
Slotevent: 
Proeftuin Circulair Bouwen

18 april 2023 : Buildwise, Zaventem 9u30 - 16u30

Project in opdracht van:

De afgelopen 4 jaar is er in Vlaanderen rond circulair bouwen volop geëxperimenteerd en bijgeleerd. De “Proeftuin Circulair 
Bouwen” heeft getracht de leerlessen te capteren en aan te vullen met eigen onderzoek, om zo tot bruikbare inzichten, 
handvaten en aanbevelingen te komen voor de hele sector en het beleid.    

Ben jij als bouwprofessional al aan de slag gegaan met circulair bouwen, en klaar voor de volgende stap? Benieuwd hoe we 
de belangrijkste knelpunten op vlak van beleid en praktijk op korte en lange termijn kunnen wegwerken?  

Welke acties kan jij vandaag al ondernemen en welke kennis en tools zijn er voor handen zijn om circulair bouwen in de 
praktijk te brengen? 

9.30u tot 12.30u Plenair deel 

In dit plenaire deel wordt vanuit een helicopterview een stand van zaken gegeven rond hoe de sector inmiddels veranderd 
is inzake circulair bouwen en welke handvaten, kennis en tools er vandaag al bestaan. Maar ook welke acties de transitie 
kunnen versnellen en wat we mogen verwachten van het beleid op korte en langere termijn. 

12u30: Lunch

13.30u tot 16.30u keuze uit 4 namiddagsessies 

De Proeftuin leverde 4 praktische handvaten op waarmee de sector aan de slag kan gaan. Deze worden in 4 sessies verder 
toegelicht en telkens aangevuld met een praktijkgetuigenis.

16u30: receptie

Schrijf je in

https://share-eu1.hsforms.com/1HcYR8dUdQjy5Cv-oaD0e4Qf0xo2


Programma
9.30u tot 12.30u Plenair deel 
In dit plenaire deel wordt vanuit een helicopterview een stand van zaken gegeven rond hoe de sector inmiddels 
veranderd is inzake circulair bouwen en welke handvaten, kennis en tools er vandaag al bestaan. Maar ook welke acties 
de transitie kunnen versnellen en wat we mogen verwachten van het beleid op korte en langere termijn. 

PLENAIR DEEL VOORMIDDAG   
9u30    Inleiding & verwelkoming, Olivier Vandooren, Buildwise  
9u45  Een veranderende sector… Trends en evoluties, Jeroen Vrijders , Buildwise  
10u10 Circulair bouwen: welke handvaten en tools kunnen je op weg helpen?   Aline Vergauwen  - Buildwise  
10u50 Korte pauze  
11u05 Circulair bouwen: De transitie versnellen? Wim Debacker , VITO  
11u45  Een beleid gericht op circulair bouwen, OVAM
12u00 Visie vanuit de sector: op naar de volgende stappen, Embuild  Vlaanderen   
12u15  Vragenronde

NAMIDDAG SESSIE 1A 
13u30    De beleidsmatrix Circulair Bouwen – 

inspirerende acties voor lokale besturen 
 Waldo Galle & Jeroen Poppe  VUB  
14u10  Praktijkgetuigenis: Mechelen: de stad als 

Circulair Bouwregisseur , 
 Eva Neefs , Stad Mechelen   

NAMIDDAG SESSIE 1B 
13u30    Synergiën voor circulaire bouw – Draaiboek 

circulaire businessmodellen 
 Wim Debacker VITO 
14u10    Praktijkgetuigenis: CMAF en MASCO, 
 Sofie Rapsaet, Sura Impact

NAMIDDAG SESSIE 2A 
15u00    De juridische kant van circulair aanbe steden: 

een legal FAQ 
 Jonas Voorter UHasselt  
15u40    Praktijkgetuigenis: Circulab 
  Lieve Houben  POM Limburg 

NAMIDDAG SESSIE 2B  
15u00 Hoe met vertrouwen innovatieve circulaire 

oplossingen toepassen? 
 Aline Vergauwen, Buildwise 
15u40  Praktijkgetuigenis: Circulair Bouwen en 

verzekerbaarheid 
 Sye Nam Heirbaut SECO

12.30u -13.30u Lunch 

13.30u tot 16.30u keuze uit 4 namiddagsessies 
De Proeftuin leverde 4 praktische handvaten op waarmee de sector aan de slag kan gaan. Deze worden in 4 sessies 
verder toegelicht en telkens aangevuld met een praktijkgetuigenis. 

Beleidsmatrix circulair bouwen (sessie 1.a) verkent 35 
inspirerende acties die een lokaal bestuur kan nemen om 
de shift naar een circulaire bouweconomie te versnellen. 
De acties zijn ondergebracht in een interactief overzicht 
van handige fiches met meer uitleg over welke concrete 
maatregelen ondernomen kunnen worden, illustrerende 
cases en verdiepend leesmateriaal.  

Draaiboek circulair aanbesteden – jurische faq (sessie 
2.a) er bundelt veel voorkomende vragen en antwoorden 
in een ‘juridische FAQ’ die zaken op een duidelijke en 
toegankelijke manier probeert te duiden, zodanig dat 
(lokale) aanbestedende overheden nieuwe stappen 
kunnen en durven zetten om de circulaire ambities van 
hun bouwprojecten te kunnen waarmaken.  

Draaiboek circulaire businessmodellen (sessie 1.b) geeft 
verschillende facetten van de zoektocht naar samen
werking binnen een circulaire bouweconomie weer en 
biedt wegwijs aan business-case-owners, financiers, 
opdrachtgevers en bouwprofessionals hoe aan de slag te 
gaan. A.d.h.v. enkele inspirerende cases gaat men na 
welke meerwaarde circulariteit binnen de bouwwereld 
brengt, welke businessconcepten hiervoor gebruikt 
werden en welke opportuniteiten en drempels er zijn. 
Praktische gids innovatieve oplossingen (Sessie 2.b) 
geeft aanbevelingen rond het in de praktijk brengen van 
innovatieve circulaire bouwoplossingen, opgebouwd 
volgens de belangrijkste vragen die men zich stelt, met 
aandacht voor elk van de betrokken actoren: opdrachtgever, 
ontwerper, producent en aannemer. Het brengt de noden 
en kansen samen om circulaire oplossingen beter ingang 
te doen vinden in de praktijk en wijst elk van de actoren op 
de rol die ze hierin kunnen spelen. 


