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1. Inleiding: belang van deze
werkagenda
Aangezien bouwen, huisvesting en infrastructuur een belangrijk onderdeel vormen van de
voetafdruk van de Vlaming, is ‘Circulair Bouwen’ één van de zes Werkagenda’s.
Van alle grondstoffen wereldwijd wordt 50% ingezet in de bouwsector. Zo’n 33% van afval- en
materiaalstromen die vrijkomen in Europa komt uit de bouw. En de wijze waarop we bouwen en wonen
heeft bovendien een grote impact op onze CO 2-voetafdruk (36%), ons energieverbruik (40%) en het
waterverbruik (33%)1. Daarbij is het een troef dat de bouw gedeeltelijk een lokaal georganiseerde sector
is, waardoor heel wat actoren in Vlaanderen zelf bepalend zijn voor de manier waarop enerzijds wordt
ontworpen en gebouwd maar anderzijds ook kringlopen in de keten makkelijker gesloten kunnen
worden. Door in te zetten op circulair bouwen, kiezen we dus resoluut voor maximale impact in
Vlaanderen.
Wat is Circulair Bouwen?
Circulair bouwen is een bouwpraktijk die streeft naar een efficiënt en effectief gebruik van
hulpbronnen om economisch, sociale én ecologische (meer)waarde te creëren of minstens te
behouden, rekening houdend met de bestaande erfenis en de toekomstige opportuniteiten eigen aan
onze bouwwereld. Dit doen we via een intense samenwerking binnen het waardenetwerk” (definitie
Green Deal Circulair Bouwen, 2020)
in-scope:
•

•
•

Circulaire strategieën toepassen in bouwwerken in de brede zin:
i. Residentieel
ii. Niet-residentieel
iii. Infrastructuur
Randvoorwaarde: in interactie met circulaire gebiedsontwikkeling (Open
ruimte/Bouwshift).
Kortweg: leegstaande gebouwen herbestemmen (met oog op optimaal benutten van
ruimte), bestaande gebouwen nieuwe functies geven, (toekomstig) afval vermijden via
slim ontwerp en uitvoering en alle vrijgekomen stromen maximaal hergebruiken of
hoogwaardig recycleren.

1

[
‘From Construction 2020 to a new vision for a sustainable Built Environment’, European Commission - DG GROW, 2020,
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=35639 ]
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De omslag naar een circulaire bouweconomie is ingrijpend. Ze vergt innovatie en een complete
koerswijziging. Ze vereist een nieuwe kijk op design, maakindustrie, dienstverlening, consumptie en
businessmodellen. Vlaanderen Circulair en de betrokken stakeholders uit de bouwsector samen met
tal van opdrachtgevers werken al een aantal jaar samen om deze systeemverandering te realiseren.
De werkagenda Circulair Bouwen kent een stevig fundament vanuit verschillende voorgaande
initiatieven:
•
•
•

•

De bouwgerelateerde experimenten uit de Open Calls (2017-2019) en de Gerichte Call
Circulaire Bouweconomie (2020-2021) binnen Vlaanderen Circulair
het lerend netwerk ‘Green Deal Circulair Bouwen’ (sinds 2019), opgericht door het
partnerschap VCB - OVAM - Vlaanderen Circulair.
het beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen (2014-2020)’ en het
voorbereidende traject voor het ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen
(2022-2030)’ binnen de OVAM,
de onderzoeksgroep ‘Proeftuin Circulair Bouwen’ (2019-2022) die de randvoorwaarden en de
systeemknelpunten van de circulaire bouwwereld in kaart brengt via data uit experimenten
(calls, Green Deal) en data uit eigen toegepast onderzoek.

