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I    DUURZAAM BOUWEN

Een gebouw dat  
eeuwig duurzaam is

’ T  C E N T R U M  M O E T  E E R S T E  C I R C U L A I R E  G E B O U W  W O R D E N

Vergeet de klassieke manier van bouwen, milieuonvriendelijke materialen, ziekmakende 

airco’s en tonnen afval bij afbraak. Midden 2019 verrijst het eerste circulaire gebouw van 

België op de bedrijvensite Kamp C. ’t Centrum wordt een revolutie.

V
ier jaar al dromen  

Kamp C en zijn direc- 

teur Peter-Paul van den 

Berg van een circulair 

gebouw op hun campus. Het moet 

duurzaam en energiepositief  

zijn, met veel groen, licht en een  

modulaire kantoorinrichting.  

Wanneer het gebouw verouderd  

is, kan het volledig gedemonteerd  

worden en zijn alle materialen  

geschikt voor hergebruik. Maar  

circulair bouwen houdt meer in.  

“We herdenken de hele budget- 

planning”, aldus van den Berg. 

“Waarom moet je liften kopen als  

je ze kan leasen? Hetzelfde met  

gevels, televisies, stoelen, verlich-

ting, ... Waarom moeten wij  

eigenaar zijn van alles in en rond  

het gebouw? Door te leasen ver- 

lagen we onze investeringskosten. 

De hogere operationele kosten van-

gen we op met huurinkomsten.” 

 

 

 

Belgische expertise
 

Het Greenhouse in Utrecht wijst de 

weg. Dat circulaire restaurant betaalt 

een paar eurocent per bezoeker 

die plaatsneemt op een stoel, per 

boeking van een vergaderzaal met 

televisie, ... “Zo kunnen ze zich heel 

kwalitatieve meubelen veroorloven. 

Tegelijkertijd zorgt de leverancier  

ervoor dat die meubelen zo duur-

zaam mogelijk zijn”, weet Jonathan 

Verdonck van Kamp C. “Ook in België  

hebben we al heel wat expertise”, 

beklemtoont Geert Verachtert, direc-

teur strategie and business develop-

ment bij Groep Van Roey, kandidaat 

voor de realisatie van ‘t Centrum. 

“Aanbestedende overheden hechten 

gelukkig steeds meer belang aan de 

levenscycluskosten van hun ge-

bouwen. Maar bij mijn weten staat 

er nog nergens in de wereld een 

gebouw dat aan alle principes van 

circulair bouwen voldoet. Dat van 

Kamp C kan het eerste worden.” 

T E K S T   I   H A N S  H E R M A N S

Gezien 65% van  

de levenscycluskosten  

vast ligt na de ontwerp- 

fase, is het van cruciaal 

belang om bij nieuwe 

projecten vanaf dag één 

samen te zitten met alle 

betrokken partijen.

GEERT VERACHTERT,  
DIRECTEUR STRATEGIE AND BUSINESS 

DEVELOPMENT, GROEP VAN ROEY 
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Mensen worden blijer

Het Nederlandse consortium ATP 

begeleidt Kamp C bij het zoeken naar 

experten en aannemers. “Wij maken 

gebouwen waaraan mensen voelen, 

zien en merken dat ze circulair en 

duurzaam zijn”, vertelt Jeroen Troost, 

initiatiefnemer van team ATP. “Men-

sen worden blijer van veel groen, 

een aangenaam zicht en natuurlijke 

klimaatbeheersing. Tegelijkertijd 

blijven onze gebouwen aanpasbaar 

aan veranderende behoeften, bij-

voorbeeld omdat de tussenwanden  

- van de Kortrijkse start-up Juunoo -  

gemakkelijk verplaatsbaar zijn.” Ook 

het Belgische Derbigum ziet zich-

zelf een rol spelen. “Onder meer met 

onze plantaardige dakbedekking”, 

zegt Koen Sneiders, recycling ope-

rational manager bij Derbigum. “We 

gebruiken geen druppel petroleum 

bij de fabricage. We werken met har-

sen uit de papierindustrie die vroeger 

als afval beschouwd werden.” 

 

 

Duurzaam na levensduur

De holistische visie van Groep Van 

Roey sluit aan bij wat Kamp C zoekt. 

“Gezien 65 procent van de levens- 

cycluskosten vast ligt na de ontwerp- 

fase, is het van cruciaal belang om 

bij nieuwe projecten vanaf dag één 

samen te zitten met alle partijen”, 

legt Verachtert uit. “Zo maken we 

samen slimme ontwerpkeuzes en 

maken we maximaal gebruik van 

duurzame materialen en technieken 

met de laagste levenscycluskosten. 

Vroeger bouwden we alleen, nu 

voegen we ook waarde toe tijdens de 

exploitatiefase door het aanbieden 

van slimme services en product as a 

service-oplossingen aan eigenaars 

en gebruikers van gebouwen. Op die 

manier geven we invulling aan de 

missie van onze groep om de kwali-

teit van het leven van mensen te ver-

beteren door de creatie van leefbare 

en duurzame omgevingen.” 

 

 

Mensen worden  
blijer van veel  

groen, een  
aangenaam zicht  

en natuurlijke 
klimaatbeheersing.

JEROEN TROOST,  
INITIATIEFNEMER VAN TEAM ATP

>
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I    DUURZAAM BOUWEN

Uit de startblokken

Voor de zomervakantie organiseerde Kamp C een kick-off 

voor ’t Centrum maar met de voorbereidingen is men al 

langer bezig. Sinds twee jaar is Kamp C actief op zoek naar 

budget en partners. Met resultaat. De OVAM, de Vlaamse 

overheidsdienst die het beleid rond afval, materialen en 

bodem richting geeft, gelooft in het project. “De OVAM 

sponsort het aanbestedingsproces van 380 000 euro”, 

vertelt Jonathan Verdonck, adviseur bij Kamp C, enthousiast. 

“De provincie Antwerpen legt 1,25 miljoen euro op tafel. 

We hebben partners als de Thomas More-hogeschool én 

subsidies van de Vlaamse overheid.”

Kennis opbouwen en delen

Ook Kamp C wil meer dan een ge-

bouw. Het wil kennis opbouwen en 

deze met de markt delen. Volgens 

Verdonck zal het pilootproject rond  

‘t Centrum inzicht geven in obsta-

kels en oplossingen. “De opgedane 

kennis gaan we delen. In het kader 

van de aanbesteding organiseren we 

al workshops. Twee masterclasses 

zijn al gepasseerd, in oktober volgen 

er nog drie waarvoor de inschrijvin-

gen nu lopen. Achteraf gaan we een 

handboek maken voor andere over-

heden, over hoe ze een reglementaire 

aanbesteding kunnen doen, over 

de voor- en nadelen van circulair 

bouwen, over hoe ze zelf aan de slag 

kunnen.” Dankzij de focus op kennis 

wordt ‘t Centrum niet enkel het eerste 

circulaire gebouw. Het zal ook aan-

zetten tot duurzamer bouwen elders, 

door zowel bedrijven als overheden.  ▲

De nieuwsrubriek op de website 

van Kamp C (www.kampc.be) 

rapporteert geregeld over nieuwe 

ontwikkelingen in duurzaam en 

circulair bouwen.

Het pilootproject rond  

‘t Centrum zal inzicht geven 

in obstakels en oplossingen. 

Deze kennis willen we met 

de markt delen.

JONATHAN VERDONCK,  
PROJECTVERANTWOORDELIJKE, KAMP C
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