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Circulair bouwen begint bij het ont-
werpen en bouwen voor nu mét de 
volgende generaties in ons achter-
hoofd. Door veranderingsgericht te 
bouwen ga je tijdelijkheid of aan-
pasbaarheid structureel inbouwen 
in het bouwproces. De sleutelwoor-
den zijn: hergebruik, intensivering, 
multifunctionaliteit, tijdelijkheid of 
aanpasbaarheid van ruimtegebruik. 
Samen met externe partners toetsen 
meer en meer SHM’s de mogelijkhe-
den van veranderingsgericht bouwen 
af. Fundamenten praat met Pieter 
Walraet van KPW architecten over de 
uitdagingen van deze nieuwe manier 
van bouwen. Directeurs Patricia De 
Meyer van cvba Wonen en Anneleen 
Eelen van Zonnige Kempen delen hun 
ervaringen.

Verander zo weinig mogelijk

‘De basis van circulair bouwen 
is verander zo weinig moge-
lijk en laat een gebouw zo lang 
mogelijk staan,’ zegt architect 

Pieter Walraet van KPW architecten. ‘Al is 
de verversingscyclus van een woning veel 
korter dan die van een kantoorgebouw, een 
woning zou minimum 100 jaar tot zelfs 200 
jaar moeten kunnen meegaan. Er is geen re-
den waarom een goed gebouwde structuur 
niet zolang zou kunnen blijven staan. Intern 
moet je uiteraard veel sneller aanpassingen 
doen. Want technieken en technologieën 
wijzigen voortdurend. We moeten verande-
ringsgericht ontwerpen en bouwen zodat 
woningen gemakkelijker kunnen aangepast 
worden aan nieuwe noden en wensen van 
de huidige of toekomstige bewoners. Zo zijn 
verbouwingswerken minder ingrijpend en la-

ten ze ook minder afval na. Zorg voor een-
voudige en flexibele gebouwstructuren. Dat 
kan door bepaalde gebouwelementen (vb. 
binnenwanden) of componenten (vb. skelet-
constructie van een buitenwand) te demon-
teren en te hergebruiken.’ 

Wat is interessant om circulair te maken? 
Walraet: ‘Het allerbelangrijkste is de struc-
tuur van een gebouw. Zorg dat je de volle-
dige “plateau” terug leeg kunt maken tot een 
casco toestand. Zorg dat de technieken en de 
kokers goed bereikbaar zijn. Technieken gaan 
niet de volledige levensduur van een gebouw 
mee. Het is iets wat er na verloop van tijd 
uit moet. Vaak betekent dynamisch bouwen 
het incalculeren van een buffer, bijvoorbeeld 
zwaardere draagstructuren. Of iets meer pla-
fondhoogte of vloeropbouw voor integratie 
van nieuwe technieken, minder dragende  

HERGEBRUIK, INTENSIVERING, MULTIFUNCTIONALITEIT, TIJDELIJKHEID OF AANPASBAARHEID

DOSSIER CIRCULAIR & VERANDERINGSGE-
RICHT BOUWEN: "MAAK SOCIALE WONINGEN 
MEER STRUCTUREEL AANPASBAAR"

TeksT: Els MatthysEn, stafMEdEwErkEr 
coMMunicatiE VVh
foTo’s: Els MatthysEn En cVba wonEn

'Vaak betekent dynamisch bouwen het 
incalculeren van een buffer zoals zwaardere 
draagstructuren of iets meer plafondhoogte 
of vloeropbouw voor de integratie van 
nieuwe technieken'
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wanden zodat een nieuwe invulling gemakke-
lijker wordt. En bij nieuwbouw voorzie je best 
iets meer dan voor het eerste gebruik nood-
zakelijk is. Op lange termijn zijn deze initiële 
extra kosten (zowel naar investering als naar 
milieu-impact) snel weggecijferd ten aanzien 
van alle extra voordelen bij veranderingsge-
richt bouwen.’

