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Aluminium



Aluminium

Tien redenen om aluminium toe te passen

Lichtgewicht
Sterk
Recycleerbaar
Vervormbaar
Corrosiebestendig
Verbindbaar
Decoratief
Ondoordringbaar
Meest voorkomend metaal – 8% aardkorst
Verspaanbaar
… 
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Aluminium heeft een hoge specifieke sterkte
heeft. Dat wil zeggen dat de sterkte gedeeld
door het gewicht, ofwel de sterkte van een
product ten opzichte van zijn gewicht, heel
gunstig is.

Doordat het materiaal licht en sterk is bespaar je
energie en brandstof tijdens transport en
gedurende zijn gebruiksduur. Neem bijvoorbeeld
een hefbrug. Door een lager gewicht kan het
contragewicht lichter en kleiner zijn, de motor
lichter uitgevoerd worden, en de fundering
gereduceerd worden.

Aluminium

Specifieke sterkte
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Aluminium

Staal met hoge treksterkte lijkt sterkste
materiaal te zijn, gevolgd door Ti en
aluminium legeringen voor
luchtvaartindustrie. 

Spannings-rek σ -ε diagram
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Aluminium

Sterkte/dichtheid

Als we metalen bekijken op basis van sterkte
t.o.v. hun soortgelijk gewicht.
Luchtvaart vereist licht gecombineerd met 
sterkte.

Eenvoudig: met zelfde gewicht zelfde
structurele toepassing
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Aluminium

Kracht van aluminium

• Meest voorkomend metaal (8%)

• Oneindig recycleerbaar

• Hoge sterkte/gewicht verhouding

• Energie- en brandstofbesparend

• Optimaal vorm te geven

• Uitzicht

• 2030 kan 80MT worden
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Een   aanduiding   van     een     aluminium     legering     is     
bijvoorbeeld EN AW-5083 O. 
In de norm EN 573 kun je precies terug vinden hoe de benaming 
van een aluminiumkwaliteit wordt opgebouwd.
Norm NBN EN 573-3:2019+A1:2022
Aluminium en aluminiumlegeringen - Chemische samenstelling en 
vorm van bewerkte producten - Deel 3: Chemische samenstelling 
en vorm van producten
NBN EN515: Aluminium en aluminiumlegeringen Kneedprodukten –
Aanduiding van de metallurgischetoestanden

Vandaar het belang om bij het ontwerp niet alleen de
legering te specifiëren, maar ook de gewenste toestand.
F: ongecontroleerde
toestand  
O: zacht gegloeide
toestand

H: verstevigd door koudvervorming
T: toestand verkregen naprecipitatieharding

Materiaalkeuze & aluminium aanduiding

Aluminium
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Aluminium

Materiaalkeuze & aluminium aanduiding

De keuze van een aluminium legering hangt af van heel veel  factoren. 
N abewerking?
Extrusie of walsen de basis voor het product? Behalve de fabricage is ook  de toepassing van belang voor zaken zoals 
verwerkbaarheid, lasbaarheid en corrosiebestendigheid.
In Alu-Key kun je veel van dergelijke informatie snel raadplegen. Daar vind je van de meest gebruikte legeringen hun 
eigenschappen. 

https://aluminium.matplus.eu/de/db/

Een goede keuze van het materiaal is belangrijk voor het goed slagen van het product. Het voordeel van aluminium 
is, dat het een hoge specifieke sterkte heeft, het is het meest voorkomende metaal op aarde en het is oneindig
recyclebaar!
Het maken van het materiaal kost in eerste instantie veel energie, voor de volgende levensfase is er maar 5% van de 
energie benodigd. Dat is heel bijzonder voor een materiaal. Bovendien blijft de kwaliteit behouden.
Heb je hulp nodig bij het specificeren van de aluminium legering voor je toepassing, vraag de mensen met kennis van 
aluminium in je netwerk om hulp.
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ALUMINIUM

GIET-LEGERINGEN KNEED-LEGERINGEN

GELEGEERD

VEREDELBAAR N-VEREDELBAAR

ONGELEGEERD

Aluminium

Verbeteren van eigenschappen

• Legeren
• Deformeren
• Veredelen
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Aluminium

