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Praktijk Conceptueel Renovatie

- Zoveel mogelijk mensen thuis houden

- Voorkomen van afvalproductie aan het einde van de levensduur

A - Moderne bouwtechnieken : Off-site, flexibiliteit, omkeerbaarheid, aanpasbaarheid, 3D-printing…

B - Materialenvalorisatie : recyclage, hergebruik, terugwinning

- Gebruiken van mechanische bevestigingssystemen die de ontmanteling vergemakkelijken

- Vermijden van composietlijmen en -materialen (alleen de relevante elementen zoals binnenwanden of trap, enz.)

De aanpasbaarheid heeft betrekking op de preventie van de ontmanteling, de functieverandering en de evolutie van de noden 

tijdens de levenscyclus van materialen.

- Bezorgen van informatie over de demonteerbaarheid van het bouwwerk en zijn onderdelen.

LINK MET ANDERE FICHES

Deze praktijk behoort tot de familie van de praktijken:

KRITIEKEN

Voordelen Nadelen

- Meerkost van het ontwerp

- Onzekerheid over wat er met het gebouw en zijn 

gebruikers zal gebeuren

- Verlies van informatie door opeenvolgende verkoop 

en wederverkoop

- Gebruiken van stabiele en slipvrije bekledingen

- Ontwerpen van voldoende ruime circulatiezones om de circulatie van personen met beperkte mobiliteit mogelijk te maken

Verschillende ontwerpscenario's kunnen de aanpasbaarheid van het gebouw voorkomen. Zo kunnen druk- en skeletstructuren  

hergebruik en demontage vergemakkelijken door de energieuitgave te beperken (een lager subsidiariteitsniveau dan bij 

trekkracht).
Bovendien kunnen verschillende aandachtspunten de aanpasbaarheid van gebouwen stimuleren, met name:

- Garanderen van de toegankelijkheid tot het gebouw

- Ontwerpen van demonteerbare en vervangbare wanden (ontwerpen van gemakkelijk uitneembare elementen)

- Garanderen van de toegankelijkheid tot de bevestigingssystemen om latere demontage mogelijk te maken

- Voorzien van eenvoudige waterafvoersystemen 

De architect moet kunnen veronderstellen hoe het gebouw in de loop van het ontwerp en het bouwproces zou kunnen 

evolueren met de tijd (andere gebruiker, veroudering, ….). De architect zou ook moeten kunnen veronderstellen hoe de 

materialen efficiënt zouden kunnen worden gerecupereerd wanneer onderhouds- of renovatieperiodes worden 

FICHE 2.2 - AANPASBAARHEID

DOEL

Aanpasbaar ontwerpen door het bevoorrechten van demontage en ontmanteling.
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