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DREES & SOMMER WORLDWIDE
Close to our clients and projects

40 sites in 19 countries
▪ 21 sites in Germany
▪ 12 sites in North of Europe
▪ 2 site in East Europe
▪ 2 sites in Russia
▪ 2 sites in Middle East and Asia
▪ 1 site in North America
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Représentation dans le pays
Représentation via projet

DREES & SOMMER ADVANCED BUILDING TECHNOLOGIES
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EPEA – PART OF DREES & SOMMER

“Drees & Sommer and the former EPEA Internationale Umweltforschung GmbH joined forces on January 1, 2019. After five years of
close partnership advising clients and investors, Drees & Sommer and Professor Dr. Michael Braungart have formally teamed up to
create a new company under the name of EPEA – Part of Drees & Sommer. The objective of the combination is to establish Cradle
to Cradle® design principles for the circular economy in all sectors of industry.”
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EU-DIRECTIVES
Material Passport for Products > Buildings

In resource-poor Europe, cycle closure is becoming
increasingly important for our entire industry. For the
construction sector, the introduction of a "product
passport", similar to the energy certificate, is currently
under discussion in Brussels. This should include
appropriate requirements for ingredients and recycling

BUILDING MATERIAL SCOUT
The intelligent platform for circular materials
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BUILDING MATERIAL SCOUT
The intelligent platform for circular materials

Product information

Element information

Building information

BIM
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V I E W E R
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Case Study

Refurbishment of
WTC 1&2, Brussels, Belgium
Befimmo is launching the renovation of the
110,000 m² of WTC 1 & 2 towers in order to
introduce diversity in the North district of
Brussels. Selective demolition is underway in
the first phase of construction to promote the
reuse of finishing materials, while a C2C project
is expected to be created by 2023.
110.000 m² / 2019 – 2023 / Befimmo
Drees & Sommer services :
▪ Integration of circular economy
specifications for the design team's
tendering phases
▪ Identification of available materials and
solutions and collaboration with companies
to provide innovative solutions
▪ Demolition support according to C2C
▪ Implementation of the Material Passport
▪ Proposal for efficient ecosystems
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D&B TEAM PROPOSAL

Drees & Sommer | Michael Moradiellos | 22.10.2019

Michael Moradiellos del Molino | 03.2019

ZIN – FLEXIBILITY & ADAPTABILITY

Physical Flexibility :
building elements
can be adapted.
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Functionnal
Flexibility : space can
be adapted.

Technical Flexibility :
technics can be
adapted.

ORGANIGRAM

Befimmo / Besix
•

Owner : Befimmo (2,6
billions portfolio )
• Constructor : Besix (2,15
billions revenues )
• BouwTeam

2018
Permit + Demolition
on going

2023
End of construction

70.000sqm Potential
tenant asking for C2C
Full Building
Tender > december 5th

Material Passport / BOM
C2C Vision
Demolition Inventory
Leasing solutions
Clean Air Building
(…)

Architects & Engineers
• Jaspers&Eyers (big Firm)
• N54E5 (local firm in the
building)
• AU (Paris firm)
• VK Engineering
• Dstudio (BIM)

Drees & Sommer
•
•
•
•
•

C2C Products & others
Data Management
Quantities & Focus
In charge of the deliverable
Build for Desassembly

2018 Demolition
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2023 Construction

MATERIAL PASSPORT
BIM > MP > BOM

13.22

bodem
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15.222.000

15.222.000 0%
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0%
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VL 01 - type 1

0%

16.1

voeten en balken

16.11

baretten - onder kolommen - gewapend beton - 120x300cm

bodem

9.989

m3

9.989

24.971.750
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100%
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0%

24.971.750 0%

0

0%

0

x

16.11

baretten - onder kern - gewapend beton - 120x220cm

bodem

5.233

m3

5.233

13.083.250

6,5%

100%

0%

0%

13.083.250 0%

0

0%

0

x

nieuwe baretten - onder nieuwe structuur - gewapend beton - 25st

bodem

3.367

m3

3.367

8.417.500

4,2%

0%

0%

0%

0 0%

0 100%

8.417.500

x

x

x

x

x

x

x
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dichten openingen - gewapend beton - incl wapening

bodem

303

m3

303

757.950

0,4%

0%

0%

0%

0 0%

0 100%

757.950

x

x

x

x

x

x

x

x

kg referentie (obv

ALLE elementen
(nieuw en bestaand))

kg score

deelscore element

verwijzing naar bijlage
(naam bijlage ter keuze
van inschrijver)

later

bij inschrijving

10. Veilige deconstructie: beweging en
veiligheid van werknemers toestaan, toegang
tot uitrusting en de locatie en het gemak van
materiaalstromen zal renovatie en
demontage meer rendabel maken