De kracht van deze werkagenda ligt dus in de brede basis vanuit de vele circulaire
praktijkexperimenten door uiteenlopende actoren. En vanuit een analyse van de data uit die
experimenten en ander onderzoek, zodat we - met wetenschappelijk onderbouwde
beleidsaanbevelingen - een steeds beter zicht krijgen op de hefbomen en knelpunten voor een
circulaire bouweconomie in Vlaanderen
Met deze werkagenda bouwen we verder op deze inzichten en noden uit voorgaande initiatieven.
Door alle actoren in de bouwsector bij ons rollend actieprogramma te betrekken, ontstaat er een
intensievere samenwerking en afstemming zodat we evolueren van de klassieke lineaire bouwketen
naar een netwerk van bouwactoren die inzetten op maximaal waardebehoud. Die is cruciaal om
fundamentele aanpassingen te maken die effectief de voetafdruk verminderen en de kringlopen
maximaal sluiten.
De publiek private participatieve processen waarmee de WACB vormgeeft aan de transitie naar een
circulair bouwsector is waardevol voor:
• publieke actoren: onze activiteiten zijn gebaseerd op een informeel netwerk die
beleidsmakers helpt om beleidsambities af te toetsen, hen motiveert om samen met
andere actoren verkenningen te maken en hun verbinding met het werkveld
faciliteert. Dit instrument werkt versterkend voor de reguliere tot standkoming van
regelgeving en de beleidsplannen van de verschillende overheden.
• private actoren: omdat hij transversaal werkt en het overleg en de samenwerking ook
tussen alle bouwactoren stimuleert. De Werkagenda maakt via deze interactie
zichtbaar waar versnelling haalbaar is maar anderzijds ook waar nog extra
inspanningen nodig zijn. Verbindingen worden op die manier gelegd tussen koplopers
en bruggenbouwers waardoor concreet vorm gegeven kan worden aan nieuwe
partnerschappen voor samenwerking en onderzoek.
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. Kernteam
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM (openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) zijn
de initiatiefnemers of trekkers van de Werkagenda Circulair Bouwen. Dankzij de vele initiatieven van
de voorbije jaren was er voor het thema Circulair Bouwen een brede groep van geëngageerde
stakeholders die mee wilden werken aan het uittekenen van de ambities, de werkpaden en mogelijke
acties. Naast de spontane aanmeldingen, hebben de trekkers ook specifieke personen en organisaties
aangesproken omwille van hun kennis, ervaring of potentieel om dingen echt te veranderen. De
inhoudelijke uitdagingen om het huidig lineair systeem te veranderen en de ambities die nagestreefd
worden zijn immers immens. Het kernteam dat de acties concreet zal trekken bestaat uit organisaties
en mensen die de zaken écht in beweging kunnen en willen zetten.
Hier volgt overzicht kernteam na analyse van de survey eind maart
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3. Het proces tot dusver
De Werkagenda wil verbinden en versnellen. Daarom werd samen met een groep van zo’n 50
geëngageerde stakeholders een rollend actieplan uitgewerkt. Dat plan:
- benoemt en beschrijft de grote ambities op het vlak van circulair bouwen,
- stippelt enkele noodzakelijke werkpaden uit en
- geeft via co-creatie vorm en inhoud aan concrete acties op die op korte termijn (1-5 jaar) nodig zijn
om de mainstreaming van de circulaire bouweconomie te versnellen.
De ruggengraat van het rollend actieplan wordt gevormd door de systemische knelpunten die de
Proeftuin formuleerde. Deze agenda verbindt. Hij verenigt alles wat al bestaat, en biedt bestaande
circulaire initiatieven meer visibiliteit zodat ze elkaar kunnen versterken. Bovendien toont het rollend
actieplan ons ook waar er nog hiaten zijn, zodat we die kunnen vullen.
Door de afgelopen 4 jaar groeiende aandacht voor circulair bouwen samen te vatten in één agenda,
ligt er een stevige basis voor de volgende stap: de hele maatschappij engageren om mee te gaan op de
ingeslagen weg en de circulaire bouwwereld realiseren in Vlaanderen.
Concreet zijn er door de trekkers van deze werkagenda eerst individuele interviews gevoerd met een
twintigtal frontrunners, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Op basis van hun input en hun
voorstellen naar uit te nodigen stakeholders zijn er verschillende co-creatiesessies opgezet om het
proces en de ambities volledig in co-creatie te bepalen. Er is gestart met het vormen van een beeld van
wat er in de vele reeds lopende trajecten reeds gerealiseerd werd en wat ontbrak, maar ook van wat
prioritair zou aangepakt moeten worden.
De eerste twee co-creatie sessies gingen door op 17 en 25 mei 2021. Er werd in deze workshops de
tijd genomen om ieders visie op de toekomst van het circulair bouwen te leren kennen. Ook werd
input gevraagd om het circulair bouwlandschap te vervolledigen, het grondwerk om mee te beginnen.
De volgende stap was dan bouwen aan een gezamenlijke kaart. Vragen als ‘Hebben we voldoende
zicht op welke gevolgen er voortvloeien uit een volledige transformatie van de bouwsector richting
circulaire economie? Welke nieuwe rollen of uitdagingen krijgen de ketenpartners in het bouwproces
en zijn de skills hiervoor wel aanwezig?’ kwamen uitgebreid aan bod. Het resultaat van deze cocreatie sessie, nl zes gedragen ambities voor deze werkagenda, werd voorgesteld op 21 juni tijdens de
State of the Union van het partnerschap Vlaanderen Circulair.
In de zomer werden tien werkpaden gedistilleerd uit alle feedback en input die de stakeholders
hadden genoteerd bij de ambities. In het najaar van 2021 werden nieuwe co-creatiesessies en
individuele interviews opgezet om concrete acties te koppelen aan de tien werkpaden.
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4. Context
Hoe ziet onze context of omgeving eruit? Internationaal, nationaal...
Op welke bestaande initiatieven spelen we in/vullen we aan?
Wat is ons theoretisch denkkader?