Verminderen als eerste stap
Ook Anneleen Eelen, directeur van Zonnige 
Kempen spreekt uit ervaring. Naast hun kan-
toorruimte paste deze SHM circulair bouwen 
toe in diverse sociale woonprojecten. ‘In elke 
ontwerp-renovatiebeslissing moet je aftoet-
sen of je kan minderen (reduceren) en als je 
toch iets nieuws moet toevoegen, zorg dan 
dat het gemakkelijker herbruikbaar is. Maar de 
eerste stap is “reduce”. Zorg ervoor dat je min-
der ruimte nodig hebt. En net daar zit het pro-
bleem. De standaard van het traditionele gezin 
met twee ouders met twee kinderen is niet 
meer de standaard. We hebben niet enkel een 
diversiteit aan gezinnen, ook binnen een gezin 
is het aantal gezinsleden vaak divers doordat 
kinderen afwisselend bij de ene of de andere 

ouder wonen waardoor de woning vaak onder-
bezet is. Om te vermijden dat we megalomane 
woningen moeten bouwen met een maximum 
capaciteit om aan iedereen tegemoet te kun-
nen komen, moeten we ervoor zorgen dat we 
als SHM flexibel met ons patrimonium leren 
omgaan.’

Flexibele woonvormen 
Walraet: ‘Veranderingsgericht bouwen her-
bergt demografische veranderingen en 
nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld boe-
merangwonen (kinderen gaan het huis uit, ko-
men terug thuis wonen bij relatieproblemen) 
of mikadowonen (nieuw samengesteld gezin 
waarbij de gezinsbezetting wisselt wanneer 
de kinderen bij mama of papa verblijven). 

Flexibele wanden/units koppelen 
Walraet: ‘De essentie is eenvoudige structu-
ren. Voorzie in de planopbouw de mogelijkheid 
om units indien nodig samen te voegen of te-
rug los te koppelen. De renovatie van de so-
ciale woontoren in Zelzate (zie case p.15), een 
project dat we samen met SHM cvba Wonen 
realiseerden, is daar een mooi bijvoorbeeld van. 

Zo hebben we o.a. bij de appartementen met 
twee slaapkamers en aanpalend een apparte-
ment met één slaapkamer een doorgang voor-
zien. Het kleine appartement kan omgebouwd 
worden tot een studio en de andere kamer kan 
bij het appartement met de twee slaapkamers  
gevoegd worden. En met een extra doorgang, 
kan je die woning ombouwen tot een kangoe-
roewoning.’ 

Leerproces 
‘De renovatie van de woontoren verliep in twee 
fases. In fase één zijn de polyvalente oplos-
singen overal voorzien’, aldus Walraet. ‘In fase 
twee gaan we dat minder doen.’ Patricia De 
Meyer, directeur cvba Wonen: ‘Overal flexibele 
wanden voorzien is complex en duur. Daarom 
hebben we tijdens het proces beslist om in de 
tweede fase slechts 16 van de 64 appartemen-
ten dynamisch te maken. 25% leek ons een 
goede verhouding voor de testcase, want de 
vraag blijft of we het ooit zullen gebruiken. En 
als de nood er is, moet je gelijktijdig twee ap-
partementen vrij hebben én kandidaat-huur-
ders hebben die op dat ogenblik in aanmerking 
komen voor kangoeroe- of zorgwonen. De toe-

Zorg dat je de volledige “plateau” terug leeg kunt maken tot een casco toestand. 
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komst zal uitwijzen of deze wanden ooit zullen 
verplaatst worden en hoe vlot deze omschake-
ling verloopt. Maar de optie is er alvast, dus er 
kan op geanticipeerd worden. Zeker bij een gro-
tere renovatie in de verre toekomst waarbij je 
huurders tijdelijk verhuist, zie ik dit zonder extra 
breekwerk als een grote plus.’ ‘Als ontwerper 
moet je te allen tijden kritisch durven blijven 
over je eigen benadering’, voegt Walraet toe. 
‘Bij veranderingsgericht bouwen moet je de 
ruimte krijgen om te experimenteren. Mocht 
een oplossing niet werken of mocht er toch on-
voldoende vraag naar zijn, dan is het goed dat je 
altijd kan teruggaan naar een standaard woon-
product voor de SHM. Dat is een essentieel uit-
gangspunt en dat geeft SHM’s het vertrouwen 
om er al dan niet in mee te gaan. Waar flexibili-
teit inbouwen in een renovatieproject op korte 
termijn een meerkost genereert, zullen flexibele 
oplossingen in een nieuwbouwproject geen of 
een te verwaarlozen kost zijn.’