Legeringselementen

• Cu: max. 5%, verhoging sterkte en hardheid, afnemende 
corrosieweerstand

• Mg: max. 2-5%, verhoging sterkte en hardheid

• Mn: max. 2%,verhoging sterkte en hardheid, <dan bij Cu, Mg

• Si: max. 12%, samen met Mg beter hardingseigenschappen 
door precipitatie

• Zn: max. 8%, verhoging sterkte en hardheid <spanningscorrosie

• Ti: max. 0,2%, versterking korrelverfijning

• Cr: max. 0,5%, <verlaging gevoeligheid voor spanningscorrosie

• Pb: verbeteren verspaning

• Li:  max. 2,5%, verlaging soortelijke massa, toename E-modulus, 
sterkte en hardheid
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Precipitatie

Rm T4 tov Rm T6 : 160 vs 245 Mpa

Twee fase

Enkel bij 2000,6000 en 7000 W

Veroudering natuurlijk of kunstmatig

Temp verhoging zodat legeringselementen goed verspreid zijn 
om dan snel af te koelen/blokkeren

Aluminium
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Aluminium

Veredelen

Veredelen = door middel van warmtebehandeling
handeling sterker maken. (=precipitatie)

• Enkel met legeringen die in staat zijn precipitaten te
vormen (verbindingen tussen elementen die blokkade
vormen, een weerstand ter versterking)

• Bijvb. Mg en Si

• De legeringen in de 2000-groep (Cu), in de 6000-
groep (Mg en Si) en in de 7000-groep (Zn) kunnen
door middel van een specifieke warmtebehandeling
zo sterker worden. Dit zie je ook terug in de
onderverdeling van de verschillende legeringen.
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EN AW-1xxx Aluminium technisch zuiver aluminium

EN AW-2xxx Koper AlCu

EN AW-3xxx Mangaan AlMnMg

EN AC-4xxx Silicium AlSi (gietlegeringen)

EN AW-5xxx Magnesium AlMg

EN AW-6xxx Silicium + Magnesium AlMgSi

EN AW-7xxx Zink

EN AW-8xxx Overig bijvb. AlLi, AlFe

Al

Cu

Mn

Si

Mg

Mg-Si

Zn

Overig

Aluminium
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Aluminium

HOOFDGROEPEN (volgens EN573 legeren) 

ALUMINIUM

GIET-LEGERINGEN KNEED-LEGERINGEN

GELEGEERD

VEREDELBAAR N-VEREDELBAAR

4000 2000 30001000

6000

ONGELEGEERD

7000

5000
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F - FABRICAGETOESTAND

H - KOUD VERVORMD

1 - KOUD VERVORMD

2  - KOUD VERVORMD +   
PARTIEEL ZACHT GEGLOEID

3 – KOUD VERVORMD +
GESTABILISEERD

2 – ¼ HARD

4 – ½ HARD

6 – ¾ HARD

8 – HARD

9 –EXTRA HARD

W - OPLOS GEGLOEID

1 – PARTIEEL OPLOS GLOEIEN + NATUURLIJK 
VEROUDEREN

2 – ZACHT GLOEIEN (GIET)

3 – OPLOS GLOEIEN + KOUD VERVORMEN

4 – OPLOS GLOEIEN + NATUURLIJK VEROUDERD

5 – KUNSTMATIG VEROUDERD

6 – OPLOS GLOEIEN + KUNSTMATIG 
VEROUDERD

7 – OPLOS GLOEIEN + STABILISEREN

8 - OPLOS GLOEIEN + KOUD VERVORMEN + 
KUNSTM. VEROUDERD

9 - OPLOS GLOEIEN + KUNSTM. VEROUDERD + 
KOUD VERVORMD

O - ZACHT GEGLOEID     
(KNEED)

T - WARMTEBEHANDELD

Aluminium 
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Aluminium

20



Aluminium
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Aluminium

EN 755-2
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Extrusie



Extrusie
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Extrusie
• Billets in oven tot 450-500° / knippen of zagen

• Persen met kracht (bijvb. 2500-3500T)

• Snelheid in m/h (5-50) of kg/h (1400-2500) en met lengte ifv uitlooptafel (25-45)

• Na matrijs koeling lucht of water

• Na koelen -> rekken / 3D scan mbt dimensies

• Nazagen aan pers met bijvb -0/+7mm

• Natuurlijke of kunstmatige veroudering
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Extrusie

Vorm

3 groepen

1. Solid

2. Semi-hollow (open kernen)

3. Hollow

Vlakke profielen goedkoper door minder complex.

Semi-hollow zijn vooral bepaald door tongverhouding. 

