3-6 oktober 2022
Parijs Porte de Versailles

Low Carbon Construction Tour
Internationale tour
om de spelers van de decarbonisatie
van de bouwsector samen te brengen,

georganiseerd door Mondial du Bâtiment

Internationale spelers aantrekken en
verwelkomen met grote acties
Hosted
Buyer
Program

Uniek: aan programma van uitnodigingen van de TOP100 van
architecten en inﬂuencers rond koolstofvermindering in Europa en
Afrika
Een internationale tournee van conferenties die begint vanaf mei 2022
LOW CARBON CONSTRUCTION TOUR

INTERNATIONAL

5 maanden promotie en 10 landen
• Ministeries, beroepsorganisaties, grote opdrachtgevers, beleidsbepalers mobiliseren om naar de beurzen te komen
TOU
R

Italië

Ivoorkust

• Een eerste verzameling van oplossingen voor koolstofarm renoveren en bouwen in Europa en Afrika publiceren

Tunesië

Kameroen

Senegal

Marokko

Spanje

Duitsland

UK

Turkije

België

Portugal

2022
Mei

September
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Terug naar Parijs
Paviljoen 1
Ruwbouw, structuur en bouwschil
Construction Tech®
Buiten
Interior&Garden

Synergiën die al reeds meerdere
edities zijn gesmeed behouden
tussen IDEOBAIN,
INTERCLIMA en BATIMAT.

Paviljoen 4
Bouwplaatsmateriaal en gereedschap

Paviljoen 5 en 6
Schrijnwerk en sluitingen

> 140 000 m2
expositieruimte
PA
V.

2.1

Paviljoen 2.2, 2.3 en 3

6 paviljoenen
expositieruimte

Paviljoen 3

22 sectoren
en marktuniversum

Paviljoen 2.1
Internationale
paviljoenen met
multisectoraal aanbod
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Tegen 2030: een hele wereld om te bouwen
Het milieu
beschermen, onze
verantwoordelijkheid
• Renoveren in plaats van
bouwen. Welke hefbomen
om koolstofneutraliteit te
behalen?
• Bouwen en de levendigheid
behouden: een kwestie van
levenskwaliteit
• Hulpbronnen sparen en
materialen valoriseren
• De energie-efficiëntie en zuinigheid van gebouwen
versnellen

Goed leven in de stad
in 2050, ons project
• Stedelijk veerkracht: leven
met klimaatcrisissen
• Onze steden, die warmte
vasthouden, verkoelen

• De stad heruitvinden:
iedereen huisvesten zonder
meer te bouwen
• Onze leefomgeving herzien
om beter samen te leven

Beroepen
valoriseren, onze
prioriteit
• Menselijke creativiteit en
intelligentie cultiveren:
noodzaak in een tijdperk
van robots?
• Diversiteit: hoe talenten
combineren?
• Kan elke onderneming
digitaliseren?
• De competenties van
morgen ontwikkelen

Methodes transformeren,
onze ambitie
• Data, het nieuwste
bouwmateriaal
• Is het echt
noodzakelijk om de
bouw te
industrialiseren?
• Toekomst in
opbouw
• Geconnecteerde klant: de
revolutie gaat verder!
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Milieu / klimaat
Hoofdthema’s: RE2020, energetische renovatie, tertiaire renovatie, vegetalisatie,
biodiversiteit, duurzaam bouwen, koolstofarme oplossingen, hernieuwbare energie,
energieterugwinning, thermische zonne-energie, fotovoltaïsche panelen, PAC,
waterstof, koelvloeistoffen, zero-impact bouwplaats, recyclebaarheid van producten,
circulaire economie, MVO …
De houtsector
De hele sector is vertegenwoordigd met Dodifab, France Bois Forêt, CNDB
Low Carbon Construction Space
> 300 m2 over koolstofarme, biologische oplossingen:
hennep, stro, linnen, vegetalisatie
Workshops en demonstraties

Photovoltaic Space
PV-oplossingen voor daken en gevels
Int
& Garden
Interior
D
Inspiratievolle oplossingen en producten zoals voor wonen en
e
co
dienstensector:
biologische materialen, eco-ontwerp en
recyclebaarheid, circulaire economie
Doelstelling recyclebaarheid
Traject “zero niet-recycled afval” in badkamer
De sector biomassaketel
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Productiviteit
Hoofdthema’s: smart building, e-mobility, smart city, smart lighting, IA, BOS,
construction 4.0, Lean, digitalisation, geconnecteerde apparatuur,
de bouwplaats van de toekomst, bouwplaatsrobots