CONTEXT
Europa legt binnen haar Green Deal de nadruk op de nood aan een doorgedreven versnelling van de
renovatie van bouwwerken ifv de klimaatambities (Renovation Wave).
Vanuit Europese beleidscontext zien we de laatste jaren ook een verbreding van de focus naar
volledige levenscyclus en milieu-impact. Thema’s zoals circulariteit, en het in kaart brengen van de
milieu-impact verschijnen meer en meer op de voorgrond.

Figuur: A systematic review to identify potentials and requirements for supporting EU policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews,
Röck M. et al Environmental modelling of building stocks

Het door DG ENV ontwikkelde framework LEVELs dat een leidraad moet zijn voor de duurzame
prestatie van bouwwerken krijgt ook mee draagvlak. We onderscheiden volgende 6 thema’s:
1. broeikasemissies van een bouwwerk over de hele levenscyclus
2. grondstofefficiëntie en circulair materiaalgebruik
3. efficiënt materiaalbeheer
4. gezondheid en comfort
5. adaptatie voor klimaatverandering
6. LCC en waardecreatie

INVENTARIS (wat bestaat vandaag al?)
Bestaande visiedocumenten en (actie)plannen:
VLAANDEREN
•

•

•

Beleidsprogramma bouwen in kringlopen,
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Milieuverantwoord-milieugebruik-bouw.pdf + het
ontwerp Beleidsprogramma ‘op weg naar circulair bouwen’
Vlaams energie- en klimaatplan 2021 - 2030 met o.m. een hoofdstuk rond CE.
(https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202019%200912%20DOC.12083%20VEKP%2021-30%20-%20bijlageBIS.pdf Dit plan is niet enkel interessant voor het luik rond CE, maar
geeft ook de doelstellingen voor heel wat sectoren die een rol spelen in de behoeftesystemen en die dus
moeten gerespecteerd worden bij het formuleren van oplossingsrichtingen/scenario’s
Vlaamse klimaatstrategie 2050 https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2019-1220_VlaamseKlimaatstrategie2050.pdf
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vlaamse renovatiestrategie 2050 : https://www.energiesparen.be/vlaamse-langetermijnrenovatiestrategievoor-gebouwen-2050
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, strategische visie, waarbij oa verwijzing naar meer verdichting en
hergebruik, relevant voor WACB https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsplan-ruimte-vlaanderenstrategische-visie-geillustreerde-versie
Beleidsnota wonen 2019 – 2024, https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-wonen
Beleidsnota omgeving 2019 – 2024, https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024omgeving
Beleidsnota klimaat 2019 – 2024, https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-klimaat
Beleidsnota economie, wetenschapsbeleid en innovatie 2019 – 2024
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-economie-wetenschapsbeleid-en-innovatie
http://www.vcb.be/pub-visierapport-2020
https://ambities2025.wtcb.be/

ANDERE GEWESTEN?
FEDERAAL
•
•

•

https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2311-constructie-en-renovatie-van-gebouwen-hoe-de-circulaireeconomie-aanmoedigen
Federaal actieplan circulaire economie,
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/circ-econ-nllight.pdf
studie FRDO: https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2311-constructie-en-renovatie-van-gebouwen-hoe-decirculaire-economie-aanmoedigen