9. Uitwisselbaarheid: het gebruik van
materialen en systemen die modulariteit,
onafhankelijkheid en standaardisatie
vertonen bevordert hergebruik

8. Eenvoud in structuur en vorm: eenvoudige
structurele systemen en vormen om vrije
overspanningen (zonder tussensteunpunten)
te realiseren, en standaard dimensionale
rasters laten makkelijke stapsgewijze
constructie en deconstructie toe

7. Neem de benodigde arbeid en werknemers in
overweging in het ontwerp van
scheidingspunten: de arbeidsintensiviteit en
benodigde vaardigheidsniveaus neemt af
wanneer componenten op
menselijke schaal
worden gekozen of er afstemming is tussen
het verwijderingsgemak en standaard
mechanische apparatuur

x

0

-

0

-

STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit
8417500

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

x

Dit deel van het bestaande gebouw wordt behouden in het herontwikkelde project en krijgt daardoor een tweede leven. Net zoals voor de andere betonelementen, is er reeds actief onderzocht op welke wijze een
hoogwaardig hergebruik in de toekomst kan worden bekomen. Zie daarvoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

x

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

24.971.750,00

x

Dit deel van het bestaande gebouw wordt behouden in het herontwikkelde project en krijgt daardoor een tweede leven. Net zoals voor de andere betonelementen, is er reeds actief onderzocht op welke wijze een
hoogwaardig hergebruik in de toekomst kan worden bekomen. Zie daarvoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

x

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

13.083.250,00

x

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

8.417.500,00

x

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

757.950,00

x

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

14.938.800,00

x

x

x

x

x

x

Als onderdeel van de Cradle to Cradle certificering wordt er gekeken naar de samenstelling van het beton. Onderdelen worden geselecteerd op gezondheid voor mens en milieu en op recyclebaarheid. Door de
juiste grondstoffen te selecteren kan het beton na mogelijke demontage/afbraak hergebruikt worden. Zie hiervoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

8.417.500,00

STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit
757950

x

-

0%

100%

16.21

0

0%

100%

16.2

6. Hou mechanische, elektrische en sanitaire
systemen gescheiden: ontrafeling van deze
systemen bij hun assemblages
vergemakkelijkt reparatie, vervanging,
hergebruik of recycling

x

score

mits relevant voor de betreffende elementen: geef hier de visie / het plan van aanpak voor de betreffende elementen ten aanzien van bovenstaande aspecten van Designs voor Disassembly, incl. de visie op
een 2e leven na demontage. Indien bij inschrijving: "x" in kolom "bij inschrijving" Indien later: "x" in kolom "later"

vloer parking - niv -5 - vloerplaat in gewapend beton

Funderingsconstructies

16.11

5. Gebruik geboute, geschroefde en gespijkerde
verbindingen: door gebruik te maken van
standaardverbindingen en een beperkte
hoeveelheid verbindingen neemt de
gereedschap en tijdsintensiteit bij demontage
af

Dit deel van het bestaande gebouw wordt behouden in het herontwikkelde project en krijgt daardoor een tweede leven. Net zoals voor de andere betonelementen, is er reeds actief onderzocht op welke wijze een
hoogwaardig hergebruik in de toekomst kan worden bekomen. Zie daarvoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit

bewijsstuk en timing
(X invullen bij moment
aanleveren bewijsstuk)

Vloeren op grondslag

16

16.11

4. Minimaliseer of elimineer chemische
verbindingen: bindmiddelen, afdichtmiddelen
en lijmen op of in materialen maakt scheiding
en recycling moeilijker en verhoogt de kans op
negatieve effecten op menselijke en
ecologische gezondheid gedurende de
gebruiksfase

x

Fundering
13

3. Ontwerp verbindingen die toegankelijk zijn:
visueel, fysiek en ergonomisch toegankelijke
verbindingen vermijden de noodzaak voor
dure apparatuur of uitgebreide milieu,
gezondheid en veiligheid procedures

van toepassing? (in te vullen door
inschrijver. X = ja)

x

B.1. Bouwkundige elementen

B.1.A.