L
Tech
Construction
U
Demonstraties
van start-ups
Oplossingen voor Construction 4.0 (BIM, Lean …)
Oplossingen voor communicerende gebouwen (smart, IA …)
L
Off-site
Construction
Een
U toegewijde sector x 3 vs 2019 Workshops
Internationaal symposium

Demo Spaces
Meer dan 45 demonstraties van oplossingen om nieuwe
technieken uit te wisselen
Innovation & Performance Space
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Gebruikers & bewoners
Hoofdthema’s: Design, akoestisch en visueel comfort, welzijn, co-living, co-working,
home office, made in France, zero-contact, zero uitstekingen, creatie
en innovatie, zeldzame en waardevolle afwerkingen, optimalisatie van de ruimte dankzij
het combineren van functies, lichtbehandeling, gevelarchitectuur, binnenluchtkwaliteit

Light Creator Space
Merken van architecturale
verlichting
Surface Creator Space
Exclusieve merken van vloeren muurbekleding

Garden Creator Space
De beste merken voor
buiteninrichting

Creator Space “zerocontact” traject Traject
zonder uitstekingen

Interior Air Quality Space &
workshops
REX-workshops
Feedback delen in een nieuwe ruimte
met lezingen
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Beroepen
Hoofdthema’s: aantrekkelijkheid van beroepen, opleiding,
gestandaardiseerde en eenvoudige plaatsing, producten

Paviljoen 4
• Materiaal en gereedschap
• Meer dan 70 demonstraties van materiaal en oplossingen
• Innovation Space en nieuwe technologieën van de FFB
• WinLab’ Space
• Training Space van ADEME
• Vipros Space
• Opleiding
• Creatie van diploma’s “Ontwerp en installatie van badkamers”
• Demo Space
• Meer dan 45 demonstraties van oplossingen om
nieuwe technieken uit te wisselen
• Jobs & Recruitment Space
Met Qualit’ENR, Professionnels du Gaz, Lycée Raspail …
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Diensten voor
internationale
bezoekers
International Club in hal 2.1
Biedt een gepersonaliseerd onthaal;
Vergemakkelijkt ontmoetingen tussen partners;
Bevordert de identificatie van zakelijke opportuniteiten dankzij presentaties

van landen Matching om de juiste partners te vinden;
Maakt het mogelijk een prospectiemissie te plannen.

CIJFERS 2019

63 843
professionals uit het buitenland
(26% voor Batimat)

19
delegaties uit 14 landen

1 300
journalisten bereikt in 36 landen

18
landen om journalisten en beleidsmakers te
bereiken

Als u komt met een delegatie
De delegaties worden ontvangen in de International Club in paviljoen 2.1.
Ze krijgen een hartelijke verwelkoming door een team van de beurs.
Ze kunnen ook een geleid bezoek doen of een programma van afspraken
afwerken indien wij hierover tijdig werden verwittigd.

5
maanden op internationale tournee (20 locaties)

1 000
internationale afgevaardigden ter plaatse
(profielen: ministers, staatssecretarissen,
vertegenwoordigers van ministeries,
burgemeesters, voorzitters van federaties,
managers van privébedrijven, aankopers en
beleidsbepalers enz.)
LOW CARBON CONSTRUCTION TOUR
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Overlopen van koolstofarme trends
in de bouw

Met Guillaume Loizeaud
Directeur van Mondial du Bâtiment
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Nieuwbouwwoningen
(woningen/jaar)

= 0 kwh (BEPOS)

DE
WONING
VAN
DE
TOEKOMS
T IN 2050
Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud – Maart
2021

= -87% emissies ofwel ≈ 0 t CO2!
Koolstofarme bouwmethodes
Compensatie van restemissies
Bestaande woningen (woningen/jaar)
= 0 kwh
= -87% emissies ofwel ≈ 0 t CO2! 70% van
het huidige park renoveren tot BBC-niveau

Koolstofarme energieproductie

20

BELANGRIJKSTE
TRENDS

VERANDEREN
gedrag van
procedés
processen

BETER
CONSUMEREN
OPSLAAN

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud – Maart 2021
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TREND
NR.