Hou de intelligentie duidelijk
Walraet: ‘Zorg dat als je intelligentie in ge-
bouwen voorziet, je deze flexibiliteit goed 
documenteert. De basis is een database van 
gebruikte materialen en oplossingen per pro-
ject (oud en nieuw). Dit kan per SHM, maar 
nog beter is gebundeld voor de hele sector. 
Zo ontstaat er een urban mining potentieel of 
databank waaruit de hele sector kan putten. 
Daarnaast is het ook belangrijk om de intelli-
gentie visueel zichtbaar te laten in het gebouw. 
Stel: je hebt een dynamisch wanddeel volledig 
verborgen achter een gladde pleisterlaag. Nie-
mand ziet dat. En enkele jaren later is men het 
misschien vergeten. Maar stel dat hetzelfde on-
derdeel met zichtbare schroeven is verankerd, 
dan weet elke nieuwe intervenant: hier kan er 
iets worden losgemaakt.’ Maar ook esthetiek is 
belangrijk. In de woontoren in Zelzate is op de 
flexibele wand enkel een fijn groefje zichtbaar 
– onopvallend – maar wel nog herkenbaar als 
een flexibel element terug te vinden voor de 
kenners.

Zet in daar waar je de meeste veranderin-
gen verwacht
Walraet: ‘Een woning is geen kantoorgebouw 
dat regelmatig verandert, maar op een bepaald 
moment zal je als SHM moeten renoveren. Als 
je dan door veranderingsgericht bouwen kan 
renoveren met minder kosten, met minder af-
braakwerken en met minder belasting voor het 
milieu, dan heeft dat alleen maar voordelen. 
Zoek naar die componenten, die “sweetspots” 
waarvan je denkt dat ze het verschil kunnen 
maken. Intelligentie steken in zaken die niet 
snel veranderen heeft uiteraard niet veel zin. 
Daarom voorzie ik als ontwerper gebouwen 
met vrijdragende platen waardoor je de invul-
ling flexibeler kan wijzigen, van draagmuur naar 
draagmuur, van kolom naar kolom, omdat ik 
weet dat dit soort operaties zal plaatsvinden 
binnen de levensduur van een gebouw. Ook 
wat extra hoogte voorzien, geeft meer flexi-
biliteit. Of focus op die aspecten waar door 
slijtage het snelst een verandering nodig is. Als 
je bijvoorbeeld nu niet wil investeren in pas-
sieframen, kan je een systeem voorzien dat je 
gemakkelijk kan demonteren met vaste kaders 
waar je de bestaande inschuift.’ Dat beaamt 
ook Eelen: ‘Zorg dat alles demonteerbaar is. 

Patricia De Meyer, directeur cvba Wonen.

Door de nieuwe gevelbekleding in ons renova-
tieproject Vinkenhof te schroeven in plaats van 
te kleven, maakten we het materiaal demon-
teerbaar.’ 

PARTNERSHIPS – ontzorgen van technieken
‘De technieken in een gebouw worden alsmaar 
complexer,’ vervolgt Walraet, ‘gedreven door 
stijgende comforteisen voor (energiezuinige) 
woningen. Denk daarbij aan collectieve warm-
tepompinstallaties, PV-panelen, warmte- en 
zonneboilers… complexe installaties die een 
specifiek onderhoud vragen. Als ontwerper is 
het onze taak om de dingen zoveel mogelijk 
te vereenvoudigen. Het circulair businessmo-
del draagt dat ontzorgen in zich. Stel jezelf de 
vraag of je als SHM eigenaar moet zijn van de 
technische installaties of kan je voor bepaalde 
technieken of onderhoud misschien beroep 
doen op externe partners? Stel dat je bij-
voorbeeld preventief de bekabeling voor zon-
newering voorziet, omdat je problemen van 
oververhitting verwacht in bepaalde units? 
(toegepast in project Windmolenveld van 
Woonpunt Zennevallei). Preventief bepaalde 
intelligentie of bepaalde oplossingen voor-
zien, voor mocht een probleem zich stellen, 
ook dat is circulair bouwen.’