EUROPEES
•

•
•
•
•
•

CEAP: Europees actieplan voor een circulaire economie, https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b73501aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
Europese Green Deal, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-dealcommunication_en.pdf
Next Generation EU, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM%3A2020%3A456%3AFIN#document1
Europese Renovation Wave https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1835
Construction Product Regulation (revisie): https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/constructionproducts-regulation-cpr/review_en
EPBD (Energy performance of building directive) (revisie): https://ec.europa.eu/info/news/publicconsultation-launched-revising-energy-performance-buildings-directive-2021-mar-30_en

Lopende projecten en experimenten: (zie https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/projecten )
•
•
•

29 Gerichte Call experimenten Circulaire Bouweconomie + 19 nieuwe via relance
bouwgerelateerde OPEN CALL-projecten (19 voor 2017: reeds afgelopen: output via CF's, 21 voor 2018 en
14 voor 2019)
168 pilootprojecten GDCB
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Must read studiewerk:
•
•
•
•

Output Proeftuin Deel I Urban Mining onder https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/onzeaanpak/proeftuin
CE CENTER

Impact of circular economy on achieving the climate targets: case housing - Publicatie - CE
Center (vlaanderen-circulair.be)
Leerhub - Vlaanderen Circulair Bouwen (vlaanderen-circulair.be)

Wat gebeurt er al rond hefbomen?
1.

2.

3.

Beleidsinstrumenten:
a. juridische aanbevelingen
b. TOTEM
Circulair Aankopen
a. Projecten Gerichte call die inzetten op concrete bestekteksten, leidraden,… voor integratie van
circulaire ambities in bestekken
b. aankopen.vlaanderen-circulair.be
Communicatie
a. bouwen.vlaanderen-circulair.be
b. Green Deal Circulair Bouwen
c. tal van concrete websites als resultaat van Call-projecten, maar ook heel wat federaties en
communicatie-actoren die gericht communiceren over circulair bouwen
i. https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/dossiers/circulaire-economie/circulariteitde-bouw
ii. https://www.circubuild.be/
iii. https://pixii.be/ontdek/kennis/video-wat-circulair-bouwen
iv. https://www.bouwunie.be/nl/theme/Bouwen-praktisch/circulair
v. https://www.vcb.be/focus/circulair-bouwen/
vi. https://www.nav.be/agenda/370/rondetafel-hoe-kunnen-we-de-samenwerking-bijcirculair-bouwen-stimuleren/
vii. Circulair bouwen - Ambitions2025 (wtcb.be)
viii. …
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4.

Innovatie & ondernemen
a. VLAIO Living Labs Levensduurverlenging & circulair bouwen (2022)
b. VLAIO: Relance Call Circulair Bouweconomie (2021)
c. Communities of Practice binnen de Green Deal Circulair Bouwen

5.

Financiering
a. VLAIO-instrumentarium ifv Circulaire Economie
b. Aanpassing subsidie-instrumentarium Jeugd & Cultuur en Sportinfra
c. Projecten gerichte call zetten in op experimenteren met CESCO’s (Circulair Economy Service
Companies)

6.

Onderzoek
a. Proeftuin Circulair Bouwen
b. Ce Center
Jobs en vaardigheden

7.

Indicatoren:
• Monitor CE Huisvesting
• Proces GDCB
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5. Scope van de werkagenda
De transitie van een lineaire naar een circulaire bouweconomie is ingrijpend en complex. Ze vergt een
nieuwe manier van denken en handelen - bij alle bouwactoren en op alle niveaus. Om het engagement
van al deze partijen te bekomen, heeft Vlaanderen Circulair ze van bij aanvang betrokken bij het hele
proces.
Om een beter beeld te krijgen op de opportuniteiten en knelpunten op de weg naar circulariteit,
hebben we onze stakeholders eerst volop laten experimenteren. Aanvankelijk gingen we daarbij heel
breed (alle sectoren), maar via de Green Deal Circulair Bouwen en de Gerichte Calls Circulaire
Bouweconomie richtten we onze aandacht uiteindelijk ook specifiek op de bouwsector.
Om alle data uit de experimenten correct te analyseren en om bijkomend beleidsrelevant onderzoek
te doen, richtten we de Proeftuin Circulair Bouwen op. Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep wordt
ondersteund door een visionaire Kompasgroep met uiteenlopende experten. Samen definieerden ze
vanuit hun helikopterview systemische knelpunten en hefbomen voor de circulaire bouweconomie in
Vlaanderen, met aanbevelingen voor praktijk en beleid.

