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Inhoud

Positionering van de discussie 
• Paradigma van de ecologie
• Levenscyclusdenken 
• Ecodesign en multicriterium
Modulair bouwen 
• Voordelen
• Uitdagingen
• Beschikbare studies
Conclusies
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Waar ben ik ? Waar ga ik naartoe ?

‘Waardevrije wetenschap is waardeloze wetenschap’ 
Hans Bruyninckx (BBL)
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Waar ben ik in het debat over ecologie ?
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Waar ben ik in het debat over ecologie ?
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4 fasen van een LCA

Waarom een LCA uitvoeren ?
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Etapes levenscyclus

JULLIE
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ECODESIGN ALS STRATEGISCH INSTRUMENT
Eco-design valt terug op twee grote principes

• Benadering vanuit de levenscyclus
• Multicriterium (LCA, LCC, SLCA)
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MODULAIR BOUWEN 

Verschillende niveaus
• Component
• Niet volumetrisch
• Volumetrisch
Beperkt aantal studies
• Aantonen van voor- en nadelen
• Vergelijken bouwwijzen
• Vergelijken van energie-efficiëntie niveaus
Vaak sterkste punten niet meegenomen
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MODULAIR BOUWEN
Voordelen

• Snelheid van bouwen (LCA en LCC)
• Voorbereiding bouwplaats en constructiefase vallen samen
• Geen tot weinig weersinvloeden
• Minder gevoelig aan vandalisme
• Algemeen reductie van 40%
• Tijdswinst daalt bij toenemend aantal bouwlagen

• Kostprijs (LCC)
• Vervoer arbeiders en machines
• Bouwmaterialen in bulk
• Minder ‘overhead’ op bouwsite
• Vermijden dure vertragingen
• Spreiding van de kost over groter volume 
• Opgelet met transportkosten of extra kosten van ontwikkeling !
• Algemeen 10-25% minder (zuiver productiekost)
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MODULAIR BOUWEN
Voordelen

• Veiligheid op de werf (SLCA)
• Minder werk op hoogte
• Minder conflict in arbeidsplanning
• Minder tijd op de werf
• On-site ongevallen reductie tot 80%

• Kwaliteit (LCA en LCC)
• Gecontroleerde productieomstandigheden
• Meer repetitief en geautomatiseerd werk
• ‘Sterker’ door transporteis
• Minder blootstelling aan weersinvloeden
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MODULAIR BOUWEN
Voordelen

• Vakmanschap en productiviteit (SLCA)
• Minder gekwalificeerd personeel nodig
• Organisatie leidt tot betere supervisie
• Sneller kwalificeren van personeel

• Ecologische troeven (LCA-basis)
• Minder afval
• Grotere potentie voor afvalbeheer
• Minder storende factoren op de werf (geluid, stof)
• Efficiënt gebruik grondstoffen
• Reductie in CO2 emissies
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MODULAIR BOUWEN
Uitdagingen

• Planning
• Meer voortraject nodig
• Extra ontwikkelingskost (doordringen van particuliere markt)
• Moeilijker om aanpassingen te doen later (eens productie gestart)

• Beperkingen op transport
• Dimensie van modules
• papierwerk ‘uitzonderlijk transport’
• Grensoverschrijdend transport 

• Perceptie
• Vaak negatief
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MODULAIR BOUWEN
Uitdagingen

• Beperkingen gelinkt aan locatie
• ‘betaalbare’ arbeiders
• Geschoolde ingenieurs en bouwkundigen

• Coördinatie en communicatie
• Meer uitgewerkte coördinatie in alle bouwfases
• Meer communicatie aangaande alle aandeelhouders

• Initiële kost
• Hogere initiële investeringskost bij opstart
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MODULAIR BOUWEN
LCA-studies
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MODULAIR BOUWEN
Lay-out van studie is verschillend 
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MODULAIR BOUWEN
enkele resultaten – residentiële woning
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MODULAIR BOUWEN
enkele resultaten – residentiële woning
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MODULAIR BOUWEN
LCA resultaten

• Vergelijkende studies (Modulair  versus conventioneel)
• Gebruiksfase vaak nog meest  determinerende fase (neemt af)
• Constructiefase – impact modulair bouwen tot 40% lager (CO2)
• Tot 15% meer materiaalgebruik door transporteis (‘sterkte’)
• Oppassen met ‘embodied energy’

• Vaak niet opgenomen in de studies
• Gemiddeld 32% van energie uit de levenscyclus  potentie naar design
• Winst voor modulair bouwen zit dan vaak in hergebruik en langere levensduur

• Carbon footprint is functie van productie capaciteit
• Uitstoot van 1 huis (2 modules – 130 m²) daalt van 3000 Kg naar 2600 kg/ co2 eq. Bij totale 

capaciteit van 80 modules per maand)
• Footprint ligt dan respectievelijk 30 en 38% positiever dan vergelijkbaar conventioneel 

gebouw

• Vergelijkende studies (Modulair – verschillende energie prestaties)
• Impact van technieken (BENG)
• Hoe gunstiger de energieprestatie, hoe groter het aandeel ‘embodied’ energy
• Bij net zero energie  55% gelinkt aan ‘embodied’ energy
• Dan komen effecten inzake fundering en keuze materialen in de kijker
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MODULAIR BOUWEN
nog niet gekwantificeerd - veranderingsgericht
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MODULAIR BOUWEN
nog niet gekwantificeerd - veranderingsgericht

Bron: www.duwobo.be
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MODULAIR BOUWEN
CONCLUSIES

• Modulair bouwen heeft vele voordelen en enkele uitdagingen

• Op heden zijn deze voordelen echter nog niet voldoende 
kwantitatief onderbouwd met ‘goedgekozen’ indicatoren

• Eerste resultaten wijzen op duidelijke meerwaarde van modulair 
bouwen bij de reductie van CO2 emissies. 

• Sociale aspecten ontbreken nog in de analyse

• Nood aan multi-criterium benadering met inbegrip van LCA, LCC 
en SLCA

• Werken aan ‘Het beste van beide werelden’.