PARTNERSHIPS voor huishoudtoestellen 
en licht- en wasuren 
Walraet: ‘Een mooi voor-
beeld is het Papillon pro-
ject. Daar kregen sociale 
huurders de kans om ener-
gievriendelijke huishoud-
toestellen aan te kopen via een partnership 
aangegaan door de SHM.  (een energiezuinig 
toestel huren voor ¤7/maand, inclusief voor 
10 jaar onderhoud en herstellingen). Of stel 
dat je leasingafspraken maakt voor de ver-
lichting (light as a service), ook dat is circu-
lair bouwen. Het onderhoud en de vervanging 
van lampen neemt de fabrikant dan voor zijn
rekening. Je koopt het gebruik aan en hebt 



14  Fundamenten oktober 2021

D
O

S
S

IE
R

als SHM geen eigenaarschap meer. Dat geldt 
ook voor collectieve wasbars. Het is de fabri-
kant die investeert in collectieve wasmachines 
waardoor die meer belang heeft bij duurzame 
machines. Hij rekent het gebruik door in “was-
uren”. Eelen: ‘SHM’s zijn het gewend om hun 
bewoners te stimuleren naar collectief gebruik, 
niet naar eigenaarschap. Een mooi voorbeeld 
zijn projecten met collectieve tuinen. We pro-
beren het collectief gebruik en samenwerken 
(zoals buurtwerk) te stimuleren, dus waarom 
zouden we met partnerships ook geen voor-
trekkersrol kunnen spelen. Vijftien jaar geleden 
zijn we al gestart met een soort van aanleun-
woningen waarbij we zwaar hebben ingezet op 
collectiviteit: kleine basic studio’s met collec-
tieve leefruimtes, een wasserette…’.

Dynamische gebouwelementen
‘De uitdaging is om dynamische gebouwele-
menten slim en gericht in te zetten zodat het 
financieel haalbaar blijft. Stel dat we elk onder-
deel van een gebouw demontabel zouden ma-

ken, maar deze intelligentie nooit zouden ge-
bruiken, dan hebben we misschien eerder een 
negatieve milieu-impact. Intelligenter is niet 
per definitie altijd wijzer of beter voor het mi-
lieu. Dat maakt het ook een moeilijke kwestie.’

Betaalbaarheid en haalbaarheid?
Walraet: ‘Het komt erop aan om gericht en 
slim in te zetten op het gebruik van een be-
perkt aantal dynamische gebouwelemen-
ten, zodat er met een minimale kostprijs een 
maximale, veranderingsgerichte impact gere-
aliseerd kan worden. Het ultieme doel en de 
ambitie van zowel bouwheer als ontwerper is 
circulair en veranderingsgericht bouwen op-
schaalbaar te maken. Het technische niveau 
van de gebouwelementen bepaalt vandaag in 
de praktijk nog in sterke mate de haalbaarheid 
van veranderingsgericht bouwen. Er is nood 
aan gebouwelementen met onafhankelijke 
subelementen die gelaagd zijn samengesteld 
volgens de levensduur. Ze werken met een mi-
nimum aan toegankelijke, eenvoudige en om-

keerbare verbindingen. Vandaag voldoen heel 
wat gebouwelementen niet aan deze vereisten. 
Op dat vlak is er dus nog werk aan de winkel.’ 

Meer lezen?
Wil je meer lezen over circulair bouwen 
en meer zicht krijgen op de uitdagingen 
waar de transitie voor staat? De Kom-
pasgroep Circulair bouwen bundelde 
haar ervaringen in een rapport. Kijk ook 
eens naar de praktijkanalyses van een 
aantal sloopprojecten. In een korte fi-
che per project wordt aangegeven wat 
wel en niet werkte.

