM 1





FAÇADE SYSTEM 2





TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4

THE PERFECT SYSTEM ?





TECHNICAL SERVICES



TECHNICAL SERVICES – BIM MODEL









© Drees & Sommer

Tools die toelaten om alle technische informatie tussen actoren te 

delen en LCA / LCC-impacten te optimaliseren

Circular

Building 
Assessment

WEB
Platform

Building on existing 
approaches

Environmental 

LCA

C ircular E conomy

Key Performance Indicators

R eversible

B uilding

D esign

Social Value
N ew
Methodology

Material

Passport

BIM

User

Information

BAMB
Plug-in

BAMB
Product

Property
Set

Supporting Databases



Gemeentehuis, Brummen

Nieuwe circulaire business modellen voor producenten, 

aannemers, vastgoedsector, etc.  







Beleidssteun voor transitie naar circulaire bouweconomie

Standaarden/certificaten voor circulaire gebouwen en materialen

Rotor





Lerend netwerk, Atelier Circulair,…

WoonC: Business innovation



Inspiratiepublicatie: 

Bouwen voor een circulaire economie

vub.be/arch/circulardesign



Actions for Circular 

Architecture

September 2022

Charlotte Cambier

www.circularactions.be



Actions for 

circular 

architecture



Support design teams during the design process

when they are aiming to design for a circular economy

Goal
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www.circularactions.be

http://www.circularactions.be/




4

1


