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Bouwsector: meer dan staal en beton





Energiezuinig en energieneutraal bouwen

Bestaande gebouwen
Europese renovatiestrategie

Nieuwe gebouwen
BEN-woningen

Aardgasloos bouwen

Local Energy Communities

Laadpunten

Belang van goede ventilatie



Ruimte voor water

Regenwater opvangen, bufferen en laten infiltreren (afkoppelen 
van riolering)
Infiltratievoorzieningen (infiltratieputten, infiltratiestroken, 
infiltratiegrachten, wadi’s, ...)
Gebruik van waterdoorlatende materialen voor opritten, 
voetpaden, parkeerplaatsen, funderingen, infrastructuur, ...
Individuele als collectieve oplossingen, afh. van ligging in stedelijk 
gebied of buitengebied en afh. van woningtype

Foto’s: www.blauwgroenvlaanderen.be



Ruimte voor water

Infiltreren ≠ ontharden

Zowel bij verharde als ontharde 
oppervlakken: massale afstroming zonder 
infiltratie 

Infiltratie door in te zetten op het natuurlijk 
reliëf: water naar lager gelegen gebieden 
brengen en tijd geven om in de bodem in te 
sijpelen



Ruimte voor groen en blauw

Extra koeling

Meer biodiversiteit

Meer groenbeleving

Meer speelruimte

Meer beweging

…



Blauwgroen peil op basis van concrete 

blauwgroene realisatiegerichte maatregelen

Zowel individuele en collectieve maatregelen

Toepasbaar op:

Individuele woning

Projectniveau

Wijkniveau

Lokaal niveau

Ruimte voor groen en blauw:
Invoeren van blauwgroen peil

Foto: www.blauwgroenvlaanderen.be



Ruimte voor groen en blauw:
Green Deal Natuurlijke Tuinen

9 % van Vlaanderen is tuin =
enorm potentieel voor 
klimaatadaptieve maatregelen

Foto: Green Deal Natuurlijke Tuinen



Groendaken en groengevels

Gebruik van natuurlijke 

materialen

Natuurtechnische 

milieubouw  (NTMB-

zorgsysteem)

Positief beoordelingskader 

bij vergunningen

Ruimte voor groen en blauw: 
Natuurinclusief bouwen



Beter omgaan met kwalitatieve toplaag (rijk aan 

organisch materiaal)

Minder verdichten van bodem

Gerichter zwaar transport op werven

Ruimte voor groen en blauw:
Gezonde bodems



Ruimte voor groen en blauw: 
Kwalitatieve verdichting

Belang van kwalitatieve verdichtingsprojecten:

Investeringen in openbaar domein

Investeringen in groenblauwe dooradering

Investeringen in collectieve hemelwaterputten

Investeringen in gescheiden riolering

Investeringen in klimaatrobuuste straten

Investeringen in fietsvoorzieningen, elektrische 
laadpalen, …



Noodzaak voor klimaatadaptief bouwen



Noodzaak voor klimaatadaptief bouwen



Noodzaak voor klimaatadaptief bouwen



Noodzaak voor klimaatadaptief bouwen



Noodzaak voor klimaatadaptief bouwen



Klimaatadaptief bouwen

Bouwen in overstromingsgevoelige gebieden
Ophoging van vloerplaat woning

Waterdichte kelder

Bouwen op palen/kolommen

Kruipkelder

…



Hergebruik in individuele gebouwen
Grotere hemelwaterputten bij particulieren
Nuttig gebruik voor wasmachine, toiletten, tuin, auto, …
Voorzien van voldoende buffer voor droge periodes
Laten infiltreren van extra opgevangen water

Hergebruik in bestaande wijken
Collectieve hemelwateropvang

Gescheiden riolering

Circulaire nieuwbouwprojecten
Collectieve hemelwateropvang

Grijs- en zwartwaterrecuperatie

Circulair water 



Circulair bouwen: traceren van materiaalstromen 

Sloopbeheer door sloopbeheersorganisatie Tracimat

Grondverzet door bodembeheersorganisatie



Toekomstgericht en modulair bouwen

Hergebruik van bouwmaterialen

Gebruik van gerecycleerde granulaten

CO2-opslag in bouwmaterialen:
Dwarsliggers uit zwavelbeton 

Tegels en stenen uit metaalslakken

Biobased materialen

Circulair en ecologisch bouwen 



Ecologische voetafdruk van bouwmaterialen
Life Cycle Assessment (LCA) 

Environmental Product Declaration (EPD)

“Digital twin” in BIM-modellen

Circulair en ecologisch bouwen 



Duurzaamheid parameter bij financiering projecten 
EPC-certificaat

Blauwe en groene ingrepen

Waterrobuust bouwen in overstromingsgevoelig gebied

Sociale impact
Kostenplaatje klimaatadaptieve maatregelen

Voorzien van mechanismen om alle burgers te beschermen

Aandachtspunten



Domeinoverschrijdende aanpak
Energetische renovatie

Elektrische mobiliteit

Waterschaarste en droogte

Bebossen, vergroenen en biodiversiteit

Stikstofdepositie

Asbestverwijdering

Circulair bouwen

…

Aandachtspunten





Bouw als integrator in klimaatadaptatie

#AANNEMER
#GROENWERKER
#INNOVATIECOÖRDINATOR 
#LANDSCHAPSARCHITECT
#MILIEUTECHNOLOOG
#BIMPROFESSIONAL
#PROJECTLEIDER - HVAC
#RIOOLLEGGER
#GRONDWERKER
#ISOLATIEWERKER
#TECHNICUS GEOTHERMISCHE INSTALLATIES
#INSTALLATEUR FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN
…



Klimaattransitie vergt een geïntegreerde road map 
(geen stop and go politiek) 

Klimaattransitie vergt adaptieve private en publieke 
opdrachtgevers

Klimaattransitie vergt snelheid in ontwerp, 
vergunningen, uitvoering en exploitatie

Klimaattransitie vergt gemotiveerde medewerkers 
in verschillende disciplines 

Aanbevelingen



Bedankt voor jullie aandacht!

https://www.vcb-blog.be/ruimte-voor-mensen/

www.vcb.be
info@vcb.be
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