2. Selecteer materialen op basis van
voorzorgsprincipes: materialen die gekozen
zijn met aandacht voor de toekomstige impact
en hoge kwaliteit, moeten hun
waarde
behouden en/of zijn meer rendabel voor
hergebruik en recycling

Relevante elementen

kg referentie (obv
ALLE elementen
(nieuw en bestaand))

kg score

deelscore element

verwijzing naar bijlage
(naam bijlage ter keuze
van inschrijver)

later

bij inschrijving

> 50% strenger dan de
eisen.

score

1. Documentatie van materialen en methoden
voor demontage: bouwtekeningen, labeling
van verbindingen en materialen en een
“demontageplan” opgenomen in de
specificaties dragen allemaal bij aan
efficiënte demontage en deconstructie

Scheidbaarheid en demonteerbaarheid: Design for Disassembly

strengere VOC-eis bewijsstuk en timing (X bij
(tov de eisen uit
moment aanleveren
het bestek)
bewijsstuk)

1% tot 50% strenger
dan de eisen.

van toepassing? (in te vullen door
inschrijver. X = ja)

kg score

kg referentie (obv
nieuwe elementen)

Relevante elementen

score

deelscore element

verwijzing naar bijlage
(naam bijlage ter keuze
van inschrijver)

later

bij inschrijving

Ontwerp voor demontage, incl. visie op 2de leven na demontage

Schadelijke stoffen / V.O.C.'s

bewijsstuk en timing (X
bij moment aanleveren
bewijsstuk)

100%

75%

50%

x

25%

x

overige (10%)

0%

hergebruik materiaal ->
toekomst (30%)

0%

bron: hergebruikt
materiaal (30%)

100%

beoordeelde aspecten (X
niveau van
bij beoordeelde categorie, certificering (indien
% = weging aspect in
slechts 1 niveau: 50%
totaalscore)
invullen)
gezondheid
materiaal/VOC (30%)

7,6%

met grootste

%

van toepassing? (in te vullen door
inschrijver. X = ja)

kg

V.O.C.'s

Certificering element / product

Relevante elementen

3

categorie/code waaronder het
betreffende element ingevoerd is in de
TOTEM-tool

m

nieuwe elementen en materialen in kg

eenh.

Nieuw (incl. gerecyclede inhoud in
elementen)

hoev.

Certificeringen
TOTEM-tool

hergebruikt materiaal van elders in kg

Plaats in
gebouw

benaming element

hergebruik van elders

SfB

Volume

behouden en hergebruikte elementen
en componenten on site in kg

nr.

hergebruikt component (op site)

Identificatie

hergebruikt element (op site)

4 december 2018

“OPM: De hieronder opgenomen hoeveelheden voor elementen die ook in TOTEM zijn
opgenomen, hebben enkel betrekking op het kantoorvolume en aanverwante functies,
NO(O)RD zoals aangeboden aan de AO. TOTEM is gebaseerd op het BIM-model waarin het
volledige project ZIN vervat zit waardoor er voor de hoeveelheden voor NO(O)RD ‘stand
alone’ abstractie is gemaakt van de andere functies of er versleutelingen zijn gebeurd
tussen de verschillende functies.”

behouden

Datum:

Bron materialen en milieubelasting
Bron element

ZIN

aanduiding elementen
impact (met X)

MATERIALENPASPOORT - NIEUWE SITUATIE
Project/object:

Als onderdeel van de Cradle to Cradle certificering wordt er gekeken naar de samenstelling van het beton. Onderdelen worden geselecteerd op gezondheid voor mens en milieu en op recyclebaarheid. Door de
juiste grondstoffen te selecteren kan het beton na mogelijke demontage/afbraak hergebruikt worden. Zie hiervoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

757.950,00

15.222.000,00
15.222.000,00

24.971.750,00

13.083.250,00

8.417.500,00

757.950,00

keerwanden

buitenwand parking - gewapend beton - dikte 80cm

bodem

5.975

m3

5.975

14.938.800

7,4%

100%

0%

0%

14.938.800 0%

0

0%

0

WA03 - type 4a

x

x
0%

0

Dit deel van het bestaande gebouw wordt behouden in het herontwikkelde project en krijgt daardoor een tweede leven. Net zoals voor de andere betonelementen, is er reeds actief onderzocht op welke wijze een
hoogwaardig hergebruik in de toekomst kan worden bekomen. Zie daarvoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

-

14.938.800,00

TOTAAL FUNDERING

B.1.B.