1

.

Opleiding en rekrutering
van mennen en vrouwen die deze
uitdaging kunnen aangaan is ook
moeilijk.

HUIDIGE SITUATIE
• 918 000 werknemers, 583 722 bouwbedrijven, 95%<11 werknemers.
• 167 000 jobs in energierenovatie.
• 84 000 stagiaires, 1 opleiding op 5 betreft beroepen in
energierenovatie.
• Sector met tekort aan werkgelegenheid.

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• 500 000 renovaties/jaar = 278 000 jobs in energierenovatie in 2022
(+100 000), 406 000 jobs in 2030.

NIEUWE UITDAGINGEN
• Opleiding, rekrutering, aantrekkelijkheid.
• Complexiteit: groot

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT
• Absoluut noodzakelijk en cruciaal.

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud
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Off-site bouw zou voor de vereiste
productiviteitswinst moeten zorgen
met veranderingen in de sector

HUIDIGE SITUATIE
• Techo pdm < 1% nieuwe woningen

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• Productiviteitswinst: 20 tot 30%.
• Verbetering koolstofbalans 30% tot 40%.
• Pdm tegen 2050 > 20% nieuwbouw.

NIEUWE UITDAGINGEN
• Organisaties en industrie.
• Complexiteit: gemiddeld.

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT
• Vermindering toekomstige emissies = -2 Mt CO2
/jaar.

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud
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Het bestaande park elk jaar snel
renoveren dankzij een ambitieus
en veeleisend programma

HUIDIGE SITUATIE
• +/- 20 000 gerenoveerde woningen/jaar BBC-niveau.
• Emissies bestaande woningen = 74 Mt CO2/jaar.

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• Globale renovatie = -25% tot -60% eindverbruik.
• Doelstelling SNBC = 500 000 gerenoveerde woningen/jaar.

NIEUWE UITDAGINGEN
• Kostenverlaging, bouwmethodes, financiering.
• Complexiteit: zeer hoog.

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT
• Vermindering toekomstige emissies = -2,7Mt CO2/jaar
als + 3 niveau BKG-labels.

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud
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De decarbonisatie van beton blijft
de grootste opportuniteit rekening
houdend met het marktaandeel van
de bouwmethode.

HUIDIGE SITUATIE
• Techo pdm= 96,6% nieuwbouw
• Klinker = 10,75 Mt CO2 (decarbonisatie CaCO3 en verbranding),
13% van de emissies van de hele industrie, 58% van de emissies van
de industrie van de bouwproducten.

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• Sectordoelstellingen = -24% tegen 2030 en -80% tegen 2050.
• Doel 2050 = 131 Kg CO2/t cement.

NIEUWE UITDAGINGEN
• Technologie, investeringen.
• Complexiteit: zeer hoog.

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT
• Vermindering toekomstige emissies = -8 Mt CO2 /jaar.
• Procesoptimalisatie, fossiele brandstoffen,
nieuwe gedecarboniseerde cementformules.

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud
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De overstap naar
koolstofneutrale energiebronnen
is geen optie, maar houdt een
aantal uitdagingen in.

HUIDIGE SITUATIE
• 22,4% van het verbruik = residentieel.
• EnR = 11,7% van de primaire energie in Frankrijk (2019):
Hout-energie (67%), PAC (20,3%), zonne-energie (1,3%).

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• 1 Mtep koolstofrijke energie = tussen 1 en 3 Mt CO2
+1pt Pdm ENR = 0,44Mtep koolstofarm = 0,95 Mt CO2 vermeden.

NIEUWE UITDAGINGEN
• Infrastructuur en investeringen.
• Complexiteit: groot

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT

• Vermindering toekomstige emissies = -7,3 Mt CO2 /jaar.
• 33% ENR bij constant verbruik.

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud
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Houtconstructie,
nog weinig geïndustrialiseerd,
heeft de meest voordelige
koolstofbalans.

HUIDIGE SITUATIE
• Pdm = 6% van de nieuwe woningen.

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• Woningen in houtstructuur “vangen” tussen 71 en 80 kg CO2e/m².
• Pdm doel = 30% nieuwe woningen.

NIEUWE UITDAGINGEN
• Territoriaal, ontwerp.
• Complexiteit: gemiddeld.

