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UITNODIGING ONLINE ACTIEDAG 19 MEI 2020

Graag nodigen we je uit voor de volgende actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen. Daar het gezien 
de Covid-19 omstandigheden nog niet aangewezen is om fysieke evenementen te organiseren, bieden 
we deze actiedag in een digitale versie aan. De co-organisatie met BuildUp blijft behouden, net als het 
thema van deze dag. In de voormiddag presenteren drie keynote sprekers hun visie op digitalisering 
en standaardisatie als stap naar circulair bouwen. In de namiddag volgen er twee tijdsblokken met 
interactieve workshops. Zo willen we het leertraject maximaal laten doorgaan en blijf je in contact met 
andere deelnemers. Samen leren om nieuwe inzichten te gebruiken in je eigen pilootproject, dat blijft het 
doel van deze actiedag.

PROGRAMMA OVERZICHT

14:0010:00

12:00

16:00

14:00

15:10

Parallelle sessies keuze uitPlenaire gedeelte (incl pauze om 11u10)

Keynote 1:  
“Impact van technologie op het (circulaire) 
bouwproces” 
Herman Van Bolhuis, BouwLAB R&DO

Keynote 2: 
“Bouwindustrialisatie als katalysator voor 
circulair bouwen?”
Luc François, WTCB

Keynote 3: 
“BIM-industrialisatie – meer circulair 
ontwerpen en efficiënt bouwen” 
Johny Verstegen & Ruben Braeken, Mosard

Korte toelichting bij het leertraject van de GDCB 

Parallelle sessies keuze uit

Sessie 1: “Troeven van 3D printen met beton voor 
circulair bouwen” 
Theo Voogd, Bruil

Sessie 2: Met een nieuw beleidsprogramma ‘Op weg 
naar circulair bouwen’ 
Roos Servaes & Philippe Van de Velde, Vlaanderen 
Circulair & OVAM

Sessie 3: Smart circulair theater
Tim Van Bruyssel, Telesys

Sessie 4: Breng de milieu-impact van je bouwproject 
in kaart met behulp van de TOTEM-tool

Sessie 1: “BIM-industrialisatie – meer circulair 
ontwerpen en efficiënt bouwen” 
Johny Verstegen & Ruben Braeken, Mosard

Sessie 2: Analyse van het ontwerp van een 
polykliniek door middel van het Reversible Building 
Design Protocol -  deel 1 De Transformation Capacity 
Joost Declercq, Archipelago

Sessie 3: Hoe bescherm ik mijn circulaire oplossing? 
Hans Haagdorens, VLAIO

Sessie 4: Leer de milieu-impact van je bouwproject in 
kaart brengen met behulp van de TOTEM-tool
Arianne Acke en Elke Meex, OVAM

Einde

Einde
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Keynote 1:   
Impact van technologie op het (circulaire) bouwproces

  Herman Van Bolhuis, BouwLAB R&DO

Herman Van Bolhuis is al meer dan 30 jaar gegrepen door de invloed van nieuwe technologie 
op mens, bedrijf en maatschappij. Hij houdt zich reeds 10 jaar met digitale productievormen als 
3D-printen bezig. Niet alleen de productie, maar ook de keten maken het voor hem interessant. 
Tijdens zijn keynote neemt Herman je mee op een reis langs verschillende elementen hierin, 
van digitalisatie in de ontwerpfase, over productie tot digitaal voorraadbeheer en digital asset 
management (blockchain, AI, IoT oplossing). 

Keynote 2:   
Bouwindustrialisatie als katalysator voor circulair bouwen?

   Luc François, WTCB

Gedurende drie jaar boog een cluster van een 60-tal bedrijven zich over de vraag op welke 
wijze principes van de industriële wereld kunnen worden geïmplementeerd in de bouwwereld. 
Het doel van deze denkoefening was het beheersen van de doorlooptijd, kwaliteit en kostprijs 
van bouwprojecten. Geen overbodige luxe in een arbeidsintensieve sector met steeds strengere 
eisen op vlak van isolatie, luchtdichtheid, akoestiek en stabiliteit. In deze sessie presenteert Luc 
François de resultaten van deze denkoefening én slaat hij de brug tussen industrialisatie van de 
bouw en het circulair gedachtengoed. 
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PLENAIRE GEDEELTE (INCL PAUZE OM 11:10)10:00

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


Keynote 3: 
BIM-industrialisatie – meer circulair ontwerpen 
en efficiënt bouwen

   Johny Verstegen, Mosard

   Ruben Braeken, Mosard 

Efficiëntie in het bouwproces van ontwerp tot plaatsing. Ervaar hoe een BIM-model opgebouwd 
met modulaire maten kan dienen om in snelheid te winnen en kosten tot een minimum te 
beperken. Begin dit jaar lanceerde Mosard het uniform maatsysteem voor ‘compatibel bouwen’,  
een modulair bouwsysteem met circulaire bouwcomponenten die reeds in 3D (BIM) zijn uitgewerkt. 
Tijdens deze keynote lichten Johny Verstegen en Ruben Braeken toe hoe ze de hele bouwketen 
samenbrengen om meer efficiënt met elkaar te werken en ze zo hun slogan ‘Let’s compose 
together’ in de praktijk brengen.
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KEUZE IN DE NAMIDDAG
PARALLELLE SESSIES (14:00 - 16:00)14:00