Skelet

Material Passport provided by the Flemish Government
EVALUATION

BIM
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1 BOM X ELEMENT

INFORMATION CHALLENGE
LOD & LOI
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EXISTING DATA BASE ON THE MARKET
Data Base families
Base de données
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Base de données
produit circulaire

Base de données
projets circulaires

Market Place circulaires
France

COLLECTING INFORMATION
2 steps

Step 02

Step 01

Screened
by EPEA

BOM
Circularity
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MATERIAL PASSPORT
Build for Disassembly

13.22

vloer parking - niv -5 - vloerplaat in gewapend beton

16

Funderingsconstructies
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dichten openingen - gewapend beton - incl wapening

bodem
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0

8417500

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

13.083.250,00

x

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

8.417.500,00

x

x

x

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

757.950,00

x

x

x

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

100%

14.938.800,00

kg referentie (obv

x

kg score

Dit deel van het bestaande gebouw wordt behouden in het herontwikkelde project en krijgt daardoor een tweede leven. Net zoals voor de andere betonelementen, is er reeds actief onderzocht op welke wijze een
hoogwaardig hergebruik in de toekomst kan worden bekomen. Zie daarvoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

x

deelscore element

x

x

verwijzing naar bijlage
(naam bijlage ter keuze
van inschrijver)

x

later

24.971.750,00

bij inschrijving

100%

ALLE elementen
(nieuw en bestaand))

10. Veilige deconstructie: beweging en
veiligheid van werknemers toestaan, toegang
tot uitrusting en de locatie en het gemak van
materiaalstromen zal renovatie en
demontage meer rendabel maken

9. Uitwisselbaarheid: het gebruik van
materialen en systemen die modulariteit,
onafhankelijkheid en standaardisatie
vertonen bevordert hergebruik

8. Eenvoud in structuur en vorm: eenvoudige
structurele systemen en vormen om vrije
overspanningen (zonder tussensteunpunten)
te realiseren, en standaard dimensionale
rasters laten makkelijke stapsgewijze
constructie en deconstructie toe

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

-

757950

Als onderdeel van de Cradle to Cradle certificering wordt er gekeken naar de samenstelling van het beton. Onderdelen worden geselecteerd op gezondheid voor mens en milieu en op recyclebaarheid. Door de
juiste grondstoffen te selecteren kan het beton na mogelijke demontage/afbraak hergebruikt worden. Zie hiervoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

8.417.500,00

STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit

buitenwand parking - gewapend beton - dikte 80cm

bodem

5.975

m3

5.975

14.938.800

7,4%

100%

0%

0%

14.938.800 0%

0

0%

0

WA03 - type 4a

x

Als onderdeel van de Cradle to Cradle certificering wordt er gekeken naar de samenstelling van het beton. Onderdelen worden geselecteerd op gezondheid voor mens en milieu en op recyclebaarheid. Door de
juiste grondstoffen te selecteren kan het beton na mogelijke demontage/afbraak hergebruikt worden. Zie hiervoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

757.950,00

x
0%

=

7. Neem de benodigde arbeid en werknemers in
overweging in het ontwerp van
scheidingspunten: de arbeidsintensiviteit en
benodigde vaardigheidsniveaus neemt af
wanneer componenten op
menselijke schaal
worden gekozen of er afstemming is tussen
het verwijderingsgemak en standaard
mechanische apparatuur

x

15.222.000,00

24.971.750,00

13.083.250,00

8.417.500,00

757.950,00

keerwanden

TOTAAL FUNDERING

B.1.B.

6. Hou mechanische, elektrische en sanitaire
systemen gescheiden: ontrafeling van deze
systemen bij hun assemblages
vergemakkelijkt reparatie, vervanging,
hergebruik of recycling

15.222.000,00

x

-

STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit

100%

16.21

5. Gebruik geboute, geschroefde en gespijkerde
verbindingen: door gebruik te maken van
standaardverbindingen en een beperkte
hoeveelheid verbindingen neemt de
gereedschap en tijdsintensiteit bij demontage
af

100%

x

-

x

100%

16.2

4. Minimaliseer of elimineer chemische
verbindingen: bindmiddelen, afdichtmiddelen
en lijmen op of in materialen maakt scheiding
en recycling moeilijker en verhoogt de kans op
negatieve effecten op menselijke en
ecologische gezondheid gedurende de
gebruiksfase

STUK_3.16.001_Bewijss
tuk_Circulariteit
STUK_3.14_Nota_circul
air_materiaalgebruik

mits relevant voor de betreffende elementen: geef hier de visie / het plan van aanpak voor de betreffende elementen ten aanzien van bovenstaande aspecten van Designs voor Disassembly, incl. de visie op
een 2e leven na demontage. Indien bij inschrijving: "x" in kolom "bij inschrijving" Indien later: "x" in kolom "later"

bodem

0%

16.11

3. Ontwerp verbindingen die toegankelijk zijn:
visueel, fysiek en ergonomisch toegankelijke
verbindingen vermijden de noodzaak voor
dure apparatuur of uitgebreide milieu,
gezondheid en veiligheid procedures

x

Dit deel van het bestaande gebouw wordt behouden in het herontwikkelde project en krijgt daardoor een tweede leven. Net zoals voor de andere betonelementen, is er reeds actief onderzocht op welke wijze een
hoogwaardig hergebruik in de toekomst kan worden bekomen. Zie daarvoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.