'Het ultieme doel en de ambitie van zowel bouwheer als 
ontwerper is circulair en veranderingsgericht bouwen 
opschaalbaar te maken'

Samenvatting Volledig rapport



oktober 2021 Fundamenten  15

D
O

S
S

IE
R

cvba Wonen – blik op de toekomst
Patricia De Meyer, directeur cvba Wonen: 
‘Duurzaam bouwen is meer dan energiezui-
nig bouwen (BEN). Daarom willen wij met 
cvba Wonen ook inzetten op circulariteit. 
Bij het Hoogbouwplein in Zelzate namen we 
dit principe al mee bij de beslissing om het 
gebouw een tweede kans te geven. In het 
renovatietraject kreeg de kapstok niet en-
kel een nieuwe jas, er wordt ook rekening 
gehouden met toekomstige veranderingen. 
Met dynamische wanden bijvoorbeeld kan je 
toekomstgericht inspelen op nieuwe woon-

vormen zoals meegroeiwoningen, kangoe-
roewoningen of zorgwoningen.' 

De opdracht
In Zelzate wilde de VMSW en cvba Wonen op 
het Hoogbouwplein nieuwe woonbehoeften 
invullen in of rond een bestaand apparte-
mentsgebouw. Het bestek ging uit van een 
“uitbuiking” van het woongebouw om meer 
woonruimte te kunnen aanbieden. Het oude 
BPA* liet een dergelijke uitbuiking echter niet 
toe. Dit resulteerde in een meer fundamentele 
upgrade van het gebouw op casco-niveau. 

Succesvolle samenwerking rond verande-
ringsgericht bouwen 
Na het gunnen van de opdracht werd een on-
derzoeksteam toegevoegd aan het proces-
team. In opdracht van OVAM werd dit onder-
zoeksteam gevraagd om het vocabularium 
en de maatregelen rond veranderingsgericht 
bouwen scherp te stellen aan de hand van 
een concreet bouwproject. Door de samen-
werking met dit team rond veranderingsge-
richt bouwen (OVAM, KPW architecten, VITO, 
VUB en KU Leuven) zijn de geesten van zowel 
het ontwerpteam als de bouwheer gerijpt. 

PROEFPROJECT VERANDERINGSGERICHT BOUWEN: HET RENOVATIEPROJECT VAN CVBA WONEN OP HET 
HOOGBOUWPLEIN IN ZELZATE 

Renovatie Hoogbouwplein. Fase één gerenoveerd (links), fase 2 te renoveren (rechts).

*BPA: Bijzonder plan van aanleg.
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Flexibele wand, kan eenvoudig verwijderd worden.

De dynamische wand is opgebouwd uit twee delen, een kader en het eigenlijke invulpaneel uitgevoerd in MDF.

Dynamische bouwelementen – flexibele 
wanden
De bestaande woontoren bestond hoofd-
zakelijk uit tweeslaapkamerappartementen. 
Door de inbreng van een veranderingsge-
richte planopbouw en een beperkt aantal 
dynamische elementen en wanden is een 
transformatie mogelijk naar bijvoorbeeld een 
extra groot appartement en een studio. De 
flexibele wanden hebben een dikte tussen 22 
en 36cm. Deze dikte is noodzakelijk omdat 
ze in de woningscheidende wanden worden 
geplaatst waardoor ze aan dezelfde strenge 
eisen onderworpen moeten zijn als deze die 
van toepassing zijn op de betreffende wand 
waarin ze geïntegreerd worden. Deze om-
vatten specifieke eisen naar brandveiligheid, 
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Rode wanden zijn dynamisch en 
onderling uitwisselbaar. 
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akoestiek, luchtdichtheid, isolatie, (de)mon-
teerbaarheid en esthetiek. 