Figuur: overzicht van procesmatige aanpak die de Werkagenda voedt
De Werkagenda is het sluitstuk van het traject dat Vlaanderen Circulair tussen 2017 en 2022 aflegde
op weg naar een circulaire bouwsector. Op basis van alle knowhow en inzichten gaan heel wat actoren
samen aan de slag. Zo geven ze vorm aan een rollend actieplan voor de komende jaren met een
agenda die circulair bouwen meer zichtbaar én mainstream moet maken tegen 2050.
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Vlaanderen Circulair maakte van de transitie naar de circulaire bouweconomie een bottom-up
verhaal dat top-down vertaald wordt. Een verhaal dat vertrok vanuit een brede, multidisciplinaire
basis met private en publieke voortrekkers uit de hele sector. Een verhaal van lessen leren uit de
praktijk en daarop verder bouwen. Onze aanpak werkt immers op drie niveaus die constant
interageren: experimenteren, analyseren en beleid voeren.
Omdat we bij al onze initiatieven steeds zoveel mogelijk bouwactoren trachtten te betrekken, is er op
enkele jaren tijd niet enkel een sterk netwerk maar ook een belangrijk draagvlak gegroeid. De
intrinsieke motivatie om mee te bouwen aan de circulaire bouweconomie is zeer groot, bij alle
partijen. Ze ervaren immers duidelijk dat hun inbreng er écht toe doet en dat hun acties mee vorm
geven aan het beleid. En het is dié energie die we nodig hebben om de transitie naar een volgend
niveau te tillen en het actieplan van de Werkagenda waar te maken.

13

6. Doelen van de werkagenda
Visie
De werkagenda Circulair Bouwen geeft vorm aan een toekomst waarin kwaliteitsvol wonen, werken
en leven vooropstaat. Voor iedereen. En met respect voor mens en milieu.
Om dit te realiseren, maken we efficiënt gebruik van onze erfenis: het bestaand patrimonium van
gebouwen, infrastructuur, ruimte en plekken, en alle materialen die zij bevatten. Door alles
nauwkeurig te inventariseren, grondig te documenteren, met zorg te beheren en weer in te zetten,
verlengen we de levensduur. We maken van onze Vlaamse gebouwde omgeving een echte ‘urban
mine’ met een positieve impact op milieu en maatschappij.
Door circulaire ontwerp-, bouw- en financieringsprincipes toe te passen, richten we nieuwe woon-,
werk- en ontspanningsplekken in. Ze anticiperen op de gevolgen van klimaatverschuivingen en groeien
mee met onze veranderende behoeften en met de toenemende en vergrijzende bevolking. Bij alles
wat we realiseren, gaan we voor een minimale impact op het milieu, respecteren we de omgeving en
hebben we oog voor de gezondheid van mens en planeet.
(Ver)bouwen gebeurt steeds door een multidisciplinair team dat intensief samenwerkt. Dat
bouwteam vertrekt bij elk project vanuit een brede en objectieve analyse van de verschillende
behoeften. Het streeft naar een versterking van het maatschappelijk weefsel, en het bekijkt het
rendement van alle investeringen steeds op langere termijn - zowel qua kosten als milieuwinst.
Om te antwoorden op nieuwe behoeften, vertrekken we vanuit (lokaal) beschikbare ruimte of het
reeds bestaande patrimonium. Keuzes bij (ver)bouwen of slopen zijn gebaseerd op objectieve data
en modellen. Digital twins helpen daarbij. De virtuele modellen geven ons inzicht in de functionaliteit
en de inzetbaarheid van gebouwen en ruimte, en ze bevatten informatie over de materialen die
gebruikt worden. Zo helpen ze ons om de (milieu)impact van onze materialen en gebouwen te
beoordelen.
Omdat elk bouwmateriaal bovendien zijn eigen paspoort heeft, weten we precies welke materialen er
beschikbaar zijn én komen. Al deze documentatie geeft nauwkeurig weer wat de waarde is van elk
gebouw en elk materiaal. Sensorinformatie en smart technologies voeden de digital twins en zorgen
ervoor dat we onze materiaal-, energie- en waterstromen efficiënt inzetten. Leegstand van gebouwen,
onbenutte ruimte en vernietigen van waardevolle materialen zijn voltooid verleden tijd.
Alles wat beschikbaar is, wordt optimaal gebruikt, ingezet, hergebruikt of gerecycleerd. De instroom
van nieuwe materialen is beperkt en komt voornamelijk uit een natuurlijke biocyclus. Die houdt
rekening met de grenzen van de natuur en bevat geen schadelijke stoffen. Onze consumptie is
volledig in balans met wat we van de planeet krijgen en wat we reeds in gebruik hebben. We putten
de aarde niet meer uit om aan grondstoffen te geraken. Onze urban mines bevinden zich bovengronds.
Wonen, werken, naar school gaan… ons leven speelt zich af in dorps- en stadskernen waar alles en
iedereen sterk met elkaar verbonden is. Onze gebouwen en publieke ruimte zijn modulair en multiinzetbaar ingericht en ondersteunen in deze basisbehoeften. Eigenaarschap is bijzaak geworden.
Producten zijn voornamelijk beschikbaar als dienst. Delen en gebruiken vinden we de normaalste zaak.
Ook energie en water zetten we duurzaam in en trachten we zoveel mogelijk lokaal te produceren, op
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te slaan en te verdelen. Een samenleving in verweven kernen, omgeven door een goede
infrastructuur, laat de groen-blauwe ruimte uitdijen en herademen. En ons ook!
De Vlaamse overheid ondersteunt de welzijnseconomie en het recht op wonen met aangepaste
wetgeving. Ze voert een vereenvoudigde administratie en belastingstrategie die in lijn ligt met het
federaal en Europees beleid. Initiatieven die bijdragen aan de welzijnseconomie en die circulariteit
stimuleren, genieten fiscale voordelen en rechten. De samenleving draait meer dan ooit om samen
leven met respect voor mens en milieu. Het Bruto Nationaal Geluk staat voorop.
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7. Hefbomen en
randvoorwaarden
Wat zijn drempels, randvoorwaarden, drivers/hefbomen die we detecteerden om tot onze doelen te
komen?
Volgende systemische knelpunten zijn binnen de proeftui Circulair Bouwen gedetecteerd om de
transitie naar een circulaire bouweconomie vlot ingang te doen vinden:

Figuur: 5 systemische knelpunten die vertragend werken voor de transitie naar een circulaire
bouweconomie (bron: proeftuin Circulair Bouwen)
Diverse hefbomen zijn nodig om de transitie naar een circulair bouweconomie verder ingang te doen
vinden. Op basis van het co-creatietraject komen volgende zaken naar boven:

SAMENVATTEND:
Hefbomen
financiering

Topics
Een circulaire bouweconomie vraagt om nieuwe
businessmodellen bij ondernemers die voldoende aandacht heeft
voor zowel sociale, ecologische als financiële waardecreatie. Het
(her)verdelen van kosten en baten over het ganse betrokken
netwerk van actoren die allen bijdragen in waardecreatie is de
sleutel naar succes.
Maar ook financieringsvoorwaarden vanuit de financiële sector
moeten op evenredige manier op de 3 pijlers (sociaal, economie,
ecologie) geënt zijn. Het noodzakelijke instrumentarium binnen
de financierderswereld om deze waardecreatie vanuit alle drie de
pijlers te onderbouwen en af te toetsen is nog onvoldoende
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communicatie

onderzoek

jobs en vaardigheden

circulair aankopen

innoveren en ondernemen

beleidsinstrumenten

ontwikkeld en vraagt om meer onderzoek maar ook om meer
concrete experimenten in de praktijk.
Communicatiecampagnes en sensibilisering is een noodzakelijke
voorwaarde om de urgentie te schetsen en een mindshift te
krijgen bij tal van bouwactoren maar ook bij de brede
maatschappij. Vaak is er nog veel ontwetendheid over de
voetafdruk die de bouwsector heeft. Enkel op die manier zullen
grote opdrachtgevers (lokale besturen, investeerders,…) ook de
ambities op scherp zetten in hun vraagstelling naar de
bouwsector om duurzame bouwwerken te ontwerpen en
realiseren. Deze voorbeeldrol kan helpen om ook de nodige
randvoorwaarden en versnellingen te realiseren voor kleinere en
particuliere opdrachtgevers.
Tools en meetinstrumentarium vormen de onderbouw om
beslissingen te nemen en investeringen te doen. Via onderzoek
kunnen de nodige beslissingstools worden ontwikkeld alsook data
in kaart worden gebracht om deze onderbouw te garanderen.
Nieuwe jobs en vaardigheden zijn nodig om meer interactie en
samenwerking tussen actoren in de bouwsector te faciliteren in
functie van waardebehoud en waardecreatie enerzijds. Anderzijds
is ook opleiding rond technische circulaire bouwoplossingen een
vereiste om de nodige skills en know how bij de werknemers te
ontwikkelen.
Opdrachtgevers die willen bouwen met oog voor zowel
ecologische, sociale als financiële meerwaarde hebben nood aan
hands-on informatie over hoe ze hun opdracht in de markt
moeten zetten, de circulaire ambities van het project kunnen
bewaken en in vertrouwen met de uitvoerders samen kunnen
vorm kunnen geven aan een toekomstbestendig bouwwerk. De
informatie en know how uit experimenten en projecten van
koplopers moet vertaald worden naar leidraden en handleidingen
voor brede bouwsector.
Voor maximale waardecreatie en waardebehoud staan
ondernemers voor de uitdaging om met de andere bouwactroen
in de keten nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Maar
ook de technische ontwikkeling van circulaire bouwoplossingen
vraagt ruimte voor innovatie en ondernemerschap binnen ieder
bedrijf in het waardenetwerk. Specifiek ook voor de bouwsector
kan de digitalisatie een versnelling in het proces van innovatie en
circulair bouwen geven.
Aanpassingen van het bestaande instrumentarium bij diverse
overheden (oa wetgeving, subsidies, fiscaliteit, …) kunnen de
integratie van circulaire strategieën in de bouwsector versnellen.
Voldoende beleidsverkennend onderzoek en opvolging is
noodzakelijk om de effectiviteit van het instrumentarium te
kunnen (blijven) garanderen.
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9. Werkpaden: zo bereiken we
de doelen
Vanuit een co-creatietraject werden zes ambities richting 2061 scherp gesteld. Zij werden
samengebracht in een visietekst (zie 6 hierboven). Om deze uitdagingen te kunnen realiseren
definieerden we 10 werkpaden die verder werden vertaald in concrete acties (zie 11 hieronder).
Sommige van deze acties krijgen al concreet vorm, anderen moeten nog volledig uitgewerkt worden.
Deze ‘long-list’ van acties kwam tot stand in samenwerking met heel wat bouwactoren die mee de