Aandachtspunten bij start ontwerp

•Uniforme wanddikte

•Symmetrie

•Ronde hoeken

•Vormbeperking
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Extrusie

Globaal overzicht en classificaties van   
extrusies volgens extrudeerbaarheid
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Extrusie
Gewicht:

>0,250 kg/m

<18 kg/m

Lengte:

>2500mm

<13600mm

MOQ:

500kg | 1000kg

Zichtzijdes

Oppervlakte
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Extrusie
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Extrusie

Grote afmetingen

65kg/m
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Extrusie

• Matrijzen uit gereedschapsstaal | vonkerosie
• Twee types: open / gesloten
• Gesloten profiel -> 2-delige matrijs
• Hoe meer kernen hoe duurder
• 1 of meergats; enkel één vorm per matrijs
• Meergats <> uitloop onder controle; gevaar?
• Levensduur afh. eisen (klant), toleranties (klant, 

fabrikant) 
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Extrusie

Matrijzen

• Legering

• Norm 755 / 12020

• Eisen oppervlak (ano / lak)

• Lengte

• Afname jaarbasis

• DXF/DWG/…

• Kernen -> +5%

• Vlakmatrijs tot 320

• Holmatrijs +50-80%
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Extrusie

• Ariva.de
• LME (dag tot dag)
• €/$
• Smeltpremie 
• Conversie (=marge; afh. van bijvb. productiviteit)
• Energietoeslag?

LME onder invloed van vraag en aanbod 

Smeltpremie afhankelijk van 
materiaalbeschikbaarheid in specifieke markt -> 
prod. capaciteit reserveren d.m.v. contract. 

Conversie ifv productiviteit
• toleranties
• schroot
• inpak
• runs / MOQ
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Extrusie

Voorraad Europa beïnvloed
• Rusal
• Importtax China
• Import/export ifv van vraag in betrokken land

Als de prijsbenchmark in de wereldwijde 
handelsactiviteit is gebaseerd op aluminiumnoteringen 
op de LME, dan houden producenten en consumenten 
bij het onderhandelen over het premieniveau voor 
daadwerkelijke levering rekening met de informatie 
over premies die is gepubliceerd in gespecialiseerde 
tijdschriften zoals Platts, Metal Bulletin, Nikkei.
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Extrusie



Extrusie - media
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Ontwerpen 



• Aluminium is een materiaal waarin het ontwerp een belangrijke 
rol speelt;

• Een optimaal ontwerp vertrekt van de eisen die er gesteld
worden in het project voor de eenvoud van constructie, de
snelheid van uitvoering en de duurzaamheid van de totale
constructie;

• Een optimale aluminium constructie is niet een assemblage 
met standaardprofielen die met klassieke 
verbindingstechnieken worden verbonden.

• Eenvoudig vorm te geven

• Matrijskost

• Corrosiebestendig

• Eenvoudig te verbinden

• Integratie van functies (clips, mechanische bevestiging, 
thermisch onderbreking, oppervlakte, schroefbevestiging,…)

Ontwerp
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• Is er aan onderhoud, de 
bevestiging, de 
gevelbelasting…

• voldoende aandacht 
besteed?

• Is het gevelvlak toegankelijk 
om onderhoud te verrichten ?

• Is het ontwerp opgevat voor 
demontage/herstelling ?
Moderne tools

• Profieloptimalisatie

Ontwerp
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Ontwerp 
Wat bepaalt de materiaalkeuze
• Toepassing
• Mechanisch eigenschappen
• Bewerkingen
• Ecologisch

Welke normen?
MATERIAAL -> EN 573 1-3 (legering/chem.)
EIGENSCHAPPEN -> EN 515 (toestand)

EN 755-2 (mech.) / EN 485-2
PRODUCT -> EN 12020

EN 755-1/3/9 (maat/vorm)
EN 485-3/4

materia
al

functie

kosten

fabrica
ge

vorm
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Ontwerp 
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Chemische eigenschappen



Ontwerp 
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Mechanische eigenschappen
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Toestand

Ontwerp 



Ontwerp

Evolutie gebruik van materialen

46



Ontwerp

Aankoop gebeurt meestal op gewichtsbasis maar 
het gebruik ervan is eerder op volumebasis, daarom
is het belangrijk om de kost van het material op 
deze basis te vergelijken.

Soortelijk gewicht alu?
Soortelijk gewicht staal?