Gemeenschappelijke ruimtes herdacht
Walraet: ‘Op de gelijkvloerse verdieping, die 
uit bergingen bestond, zijn nu collectieve 
ruimtes gemaakt vanuit de visie op andere 
woonvormen zoals het “gestippeld” wonen. 
Deze casco-ruimtes faciliteren in de eerste 
plaats het wonen op een kleine oppervlakte 
voor alle appartementen. In combinatie met 
een fijne en gevarieerde buitenruimte krijg 
je kwaliteiten die anders zijn voorbehouden 
voor de grotere individuele woning. De doel-
stelling moet zijn het compact wonen even 
geriefelijk te maken als het grondgebonden 
wonen.' De Meyer: ‘Voor de invulling van de 
polyvalente ruimte hebben we de huurders 
die er nu al wonen, bevraagd. De meeste 
huurders wilden dat het een ontmoetings-
ruimte zou worden voor de bewoners zelf 
waar ze gezellig samen kunnen zijn of een 
bewonersvergadering kunnen houden. De 
meesten wilden niet dat er (familie)feestjes 
gehouden zouden worden. Ook een wasbar 
werd door niemand aangekruist als mogelijke 
invulling.' 

Energieoplossingen – durf te investeren 
in energiezuinige toestellen
Walraet: ‘We stelden ons de volgende vraag, 
welk type van energieverbruik heeft de 
meeste impact? Weet dat de energiefactuur 
(en de daaraan gekoppelde milieu-impact) 
in een bouwproces uiteen valt in enerzijds 
energieverbruik voor technieken (gekoppeld 
aan verwarming, ventilatie en sanitair warm 
water) en anderzijds de verbruikersenergie 
(verlichting, wassen, koken). Weet ook dat 
de EPB- en de BEN-berekeningen geen reke-
ning houden met de energie verbruikt door 
de mensen zélf. We hebben dit per apparte-
ment ingeschat op 600 euro per jaar. Als je 
dat vergelijkt met de financiële inspanning 
die we moeten doen om het energieverbruik 
voor technieken te reduceren van 220 euro 
naar 180 euro per jaar, is er dan niet meer 
effect te halen op het stuk van de gebrui-
kersenergie? Vooral ook omdat die 600 euro 
een gemiddelde is waarbij we geen rekening 
houden met het feit dat deze bewoners re-
gelmatig minder energiezuinige toestellen 
gebruiken (oude, minder performante toe-
stellen). De optie van cvba Wonen om kwali-
tatieve toestellen aan te bieden, lijkt ons heel 

juist.' De Meyer: ‘In onze nieuwe projecten 
investeren we al sinds meer dan vijftien jaar 
in keukenapparatuur. De woningen worden 
altijd afgeleverd met een keuken voorzien 
van een kookvuur, oven, dampkap en koel-
kast.’ 

Verloop van de circulaire renovatie
Het appartementsgebouw wordt in twee 
fasen (telkens 32 appartementen) gereno-
veerd. De woningen van de eerste fase zijn 
in het najaar van 2020 in gebruik genomen. 
De tweede fase is nu in uitvoering. De voor-
lopige oplevering van fase twee is voorzien 
voor begin 2022.

Heb je tips voor SHM’s over circulair bouwen? 
De Meyer: ‘De bomen, die de vruchten zul-
len dragen die mogelijk in de toekomst kun-
nen geplukt worden, vandaag al planten, 
vergt heel wat extra inspanningen (lees: tijd 
en financiële impact) van alle actoren. Het 
ontwerpteam moet de nodige kennis hebben 
en tijd willen investeren ter voorbereiding en 
opvolging. Tenslotte speelt de aannemer een 
cruciale rol, omdat het initiatief voor de uit-
werkbare details bij de aannemer ligt. Bereid 
je dus goed voor en laat je bijstaan door een 
team met kennis en ervaring ter zake. F

Bron: Patricia De Meyer, directeur cvba Wonen - Pieter 
Walraet van KPW architecten – OVAM -  www.ovam.be/
renovatie-sociale-woningbouw-in-zelzate.

Nieuwe sociale woningen van cvba Wonen worden inclusief toestellen opgeleverd.


