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  een tool ontwikkeld in overleg 
met de sector

  aangepast aan de specifieke 
kenmerken van de belgische 
bouwsector

  een dynamische, uitbreidbare 
en aanpasbare tool

  objectieve vergelijkingen

  een transparante 
lca-methodologie in 
overeenstemming met het 
europese kader

TOTEM | om de 
milieuprestaties van 
gebouWen te verbeteren

nu de energieprestaties van belgische ge-
bouwen steeds beter gekend zijn, daalt het 
energieverbruik van gebouwen tijdens hun 
gebruiksfase. dit heeft wel tot gevolg dat de 
hoeveelheid gebruikte materialen tijdens de 
bouw of renovatie toeneemt, onder andere wat 
isolatiematerialen betreft. 

de relatieve impact van materialen verdient 
meer aandacht. Ze zijn verantwoordelijk voor 
10 tot 30 % van de veroorzaakte milieu-impact. 
meer concreet: materialen hebben een impact 
op het milieu gedurende hun volledige levens-
cyclus (van ontginning en transport van grond-
stoffen tot afvalbeheer). een reeks milieu-indica-
toren brengt deze impact in kaart. de keuze van 
materialen bij de bouw of renovatie van gebou-
wen is daarom van groot belang voor de globale 
ecologische voetafdruk van gebouwen.

Om de Belgische bouwsector te 
ondersteunen bij het objectiveren en 
verminderen van de milieu-impact van 
gebouwen, hebben de drie gewesten 
de tool TOTEM [ Tool to Optimise the 
Total Environmental impact of Materials ] 
ontwikkeld. De partners in het project 
zijn de OVAM, Leefmilieu Brussel en de 
Service Public de Wallonie. 

TOTEM | een ambitieuZe tool 
in constante evolutie 

in samenwerking met universiteiten en studiebu-
reaus, werd vijf jaar hard gewerkt aan de realisatie 
van deze uitgebreide wetenschappelijke metho-
dologie, op maat van de belgische bouwsector.

centrale waarden van TOTEM zijn objectiviteit 
en transparantie. Hierdoor zijn actoren uit de 
belgische bouwsector ( architecten, studiebu-
reaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke over-
heden, … ) in staat om de milieu-impact van ge-
bouwen te identificeren en te beperken van bij 
het begin van de ontwerpfase. 

TOTEM heeft een meerwaarde vanaf de eerste 
krijtlijnen van het ontwerp, heeft een uitnodi-
gende interface en is eenvoudig te gebruiken. 
om te vermijden dat gebruikers gegevens dub-
bel moeten invoeren, kan TOTEM ook ifc-be-
standen importeren (bim-formaat). 

TOTEM is een tool in constante evolutie: op ter-
mijn wordt voorzien om de tool te koppelen 
aan de federale b-epd databank (environmen-
tal product declaration), om gegevens uit de 
epb-software in te laden, om circulaire bouwsys-
temen te modelleren, … Kortom, heel wat uitda-
gingen voor TOTEM.

CREATE
Om de creativiteit van ontwerpers te 
stimuleren en projecten te realiseren 
die voldoen aan de eisen  van 
morgen op het vlak van milieu.

EVALUATE
Om de milieu-impact van 
gebouwelementen of gebouwen 
te evalueren op basis van een 
wetenschappelijke methode, 
aangepast aan de eigenheid van  
de Belgische bouwmarkt. 

INNOVATE 
Om innovatie te stimuleren en 
ecodesign in bouwsystemen aan te 
moedigen.

Belgische tool voor het  
optimaliseren van de milieuprestaties 

van materialen in gebouwen 
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