14:00 - 14:50

We voorzien twee tijdsblokken met telkens vier parallelle interactieve workshops. Je kan dus in elk 
tijdsblok (van 14:00 - 14:50 en 15:10 - 16:00) een workshop kiezen. Een aantal van de workshops bouwen 
voort op de keynotes van de voormiddag, andere staan hier los van. Belangrijk om te weten bij het 
maken van je keuze is dat de sessie over TOTEM doorloopt over de twee tijdsblokken en je enkel voor 
het geheel kan inschrijven. Het aantal deelnemers voor deze sessie is ook beperkt. Je mag uiteraard met 
meerdere personen uit je organisatie inschrijven om zo meerdere workshops te kunnen volgen. 

We starten het namiddaggedeelte met een korte toelichting bij het leertraject van de GDCB.

SESSIE 1:  
Troeven van 3D printen met beton voor circulair bouwen

  Theo Voogd, Bruil

Bruil startte als één van de eerste commerciële bedrijven met de ontwikkeling  
van haar eigen 3D-betonprinttechnologie. Hiermee wil Bruil de vormvrijheid in  
architectonisch beton weer betaalbaar maken, maar ook het verbruik en de verspilling van 
primaire grondstoffen drastisch verlagen. Dit leidde eind 2019 tot de opening een volledig 
geautomatiseerde 3D-print-productielocatie. Bruil produceert hier unieke bouwelementen, direct 
vanuit de digitale modellen van de architect. Medio 2020 start hier de productie  
voor het grootste 3D-printproject ter wereld, namelijk de upgrading van twee flatgebouwen 
in Den Helder. Tijdens de workshop vertelt Theo Voogd je alles over de relevantie en 
totstandkoming van dit unieke project. Waar zit de winst voor de architect, de opdrachtgever 
en het milieu? Ook de worstelingen om deze innovatieve techniek in de bestaande bouw te 
integreren komen aan bod.
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SESSIE 2:  
Met een nieuw beleidsprogramma  
‘Op weg naar circulair bouwen’ 

  Roos Servaes, Vlaanderen Circulair 

  Philippe Van de Velde, OVAM

Het huidige beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’ loopt nog tot eind 2020.  
Hoog tijd om even stil te staan bij wat we hebben gerealiseerd vanaf 2014: wat vlot liep, wat 
minder en hoe dit bijdraagt aan de transitie naar de circulaire economie. Zoals in 2014 doen we 
dit samen met onze stakeholders uit de bouwsector en andere delen van de samenleving.
Wil je ditmaal graag deelnemen aan dit proces en ben je niet helemaal vertrouwd met het 
huidige beleidskader? Deze sessie zet je daarbij aardig op weg. We schetsen het huidige 
beleidsprogramma met zijn doelstellingen en realisaties en duiden de stappen aan die we samen 
kunnen volgen om tot het nieuwe programma te komen.

SESSIE 3:  
Smart circulair theater 

  Tim Van Bruyssel, Telesys

In deze workshop laat Tim Van Bruyssel zien hoe ze de Kantschool in  
Mater hebben omgebouwd naar een modern Theater en dit samen met de eigenaar. Het 
gebouw is in 1841 gebouwd als een theaterzaal en werd enkele malen verbouwd om te gebruiken 
als school. Vorig jaar hebben Telesys en DMXRent het gebouw op circulaire wijze verbouwd. 
Alle bestaande authentieke elementen zijn behouden en zoveel mogelijk materialen zijn 
opnieuw hergebruikt. Daarnaast zijn veel nieuwe technieken toegevoegd aan het gebouw en 
dit telkens zoveel als mogelijk circulair aangepakt. Zo hebben ze onder andere een complete 
gebouwautomatisatie gedaan op basis van IP met eigen software en hardware. In een korte 
video en foto’s gaan laten ze zien waar ze gestart zijn en wat het uiteindelijke resultaat,  
een 4.0 theatergebouw  is.