Aankoop op kg of meter?
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Legering
Vorm
Tolerantie
Oppervlakte eisen
Omschreven cirkel

Ontwerp
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Ontwerp

Legering kiezen
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Keuze 6000 legeringen bepaald door parameters
zoals kostprijs, sterkte en kerfslagwaarde

Ontwerp
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Ontwerp

Koeling bij het extruderen in functie van de legering

Luchtkoeling bij 6060, 6005, 6061, 6063

Waterkoeling bij bijvb. 6082
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16/08/2021

Ontwerp
Gelijkmatige wanddikte

Binnenwanden beter zelfde dikte mbt
belasting matrijs en verbetering productiviteit

Wanddiktes mbt stabiliteit

Extra materiaal toevoegen eenvoudig zoals 
bevestigingsgaten, stressplaatsten…
Aanliggende wanddikte moet minder dan 2:1 zijn.

Grote niet-uniforme wanddiktes en m.a.w. variaties,
leiden tot maatvoeringsproblemen, 
enkel op te vangen door ‘gestroomlijnde overgangen’.
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Ontwerp
• Hoeken afronden (0,5-1mm)

• Scherpe binnenhoek realiseren zonder grote radius door uitsparing

• Scherpe punten zijn zwak dus afronden (0,5-1mm)

• Afronden ook beter mbt poederlakken

• Afgeronde overgangen zorgen voor minder ongelijkmatig afkoelen en dus minder 
structuurverschillen die na anodisatie vaak meer zichtbaar worden
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Ontwerp

Omschreven cirkel
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Gaten vermijden
Ontwerpen wijzigen ifv productie
Symmetrie beter
Breedte/hoogte 1:3
1:4 bij grote radii mogelijk
3mm sleufbreedte !

Ontwerp
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Radii of sleufbreedte aanpassen met oog op toepassing
Open persen om nadien te rollen
Smalle diepe sleuf maar toch persbaar
Scheurstrip met voordeel van minder lakomtrek
Oppervlakte verhogen door ribbels 

Ontwerp
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Decoratief werken door profilering

Verbergen verbinding

Boorril

Extrusielijnen maskeren 

Ruime radii om warmte te verdelen en zo uiterlijk te verbeteren 

Ontwerp
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Enkele voorbeelden koude verbindingstechnieken

Ontwerp
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Ontwerp
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Ontwerp
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Toleranties volgens EN-755-9 en EN 12020-2

A - wanddiktes behalve rond kernen

B – wanddiktes rond kernen behalve tussen twee kernen

C - wanddiktes tussen kernen

E – lengte van been bij open einde

H – andere maten behalve wanddikte tussen punten 
van doorsnede of hartafstand open schroefopeningen

Tolerantie op vorm

• Rechtheid / vlakheid

• Convex / concaaf

• Contour

• Torsie

• Hoek / radii

Ontwerp
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Ontwerp

62

Meetrapport 

• Proefpersing

• Correctie

• Nitreren

• Caustic

Caustic om matrijzen te reinigen met geconcentreerde 
soda. 

Interactie Al met soda.

Koken om Al resten te verwijderen.



Samenvatting 

• Multifunctioneel

• Esthetisch en modulair

• Duurzaam

• Onderhoudsvriendelijk

• Toegankelijk

• Demonteerbaar

• Herbruik

Ontwerp
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Structureel ontwerp



Relatie tussen samenstelling en sterkte van de 6000
legeringen

Structureel ontwerp
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Project voorbeeld: TU- Eindhoven schaaldak

Structureel ontwerp
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Structureel ontwerp

Zelfde stijfheid

Doorbuiging kritische factor dan moet EI gelijk zijn.

3I staal

67



Structureel ontwerp

Opgelet met lassen
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Structureel ontwerp

Voorbeelden warme verbindingstechniek
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Structureel ontwerpen
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Staal t.o.v. aluminium

16/08/2021

Lassen ! Intelligente aluminium
extrusie

Structureel ontwerpen
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16/08/2021Studiedag berekening, ontwerp en fabricage
aluminiumconstructies

56

Classificatie van aluminium profielen bij het 
ontwerp-buiging  Klasse 4:  Klasse 3:

‘staal copiëren’ ‘aluminium ontwerpen

Structureel ontwerpen
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Structureel ontwerpen
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Invloed van de eindverstijvingen

Structureel ontwerpen
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Structureel ontwerpen
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67