2. Selecteer materialen op basis van

Dit deel van het bestaande gebouw wordt behouden in het herontwikkelde project en krijgt daardoor een tweede leven. Net zoals voor de andere betonelementen, is er reeds actief onderzocht op welke wijze een
hoogwaardig hergebruik in de toekomst kan worden bekomen. Zie daarvoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit

Vloeren op grondslag

0%

16.11

voorzorgsprincipes: materialen die gekozen
zijn met aandacht voor de toekomstige impact
en hoge kwaliteit, moeten hun
waarde
behouden en/of zijn meer rendabel voor
hergebruik en recycling

kg referentie (obv

van toepassing? (in te vullen door
inschrijver. X = ja)
x

Fundering
13

score

x

B.1. Bouwkundige elementen

B.1.A.

bewijsstuk en timing
(X invullen bij moment
aanleveren bewijsstuk)

Relevante elementen

ALLE elementen
(nieuw en bestaand))

kg score

deelscore element

verwijzing naar bijlage
(naam bijlage ter keuze
van inschrijver)

later

> 50% strenger dan de
eisen.

score

1. Documentatie van materialen en methoden
voor demontage: bouwtekeningen, labeling
van verbindingen en materialen en een
“demontageplan” opgenomen in de
specificaties dragen allemaal bij aan
efficiënte demontage en deconstructie

Scheidbaarheid en demonteerbaarheid: Design for Disassembly

strengere VOC-eis bewijsstuk en timing (X bij
(tov de eisen uit
moment aanleveren
het bestek)
bewijsstuk)

1% tot 50% strenger
dan de eisen.

van toepassing? (in te vullen door
inschrijver. X = ja)

kg score

kg referentie (obv
nieuwe elementen)

Relevante elementen

score

deelscore element

verwijzing naar bijlage
(naam bijlage ter keuze
van inschrijver)

later

bij inschrijving

Ontwerp voor demontage, incl. visie op 2de leven na demontage

Schadelijke stoffen / V.O.C.'s

bewijsstuk en timing (X
bij moment aanleveren
bewijsstuk)

100%

75%

50%

x

25%

x

overige (10%)

0%

hergebruik materiaal ->
toekomst (30%)

0%

bron: hergebruikt
materiaal (30%)

100%

met grootste

7,6%

beoordeelde aspecten (X
niveau van
bij beoordeelde categorie, certificering (indien
% = weging aspect in
slechts 1 niveau: 50%
totaalscore)
invullen)
gezondheid
materiaal/VOC (30%)

kg

van toepassing? (in te vullen door
inschrijver. X = ja)

3

V.O.C.'s

Certificering element / product

Relevante elementen

m

categorie/code waaronder het
betreffende element ingevoerd is in de
TOTEM-tool

eenh.

nieuwe elementen en materialen in kg

hoev.

Nieuw (incl. gerecyclede inhoud in
elementen)

Plaats in
gebouw

hergebruikt materiaal van elders in kg

%

Volume

benaming element

hergebruik van elders

SfB

behouden en hergebruikte elementen
en componenten on site in kg

nr.

hergebruikt component (op site)

Identificatie

Certificeringen
TOTEM-tool

bij inschrijving

Bron materialen en milieubelasting
Bron element

“OPM: De hieronder opgenomen hoeveelheden voor elementen die ook in TOTEM zijn
opgenomen, hebben enkel betrekking op het kantoorvolume en aanverwante functies,
NO(O)RD zoals aangeboden aan de AO. TOTEM is gebaseerd op het BIM-model waarin het
volledige project ZIN vervat zit waardoor er voor de hoeveelheden voor NO(O)RD ‘stand
alone’ abstractie is gemaakt van de andere functies of er versleutelingen zijn gebeurd
tussen de verschillende functies.”

hergebruikt element (op site)

4 december 2018

behouden

ZIN

Datum:

aanduiding elementen
impact (met X)

MATERIALENPASPOORT - NIEUWE SITUATIE
Project/object:

Skelet

0

-

Dit deel van het bestaande gebouw wordt behouden in het herontwikkelde project en krijgt daardoor een tweede leven. Net zoals voor de andere betonelementen, is er reeds actief onderzocht op welke wijze een
hoogwaardig hergebruik in de toekomst kan worden bekomen. Zie daarvoor ook STUK_3.14_Nota_circulair_materiaalgebruik en STUK_3.16.001_Bewijsstuk_Circulariteit.
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