circulaire bouweconomie in Vlaanderen willen versnellen.
Een eerste rollend actieprogramma met engagementen anno 2022 zal inzicht geven in de prioritaire
acties die de bouwactoren, onderzoeks- en financieringsinstellingen, middenveld en beleid vandaag al
zullen oppakken.
Deze tien werkpaden zullen ons helpen in het realiseren van de zes ambities:
1. De materiaalsamenstelling van ons patrimonium doorgronden
Vandaag hebben we weinig zicht op wat er in onze bouwwerken en producten zit. We willen naar een
betrouwbaar en accuraat inzicht in de materiaalsamenstelling van bouwwerken en producten.
2. Verankeren van circulaire economie in (klimaat)beleid en markt
Vandaag is er een afwachtende houding van bedrijfsleiders en beleidsmakers om circulair bouwen als
middel in te zetten voor de klimaatadaptatie/-mitigatie en voor meer welvaart en welzijn. We willen
dat bedrijfsleiders en politici proactief investeren in circulaire oplossingen in de markt en het beleid.
3. Sociale kosten en milieukosten internaliseren in de totaalkost van een project
Vandaag houden we enkel rekening met de financiële kosten van bouwwerken. We willen dat ook
sociale kosten en milieukosten volledig mee in rekening gebracht worden in beslissingen over
investeringen, ontwerp, businessmodellen.
4. Ruimte als grondstof behandelen
Vandaag is er een te grote versnippering van ruimte voor de diverse functies. We willen naar meer
verdichting van kernen en meer verwevenheid van functies, en een infrastructuur die dat ondersteunt.
We brengen wonen/werken/infrastructuur in evenwicht met het groenblauwe netwerk
5. Hergebruik en recyclage maximaliseren
Vandaag worden hergebruik en recyclage vooral beschouwd als een dure en/of tweederangsoplossing.
We willen naar een maatschappelijk kader waarin hergebruik van materialen bevoordeeld wordt ten
aanzien van het gebruik van primaire materialen en grondstoffen, en waarbij het systeem voldoende
garanties biedt naar milieuhygiëne en bouwveiligheid.
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6. Zorg dragen voor (schaarse) materialen, water en energie. En ze toegankelijk maken voor
iedereen
Vandaag gaan heel wat waardevolle en schaarse grondstoffen verloren door onoordeelkundig gebruik
en toepassing. Wij gaan voor maximale waardecreatie en maximale maatschappelijke zeggenschap. De
bevoorrading van water en energie organiseren we regionaal of lokaal waarbij slimme sturing van
opslag en bevoorrading centraal staat.
7. Een waardenetwerk realiseren
Vandaag is er in de bouwsector een versnipperde keten waar te weinig vertrouwen is en weinig kennis
wordt gedeeld. We willen komen tot een verweven waardenetwerk met het oog op een effïciënter en
doeltreffend beheer van materialen, bouwproducten en bouwwerken. En tot bouwprojecten waar de
druk op werknemers en omgeving sterk is afgenomen door efficiënter ontwerp, bouwwerk- en
materiaalgebruik.
8. Realiseer meerwaarde door in te zetten op betaalbaar wonen
We willen gaan van een individueel (markt gedreven) verdienmodel rond eigendom naar een
kwalitatief dienstenmodel waarbij prestatie, comfort en gebruik alsook maatschappelijke meerwaarde
centraal staan. Van een steeds meer oververhitte en geblokkeerde vraag- en aanbodmarkt inzake
vastgoed naar een aanbod op maat in functie van het eigen vermogen en de deelname in
kapitaalsopbouw. En dit zowel voor kopers als huurders.
9. Informeren en sensibiliseren
Vandaag is er een onevenwicht in vraag en aanbod voor circulaire bouwoplossingen. We willen
evolueren naar bouwactoren en opdrachtgevers die goed geïnformeerd zijn en zich bewust zijn van de
mogelijke keuzes en de impact daarvan. We willen dat leveranciers transparant en innovatief zijn in de
sociale en ecologische impact van hun aanbod.
10. Ontwerpen vanuit duurzame en circulaire principes
We willen gaan van een statische kortetermijn-ontwerpen naar bouwwerken die ontworpen zijn voor
toekomstige functies en doeleinden - en dit met een zo laag mogelijke milieu-impact.
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10. Kruisverbanden met
andere werkagenda’s
en transitietrajecten
Wat is het samenspel met andere werkagenda's en trajecten? Welke verwachtingen zijn er? Hoe spelen
ze op elkaar in?