Structureel ontwerpen
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Recyclage



Sinds zijn ontstaan is het materiaal steeds gerycleerd en herbruikt. Aluminium is volledig recycleerbaar. Als het schroot op een goede wijze wordt 
gesorteerd kan men uit gerecycleerd aluminium steeds dezelfde producten maken en dit zonder kwaliteitsverlies. Belangrijk hierbij is ook te vermelden
dat bij het recycleringsproces slechts 5%van de oorspronkelijkeenergiegebruikt wordt. Het hersmelten van aluminiumproducten wordt een steeds 
belangrijker onderwerp in de kringloopmaatschappij. Op dit moment wordt algemeen aangenomen dat 60% van het gebruikte aluminium voor 
schrijnwerk bestaat uit gerecycleerd aluminium en meer dan 75% van het geproduceerde aluminium van de afgelopen jaren isnog steeds in gebruik.

Uit de gebouwen in afbraak of die gerenoveerd worden en in de transportsector , is er een herwinningspercentage boven 90%, in de 
verpakkingsindustrie meer dan 60% en de inspanningen om deze percentageste verhogen worden steedsverder gezet.

Het dient ook benadrukt dat aluminium een eindeloosaantal keren kan gerecycleerdworden en herbruikt worden in dezelfdetoepassing zonder in te
boeten op de kwaliteit.

De aluminium industrie heeft enorme stappen gezet om de ecologische voetafdruk te reduceren (bij primaireproductie, verwerking en recyclage).

ReductievandeCO2uitstootbij primaireproductievanaluminium

Recyclage
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Recyclage

Waarom?

De uitdagingen waar we tegenaan lopen zijn welbekend. Uitdagingen als stijgende CO2-emmissies, fossiele 
brandstoffen die op raken en de natuur die uit balans raakt. Door duurzame energie te stimuleren, broeikassen te 
verminderen, energie te besparen en circulaire economie te bevorderen, wordt getracht die uitdagingen aan te 
pakken. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs waar te kunnen maken, zal bovendien de CO2-
uitstoot in 2030 minimaal 50%, liefst 55% lager moeten zijn dan het uitstootniveau van 1990.

Om dat te bewerkstelligen is met de Europese Klimaatwet de eerste stap gezet om deze belofte in Europese wetgeving 
vast te leggen. Die Klimaatwet is de kern van de Green Deal en de verankering van de mondiale klimaatovereenkomst 
van Parijs. We hebben hier niet alleen een verantwoordelijkheid in, maar ook een verplichting.
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Recyclage

Green Deal

De Green Deal zal een grote impact op het Europese 
bedrijfsleven hebben. Het is de grootste uitdaging, maar ook 
de grootste kans van onze tijd. De mogelijkheden om te 
verduurzamen zijn namelijk groot.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen een 
(privé)partner zoals een bedrijf en de Vlaamse of Nederlandse 
overheid om een samen een groen project te starten. 
Daarmee maakt u concreet werk van uw ideeën. Voor 
bedrijven is het interessant een Green Deal aan te gaan door 
de vernieuwende samenwerkingen, een hogere zichtbaarheid 
en natuurlijk verduurzaming. Het kan uw bedrijf verder op de 
kaart zetten en een voorsprong geven op uw concurrenten. 
Samenwerken met (andere) bedrijven die actief met 
verduurzaming en/of Green Deals bezig zijn, geeft bovendien 
ook uw eigen onderneming een impuls.

https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/onze-
aanpak/green-deal
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Recyclage 

Green Deal

Het engagement van deelnemers

Om mee te doen met de Green Deal Circulair Bouwen, 
moet u:

1.ten minste één pilootproject uitvoeren tijdens de looptijd 
van de Green Deal (mogelijkheden: een bouwproject 
uitvoeren, een werf aanbieden, onderzoek uitvoeren, 
circulaire producten of diensten aanbieden, circulaire 
materialen ontwikkelen, circulaire bouwtrajecten 
faciliteren…)

2.actief deelnemen aan het lerend netwerk waarbinnen u 
kennis en ervaringen uitwisselt met de andere deelnemers.