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT

• Vermindering toekomstige emissies = 1,3 Mt CO2
differentieel vs beton en impact “koolstofreservoirs”.

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud
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Biologische bouw: stro,
cellulosewatten, hennep
enz.

LEVENSCYCLUS VAN BIOLOGISCHE
CO
-OPSLAG
MATERIALEN:
TIJDENS MEERDERE
DECENNIADECENNIA
CO-OPSLAG
TIJDENS MEERDERE
2

HUIDIGE SITUATIE
•
•
•
•

Pdm = 8 tot 10% van de isolatiematerialen, groei +15%.
Minerale wol (50% pdm), emissies = 14 kg CO2eq/UF.
PSE (28% pdm) = 10 kg CO2eq/UF.
PSX (7% pdm), emissies = 520 kg CO2eq/UF.

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• Koolstofreservoir en emissies vermijden vs andere
isolatiemiddelen.

NIEUWE UITDAGINGEN
• Ontwerpwijze, regelgeving, imago.
• Complexiteit: gemiddeld.

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT

• Vermindering toekomstige emissies = -8,2 Mt CO2 /jaar
(200 kg biologisch materiaal/m² planken, nieuwbouw).

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud
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Overstap naar biomassa
is een geloofwaardig en
beschikbaar initiatief.

HUIDIGE SITUATIE
• 50% van de verbruikte EnR, ofwel 4,7 Mtep.

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• Verhoogd rendement voor de sector van de materialen (glas,
cement, kalk, bakstenen enz.).
• PPE 2023: doelstelling 7,4 Mtep uit biomassa (woningen).

NIEUWE UITDAGINGEN
• Technieken (fijne partikels), financiering infrastructuur.
• Complexiteit: gemiddeld.

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT

• Vermindering toekomstige emissies = -5,7 Mt CO2eq/an
Vervangen van gasketels door biomassaketels volgens de
doelstellingen van het PPE (meerjarenprogramma voor energie).

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud
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De vergroening van steden maakt
het mogelijk
koolstofreservoirs te creëren en
vooral verbruik om af te koelen te
vermijden.

HUIDIGE SITUATIE
• Vergroeningsvergunning in 2015.
• +2 bomen/100 inwoners 50 plus grote steden (2017-2019).
• Biodiversiteitsplan Parijs: 22,6% van de groendaken (7 ha).

VOORDELEN INDIEN VERSNELLING
• 6% van de groendaken in een grote stad = -1° tot - 2 °C.
• Koelte-eilanden, luchtkwaliteit, koolstofreservoir.

NIEUWE UITDAGINGEN
• Investeringen, beschikbare grond.
• Complexiteit: gemiddeld.

POTENTIËLE KLIMAATIMPACT

• Absorptie- en opslagcapaciteit = +1 boom/100 inwoners
in de 50 grootste steden = +18 Mt CO2/jaar opgeslagen!

Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud

21

Het is onmogelijk te bevestigen dat dit traject zal
worden gevolgd, maar er is geen enkele reden om te
vertragen!
Geen enkele technologie, industrie of speler heeft DE
oplossing, het is pragmatisch om te erkennen dat alle
oplossingen het verdienen om versneld te worden en in
geen enkel geval mogen worden tegengewerkt.

Koolstof kent geen grenzen, het is een gemeenschappelijk,
internationaal reservoir, met voor innovators dus een
globaal potentieel.
Het is een zowel menselijke als technologische uitdaging.
Overzicht van de belangrijkste trends door Guillaume Loizeaud

Low Carbon Construction – Verder gaan
• Megatrend – Het klimaat
https://batiadvisor.fr/le-climat/

• Koolstofneutraal wonen tegen 2050: utopie of realiteit?
https://batiadvisor.fr/residentiel-zero-carbone-a-2050-utopie-ou-realite/
• Masterclass BIG 2020: Bouw en koolstof: een strategie voor nieuwbouw, maar wat met het bestaande park?
https://batiadvisor.fr/batiment-et-carbone/

• De bouw, de stad en de grondgebieden centraal in de maatschappelijke transformaties van de volgende 10 jaar
https://batiadvisor.fr/les-grandes-tendances-du-batiment/
• Bouw en koolstof (ITA)
https://batiadvisor.fr/construction-carbone/
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