Werkagenda's
Bio-economie
Circulair Bouwen
Chemie/Kunststoffen
Maakindustrie

Voedselketen

Waterkringlopen

Transitietrajecten
Transitieprioriteit Energie en
klimaat

Topics
Bouwoplossingen gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen
faciliteren, met oog voor reductie globale milieu-impact
Nvt
Bouwoplossingen faciliteren met oog voor reductie globale
milieu-impact
Via sensibilisering en informatieverspreiding ondernemers gelinkt
aan de bouwsector vertrouwd maken met eco-designprincipes
zoals levensduurverlenging, design for disassembly, …
Klimaatmitigatie: Meer groen in de stedelijke kernen door slimme
integratie en combinatie van de voedselproductie in het
patrimonium (oa stadslandbouw)
Hoogwaardig herinzetten van grijswater, zwart water binnen de
bouwcontext; verder onderzoek rond bemalingswater bij werven

Topics
Via integratie van circulaire (bouw)strategieën de
transitieprioriteit Energie en klimaat ondersteunen om te komen
tot optimale energie- én materiaaloplossingen om zo de
langetermijn klimaatdoelstellingen effectief te realiseren.
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11. Acties & engagementen
Welke acties (operationeel niveau, korte termijn (+/-2024)) zijn gedefinieerd?
Welke concrete engagementen uit het ‘veld’ zijn er?
Zie overzicht van alle acties op https://ovambe.sharepoint.com/:w:/r/sites/VCProjectgroep/Gedeelde%20documenten/WA%20bouw/Visie-WerkpadenActies/werkpaden_acties/WACB_Werkpaden_Acties_versie%2022februari2022_publiek.docx?d=we95
5bc88f08e467f8794d7dfa779472d&csf=1&web=1&e=rnBdYu
Of ook in de survey waarin engagementen worden gevraagd
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