3.akkoord gaan dat de onderzoekers van de proeftuin 
Circulair Bouwen kunnen beschikken over alle 
relevante data, resultaten en lessen van de 
pilootprojecten

4.de nodige stappen zetten om de principes van circulair 
bouwen structureel in te bedden in de eigen organisatie.
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Recyclage

Sorteren

• Schroot van alle soorten (knippen 14m -> 30cm; breker 10T/h;…)
• Profiel

• Pre-consumer (klant, extrusie)
• Post-consumer (end-of-life)

• Niet-profiel
• Wals (hoog Mg)
• Gietstukken (hoog Si)
• Draad (primair)
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Recyclage

Verdunnen

Het gerecycleerde aluminium bevat niet steeds

legeringselementen in de juiste verhouding.

Toevoegingen legeringselementen of primair nodig om in 

balans te brengen.

In de oven kunnen resten kunststof als brandstof dienen. 
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Recyclage
Aluminium productie en hergebruik samen vormen een gesloten kringloop in productie en hier- door wordt sinds het ontstaan
van het materiaal een optimaal milieu effect bekomen.
Schematisch voorgesteld:

De circulaire economie vangt namelijk aan met deze gesloten interne kringlopen; aangevuld met de hoge collectie graad 
van het externe schroot en een zorgvuldige triage ervan volgens de toepassing en legeringen wordt deze interne gesloten
cyclus nu uitgebreid zodat het aluminium steeds wordt herbruikt en het energie gebruik drastisch daalt.
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EAA -> Environmental Product Declaration, kortom EPD) in overeenstemming met internationale ISO normen

• EPD = meest uitgebreide en transparent type van milieuproductdeclaratie, geschikt voor een business-to-business 
communicatie, resultaten van levenscyclusanalyse (LCA)

• levenscyclus van het product in kaart, omzetting van internationaal erkende indicators, zoals “gebruik van primaire 
energie”, “waterverbruik”, “broeikasgassen”, in goed gekende eenheden zoals CO2 –equivalenten

• erkend door een onafhankelijke derde partij
• EPD softwares zijn beschikbaar voor aluminium vensters en op rol gelakte platen en binnenkort ook voor aluminium 

composiet panelen
• materialen/producten beoordelen en hun gebruik aan te moedigen omwille van lagere milieu impact

Recyclage
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Recyclage

Energieverbruik primair vs secundair
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Recyclage
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Recyclage

1. Klassiek met fossiele brandstof
2. Klassiek met hernieuwbare energie
3. Circulair met fossiele brandstof (recyclage 50-

80%)
4. Premium circulair met hernieuwbare energie 

(+85%)
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Recyclage
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Recyclage
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Recyclage - media
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Circulair materiaalgebruik
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Circulair materiaalgebruik



Circulair materiaalgebruik

Cradle to cradle

1. Waste equals food
2. Use current solar income
3. Celebrate diversity

In de C2C-principes worden producten gemaakt van gebruikelijke onderdelen die gemakkelijk uit elkaar te halen zijn, 
om zo nieuwe producten te maken (een proces dat "upcycling" wordt genoemd) in zowel de biologische als de 
technische cyclus. 

C2C omarmt het concept van een circulaire economie: het heeft speciale aandacht voor waardecreatie
uit gerecyclede en secundaire materialen.ௗ
C2C omvat vele aspecten van het fabricageproces van een product: niet alleen de materialen zelf, maar ook de 
mensen en processen achter de fabricage. Daarom is het een uitdagende, veeleisende maar ook krachtige en 
impactvolle norm. 

De filosofie achter C2C is producten te verbeteren om ze van "minder slecht" (eco-effectiviteit en Cradle-to-Grave 
benadering) tot "goed" (eco-efficiëntie en Cradle-to-Cradle benadering) te maken. Dit geldt uiteraard voor producten 
voor de bouwsector, maar ook voor alle andere sectoren (mode, huishoudelijke artikelen, meubelen...). Tegenwoordig 
is Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2C PII) het certificeringsinstituut. 
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Om alle in het raam gebruikte materialen te kunnen 
beoordelen, heeft de certificerende beoordelaar 
informatie nodig over elk component in een 
productinventaris, van de gezondheidsimpact van het 
materiaal tot het gewicht. Daarover moeten de 
leveranciers ook informatie verstrekken. Zodra het proces is 
voltooid, wordt het product voor twee jaar gecertificeerd 
en kan het bedrijf het certificaat vernieuwen door 
bijgewerkte informatie over de gegevens te verstrekken.
Ga voor meer informatie naar www.c2ccertified.org

Circulair materiaalgebruik

Cradle to cradle
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Circulair materiaalgebruik

Cradle to cradle
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Circulair materiaalgebruik

Vlaamse overheid
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Circulair materiaalgebruik
Duurzaamheidsmodellen

Validatiemethodes om milieuprestatie bouwmethodes en gebruik
van een gebouw te vergelijken in functie van duurzaamheid. 