SESSIE 4:   
Breng de milieu-impact van je bouwproject  
in kaart met behulp van de TOTEM-tool

      Elke Meex, OVAM
      Arianne Acke, OVAM 

Tijdens deze virtuele sessie van 1,5 uur maken we je wegwijs in het gebruik van TOTEM, de 
Belgische tool om de milieu-impact van gebouwen en gebouwelementen te berekenen over hun 
volledige levenscyclus. Hoe verloopt zo’n virtuele TOTEM-opleiding? Je schrijft vooraf in en krijgt 
op 8 mei een korte opdracht met handleiding. Je bereidt deze opdracht in de TOTEM-tool voor 
en ten laatste op 15 mei dien je de opdracht in. 0p 19 mei gaan we in een eerste deel in op 
de theoretische achtergrond van TOTEM en vervolgens analyseren we de ingediende oefening 
(globale feedback en aandachtspunten). Doorheen de hele sessie is er ook tijd voor vragen. 
Interesse? Schrijf je dan in voor 7 mei (let op, het aantal plaatsen is beperkt)!
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SESSIE 1:  
BIM-industrialisatie – meer circulair ontwerpen en efficiënt bouwen 

  Johny Verstegen, Mosard

  Ruben Braeken, Mosard 

Begin dit jaar lanceerde Mosard het uniform maatsysteem  
voor ‘compatibel bouwen’,  een modulair bouwsysteem met  
circulaire bouwcomponenten die reeds in 3D (BIM) zijn uit- 
gewerkt. Tijdens de keynote van Johny Verstegen en Ruben  
Braeken ervaar je reeds hoe een BIM-model opgebouwd  
met modulaire maten kan dienen om in snelheid te winnen en kosten tot een minimum te 
beperken. In deze workshop duiken zij dieper in het modulair bouwsysteem en de wijze waarop 
dit de hele bouwketen samenbrengt.

SESSIE 2:  
Analyse van het ontwerp van een polykliniek door middel van het 
Reversible Building Design Protocol -  deel 1 De Transformation Capacity

      Joost Declercq, Archipelago

In welke mate is de aanpasbaarheid van een (zorg)gebouw 
meetbaar?  In welke mate kan een kwantitatieve analyse  
het ontwerpproces helpen sturen om tot een hogere mate 
van aanpasbaarheid te komen?  Het Reversible Building  
Design Protocol (RBD), ontwikkeld in het kader van het  
BAMB onderzoeksproject, probeert hier een antwoord op  
te geven.  Samen met Leefmilieu Brussel en dr Elma Durmesivic, die het RBD heeft ontwikkeld, 
zijn archipelago architects bezig om als testcase hun ontwerp voor de polykliniek BRACOPS door 
te lichten en bij te sturen.  De input wordt ingezet om zowel het ontwerp meer aanpasbaar te 
maken, als om het RBD verder te verfijnen.  In deze workshop gaan we in op het gebruik van 
kwantitatieve analyses en de leerlessen van het tot nu toe gelopen traject.

SESSIE 3:
Hoe bescherm ik mijn circulaire oplossing? 

      Hans Haagdorens, VLAIO

Circulair bouwen vraagt om innovatieve, slimme oplossingen. 
Als ondernemer investeer je in nieuwe producten, diensten,  
productieprocessen. Maar hoe bescherm je die het best? In  
deze workshop overloopt Hans Haagdorens, bedrijfsadviseur  
van VLAIO, de verschillende beschermingsvormen en geeft  
een inkijk in de verschillende databanken. Daarbij focust hij  
zowel op de juridische kracht als de kostprijs en probeert je  
zo te helpen bij het uitdenken van een economisch verant- 
woorde beschermingsstrategie.

PARALLELLE SESSIES (15:10 - 16:00)15:10
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SESSIE 4: 
Leer de milieu-impact van je bouwproject in kaart brengen met behulp van 
de TOTEM-tool 

      Elke Meex, OVAM
      Arianne Acke, OVAM 

Deze sessie is het vervolg van de sessie om 14u00. Je kan deze enkel volgen als je voor beide sessies 
inschrijft.
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PRAKTISCHE INFO

Het event is gratis, maar inschrijven is verplicht.

NU INSCHRIJVEN >

Dit event gaat online door, na inschrijving ontvang je midden mei een link om deel te nemen aan deze 
actiedag. 

Heb je de nieuwe GDCB deelnemerszone al bezocht? Deze zone op de website van Vlaanderen 
Circulair vervangt het leerplatform Eloomi en bevat alle lespakketten, webinars, presentaties 
en andere content die in het kader van de GDCB is gecreëerd. Ook kan je hier de lijst met alle 
deelnemers en pilootprojecten terugvinden.

Bij de inschrijving voor de online actiedag van 19 mei kun je laten weten of je extra feedback 
nodig hebt bij je pilootproject maar je kunt ook al meteen rechtstreeks in contact komen met de 
andere deelnemers en hen om hulp vragen. Bezoek zeker de Slack-groep en stel de vragen binnen 
de GDCB community. 

  NAAR DE GDCB-ZONE (LOGIN) 

https://www.cognitoforms.com/OVAM1/InschrijvingOnlineActiedag19Mei2020
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/gdcb-zone


ZIJ BOUWEN MEE: 
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