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ONZE MISSIE

WOOD.BE ondersteunt de ondernemingen van de hout- en meubelindustrie bij 
het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst
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Noodzaak van ECODESIGN?

“Ecodesign, which means the integration of 
environmental considerations at the design 
phase, is arguably the best way to improve
the environmental performance of products.”
Europese Commissie
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Ecodesign als hefboom voor een circulaire economie
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Ecodesign principes

Een product moet duurzaam zijn in elk aspect van de levenscyclus, inclusief: 

Ecodesign: 
• Levenscyclusdenken
• Doe je niet alleen! 

-> waardeketenbenadering
-> betrek leveranciers & klanten

van bij de start!
• ‘Bezint aleer gij begint’

(voorkomen = beter…)
• Geen doel op zich
• People-Planet-Profit 
• Verantwoordelijkheid nemen 

& er iets aan doen

(Bron figuur: Steelcase)
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Mindshift noodzakelijk!

‘We erven de aarde niet van 
onze voorouders, maar lenen
haar van onze kinderen’
Native American proverb
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Mindshift = noodzakelijk: It’s time to give back to nature!
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‘Ecodesign is een zaak van het hele bedrijf. 
Hoe enthousiast een gemotiveerde ontwerper 
ook is, zonder steun van het management 
komt hij er niet.’

Milieubeleidsverklaring Philips
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Ontwerpuitdagingen gestoffeerd zitmeubel

Bron: ‘Ecodesign van gestoffeerd zitmeubilair’ – richtlijnen voor een gesloten kringloopmodel – WOOD.BE
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Ontwerpuitdagingen matras
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Circulaire strategieën – verschillende niveaus!

RETHINK & REDUCE
Systemisch design
–> WHY? 
-> ecologischer invullen 
van de gebruikersnood

RE-USE
Levensduurverlenging
producten > onderdelen > 
materialen

RECOVER (last resort)
Energie terugwinning

R1 = hoge 
circulariteit

R6 = lage 
circulariteit

Geen “do less
harm” aanpak
maar focus op 

positieve 
innovatie en 
systemisch 

design
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Circulaire ontwerpstrategieën

• Design voor alternatieve functie-invulling -> conceptuele dematerialisatie / 
product-dienstcombinaties / virtualiseren van oplossingen

• Design voor levensduurverlenging -> attachment & trust, duurzame 
producten-hoge restwaarde, onderhoud, reparatie en (meervoudig) hergebruik

• Design voor hergebruik -> modulariteit, aanpasbaarheid, upgradebaarheid, 
standardisatie & compatibiliteit

• Design voor (re-)logistiek -> efficiënt materiaalgebruik, gewicht & volume 
optimalisaties, verpakkingsoptimalisatie, standaardisatie, opslag, levering & 
inzameling

• Design for dis- & re-assembly (DfD) -> remanufacturing (onderdelen) & 
ontmanteling

• Design for recycling -> duurzame & gezonde materiaalselectie & identificatie, 
hoge materiaalrestwaarde, materiaalstandardisatie en -compatibiliteit, 
duurzame nabehandelingen, materiaalscheiding, biodegradeerbaarheid



design voor
CONCEPTUELE 

DEMATERIALISATIE
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Design voor alternatieve functie-invulling/conceptuele dematerialisatie

Bron: TU Delft



CARLO RATTI





design voor
LEVENSDUUR
VERLENGING
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Design voor levensduuroptimalisatie

Bron: TU Delft
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Design voor levensduuroptimalisatie
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Circulaire ontwerpstrategieën: levensduurverlenging gebouwen

• Uitdaging:  complexe opbouw & diverse levensduur van componenten

• Beschouw gebouwen als een verzameling van functionele lagen, elk met 
een verschillende gebruiksduur en ontworpen onafhankelijk van elkaar.

• ‘Time is the essence of the real design problem.’



DE SLIMME STRUCTUUR

Gare Maritime – Tour & Taxis



design voor
HERGEBRUIK
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Circulaire ontwerpstrategieën: design for REUSE

Principe van behoud van productintegriteit!
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TECHNO-cyclus: Hou rekening met het integriteitsprincipe!

Bron: TU Delft
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Upgradebaarheid & aanpasbaarheid

Bron: Plan C



Website: www.nnof.be



Website: www.opalis.be 
Bron: Plan C
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Case: Knoopwerk



design voor
(RE-)LOGISTIEK
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Design voor lichtgewicht, opslag en transport



principe
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design voor
RE-ASSEMBLAGE
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Nieuwe EU ecodesign richtlijn ingebouwde verlichting in meubilair

• Ecodesign: gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie van 
meubilair met ingebouwde verlichting adhv bindende minimum 
energie-efficiëntie vereisten

• Energy-labelling: communiceren van de energieconsumptie, 
inclusief lichtbronnen, door (verlichtings)producenten

Wat betekent dit concreet voor de meubelsector?

Vanaf 1/09/2021:
Alle ingebouwde verlichting (lichtbron + armatuur) in meubelen:
• moet demonteerbaar zijn zonder het meubel te beschadigen.
• moet voorzien zijn van een energielabel 

-> aan te leveren door de verlichtingsproducenten
-> de lichtbron moet energie-efficiëntie en 
vervangbaarheid vermelden in handleiding, technische docs, vrij 
toegankelijke website.



w



design voor
RECYCLING
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Belang van onderscheid tussen twee materiaalkringlopen
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TECHNO-CYCLUS: Upcycling vs recycling vs downcycling

-> meer hoogwaardige toepassing
vb. ocean plastic -> sportschoen

-> evenwaardige toepassing (zonder 
kwaliteitsverlies)
vb. gipskartonplaat > gipskartonplaat

-> meer laagwaardige toepassing 
(met kwaliteitsverlies)
vb. PU-schuim > bonded foam
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100% gerecycleerde
biobased panelen

WAT . WAAROM . HOE
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REALLY

Circulaire ontwerpstrategieën: design-for-recycling

WAT . WAAROM . HOE
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MOROSO  – Tent chair – Benjamin Hubert 

Design voor recycling: monomaterialen
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DRISAG ECONIC
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Circulaire strategieën: transparantie doorheen waardeketen door materialenpaspoort  

WAT . WAAROM . HOE
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WOOD.BE publicaties



MEER INFO:
alan@wood.be

Bezoek zeker ook onze stand op PROWOOD
Hal 2, stand 2134

(met dank aan Velda en Drisag!)

mailto:alan@wood.be


VRAGEN?
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DISCLAIMER

Documenten op de website van WOOD.BE dienen enkel voor louter informatieve 
doeleinden. De informatie heeft een generiek karakter en is niet als dusdanig 
bruikbaar in bedrijfseigen documenten. Deze documenten werden opgesteld om u 
te helpen bij het vervullen van bepaalde reglementaire verplichtingen. U mag deze 
als hulpmiddel gebruiken bij de ontwikkeling van uw bedrijfseigen documenten. 
Het gebruik van deze documenten houdt echter geen garantie in dat uw producten 
en/of procedures aan de betrokken reglementaire verplichtingen voldoen.
WOOD.BE streeft ernaar dat de informatie in deze documenten op de datum van 
publicatie zo accuraat en zo actueel mogelijk is. Het is echter steeds mogelijk dat 
deze informatie op een latere datum niet meer accuraat of actueel is, bijvoorbeeld 
door een wijziging in de betrokken reglementering. Om u hiervan te vergewissen 
neemt u best contact op met de experten van WOOD.BE.
WOOD.BE is geenszins aansprakelijk ingeval van schade, van welke aard ook, die 
zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie in deze documenten
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