Meerwaarde, hogere verkoop- en verhuurprijzen.

• Valideo (België): op basis van 16 rubrieken opgedeeld in 4 thema’s;

• BREEAM (Groot-Brittannië): 9 thema’s met elk een gewichtsaandeel;

• LEED (VS): gebaseerd op eigen verklaringen van fabricanten;

• HQE (Frankrijk): criteria volgens 4 thema’s, met occasionele audit.

• DGNB (Duitsland): criteria volgens 5 thema’s,

Criteria voor credits of punten.

Aluminium schrijnwerkconstructeurs -> thermisch comfort, lichttoetreding, verlichting, ventilatie, materiaalgebruik
(primair en hergebruik), enz.

Hoe meer credits behaald worden, hoe gunstiger
de score en hoe groener het gebouw.
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BREEAM = Building Research 
Establishment’s Enviromental Assessment 
Method

• Instrument om duurzaamheid meetbaar te 
maken

• Wereldwijd beschikbaar en vergelijkbaar

• >115k gebouwen reeds gecertificeerd

• >700k gebouwen geregistreerd

• Gebaseerd op Europese wetgeving

• Aanpasbaar per land 

https://bregroup.com/products/breeam/

Circulair materiaalgebruik
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Doel

• Beperken van impact gebouwen op 
omgeving

• Geloofwaardig label, i.o.m. hun 
ecologische impact

• Vraag naar duurzame gebouwen 
stimuleren

• Criteria vastleggen die wetgeving 
overstijgen

• Bewustmaking van/uitdaging voor 
gebouweigenaars en -gebruikers, 

ontwerpers en aannemers

Circulair materiaalgebruik
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Voordelen voor gebouweigenaar

• Waarde van gebouw neemt toe (tot 7,5%)

• Vlottere verkoop of verhuur (tot 3,5%)

• Vermindering van operationele kosten: onderhoud, …(tot 9,5%)

• Commerciële meerwaarde

Circulair materiaalgebruik
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Voordelen voor gebouwgebruikers

• Verbetering van werkomstandigheden

• Toename productiviteit

• Kantoren: 2 tot 4% (16%)

• Retail: stijging verkoop per m²

• Scholen: 10 tot 15% betere resultaten

• Vermindering van operationele kosten: energie, …

• Commerciële meerwaarde

• Bewustmaking

Circulair materiaalgebruik
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Beoordeling vindt plaats op de onderdelen:

• management

• gezondheid en welzijn

• energie

• water

• transport

• materialen

• afval

• landschap en ecologie

• vervuiling

• innovatie

Circulair materiaalgebruik
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Credits

• Ramen/deuren aantal credits

• Voorbeeld mbt kantoor en industrie

• HEA

• ENE

• MAT

• POL

• INN

Circulair materiaalgebruik
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Health & Wellbeing

•HEA 01Visueel comfort

•HEA 02Interne luchtkwaliteit

•HEA 04Thermisch Comfort

•HEA 05Akoestische prestaties

•HEA 06Veilige toegang en toegankelijkheid

•HEA 10Biophilic Design

•HEA 11Veiligheid

Circulair materiaalgebruik
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HEA1
Visueel comfort

In de ontwerpfase wordt toegezien op adequate daglichttoetreding, kunstverlichting en regel- technieken, opdat voor 
de gebouwgebruikers de beste methoden en technieken zijn toegepast voor optimaal functioneren en visueel comfort.

De credit bestaat uit vijf delen:

•Tegengaan van daglichthinder (1 punt)

•Daglichttoetreding (1 punt)

•Zicht naar buiten (1 punt)

•Kunstverlichting binnen en buiten (1 punt)

•Zonering en lichtregeling voor gebouwgebruikers (1 punt)

Bijvb.: type beglazing, ontwerp met voldoende ramen, zonwering, afstand tot raam, glare control, >20% raam/muur,

vaste zonwering (lamellen)

Circulair materiaalgebruik
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HEA2
Interne luchtkwaliteit

Het bevorderen van een gezond leef- en verblijfsklimaat door een adequate luchtverversing door een adequate 
luchtverversing, spuiventilatie en een minimale luchtverontreiniging door bouwproducten en afwerkingsmaterialen.

De credit bestaat uit vier delen:

•Ventilatie (2 punten)

•Emissies van bouwproducten en afwerkingsmaterialen (1 punt)

•Meten luchtkwaliteit bij oplevering (1 punt)

•Spuiventilatie (1 punt)

#kip #ookgordijngevel #ventilatieroosters

Circulair materiaalgebruik
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HEA4
Thermisch comfort

Het verzekeren van een optimaal thermisch comfort voor de gebouwgebruikers dankzij onderbouwde

ontwerpmaatregelen en een juiste keuze van temperatuurbediening,

De credit bestaat uit drie delen:

•Thermisch modelleren (1 punt)

•Voorbereid op klimaatverandering (1 punt)

•Verdeling in thermische zones en na-regeling temperatuur door gebruiker (1 punt)

#akoestischedichting

Circulair materiaalgebruik

109



HEA5
Thermisch comfort

Waarborgen dat de akoestische prestaties van het gebouw en geluidsisolatie van goede kwaliteit zijn bij verschillende 
geluidniveaus.

De credit bestaat uit vier delen:

•Interne geluidsisolatie (1 punt)

•Ruimteakoestiek (1 punt)

•Gevelgeluidwering (1 punt)

•Installatie geluidsniveau (1 punt)

Circulair materiaalgebruik
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ENE1
Reduction of energy use and carbon

• 40% energie EU naar verwarming, koeling, licht

• Verbruik moet met 60% dalen tegen 2050

• Zero-energy buildings

Het stimuleren dat gebouwen worden ontworpen en gerealiseerd met een zo laag mogelijke CO2-
emissie ten gevolge van het gebouwgebonden primaire energiegebruik.

Deze credit bestaat uit twee delen:

•Energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik (10 punten)

•Geen primair fossiel energiegebruik (5 punten)

Circulair materiaalgebruik
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ENE4
Low Carbon Design

Het verlagen van de gebouwgebonden energievraag door passieve ontwerptechnieken en het stimuleren van 
energiegebruik met een lage milieu-impact.

De credit bestaat uit drie delen:

•Passief ontwerp (1 punt)

•Toepassing vrije koeling (1 punt)

•Milieu-impact energiegebruik (1 punt)

Circulair materiaalgebruik
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MAT1
Life cycle impacts

Het identificeren, stimuleren en documenteren van het gebruik van materialen met een lage milieu-impact gedurende 
de volledige levenscyclus van het gebouw.

De credit bestaat uit vier delen:

•Milieuprestatie (maximaal 4 punten)

•Materiaalpaspoort (1 punt)

•Specificatie van bouwkundige materialen (1 punt)

•Specificatie van de installatieonderdelen- en materialen (1 punt)

van het gebouw.
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MAT3
Responsible sourcing of construction products

Het stimuleren van de inkoop van bouwmaterialen met verantwoorde herkomst bij de toepassing in de 
hoofdbouwdelen.

De credit bestaat uit drie delen:

•Gebruik van duurzaam hout (minimale vereiste)

•Plan voor duurzaam inkoopbeleid (1 punt).

•Percentage bouwmaterialen met verantwoorde herkomst (3 punten).
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POL5
Reduction of noise pollution

Het voorkomen of verkleinen van het risico dat in de gebruiksfase geluid van installaties en andere geluidsbronnen 
hinder veroorzaken voor nabijgelegen ‘geluidgevoelige’ gebouwen en hun gebruikers.

Deze credit bestaat uit twee delen:

•Geen geluidgevoelige gebouwen of gebieden (1 punt)

•Voorkomen of verkleinen geluidshinder (1 punt)

Circulair materiaalgebruik
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https://www.european-aluminium.eu/resource-hub/building-products-epd-programme/
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OVAM



Eural info 

Circulair materiaalgebruik
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Vragen? 
Bedankt!



Bronvermelding
FAC – Kwaliteitseisen en adviezen

Handboek voor ontwerpers – sapa

Aluminium Center Belgium - www.aluminiumcenter.be

Aluminium Metal Knowledge – Ellen Vaders

Talat Lecture - Ron Cobden, Alcan, Banbury

European Aluminium Association - www.european-aluminium.eu

The Guide to BREEAM – Reynaers

Cursusmateriaal FAC/Syntra - Cyriel Clauwaert

136


