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circulair
aanbesteden

Community Of Practice= 
lerend netwerk, 
iedereen brengt kennis mee



• selectiecriteria
• gunningscriteria
• plaatsingprocedures



• concreet
• voorbeelden / best 

practices / draaiboek 
/toolbox / methodieken

• beleidsaanbevelingen



case A
poortgebouw 
in stad Y:
procedures,criteria

Roos S.

14u15 > 15u05 : breakout
15u05 verslag van de 3 case-owners
15u15 onderscheid bouwteam en Design&Build : Jan Vanreusel

case B
natuureducatiecentrum 
in stad Z: 
procedures,criteria

Veerle L.

case C
natuureducatiecentrum 
in stad Z: 
technisch bestek

Danielle D.



• OASE: OPENEN – APPRECIËREN – SUGGEREREN - EFFECT



case A
poortgebouw 
in stad Y:
procedures en criteria



case A
poortgebouw 
in stad Y



vraagstelling (résumé):

architecturale landmark als poortgebouw tot achterliggend 
onderwijs- en onderzoekscampus
nieuwbouw
budget = 9.500.000€, oppervlakte = 4.600m²

zoveel mogelijk aandacht voor flexibiliteit – multifunctionaliteit -
transformeerbaarheid, circulaire ambities XS S M L XL,
leerlessen voor latere gebouwen met XL ambities



stand van zaken:

-inschakeling van Vlaams Bouwmeester voor aanstelling van 
ontwerper (aanbestedingsdossier in opmaak) via Open Oproep
-nog geen vastleggen van ambitie (-niveau’s)
-nog geen keuze voor criteria, bestekvorm, van Design
-nog geen keuze voor criteria, bestekvorm, plaatsingsprocedure, 
van Build
- uitgesproken wens om in “BOUWTEAM” te werken



vraagstelling aan de Community of Practice

- zie breakout-room
- procedure ?

- (afhankelijk van drempelbedrag)
- afhankelijk van wens tot vorming bouwteam
- afhankelijk van budgetzekerheid, van tijdsdruk, van risico-aversie ? 

- (selectiecriteria ?)
- (gunningscriteria ?)



case B
natuureducatiecentrum 
in stad Z: procedures en 
criteria



case B
natuureducatiecentrum 
in stad Z



oorspronkelijke vraagstelling (résumé):

aanbieden van milieu-educatie aan scholen, particulieren en verenigingen,
in een nieuwbouw met als basis = schetsontwerp; aantal en afmetingen ruimtes: zie plan
bouwkost incl. aanleg = 675.000€ excl. BTW, oppervlakte = 360m²



oorspronkelijke vraagstelling (résumé):

zoveel mogelijk integratie in de groene omgeving (bos met vijver, hooiland,…).
met veel aandacht voor energiezuinigheid, duurzaam bouwen,
modulair bouwen: 20 modules van 3x6 = 360m²; groen dak; rolstoelvriendelijk



oorspronkelijke vraagstelling:

marktbevraging bij modulaire bouwers
geen match met budget
=> nood tot herdefiniëren vraagstelling



herdefiniëren vraagstelling:

-plaats van inplanting : in het groen ? nabij erfgoed ?
-inschakeling van studiebureau voor vaststelling van ambities

- middel: GRO als leidraad met keuze van beperkt # criteria
- resultaten:

duurzaamheid 
naar-nul-energie: passieve maatregelen (oriëntatie,..)
vrij grote focus op circulariteit ( XS S M L XL )
afhankelijk van keuze inplanting

-nog geen keuze voor plaatsingsprocedure, criteria, bestekvorm,..



vraagstelling aan de Community of Practice

- zie breakout-room
- procedure ?

- (afhankelijk van drempelbedrag)
- afhankelijk van budgetzekerheid , van tijdsdruk , van risico-aversie ? 

- (selectiecriteria ?)
- (gunningscriteria ?)



case C
natuureducatiecentrum 
in stad Z: 
technisch bestek



bestek ontwerper: MededingingsProcedure Met Onderhandeling   
(let wel: “augmented reality”)

aanbieden van milieu-educatie aan scholen, particulieren en verenigingen,
in een nieuwbouw met als basis = schetsontwerp; aantal en afmetingen ruimtes: zie plan
bouwkost incl. aanleg = 675.000€ excl. BTW, oppervlakte = 360m²



uitkomst na MPMO: geselecteerd ontwerp:

285m² ipv 360m²
multifunctionele ruimtes (onthaal = “expo” technieken + bergkasten)
modulaire, demonteerbare gevelcasettes (uitbreidbaar) 



functioneel beschrijven lichte scheidingswanden omheen inkom-kantoor-kitchenette 
in technisch bestek aanneming van werken:

bestek aannemer: Vereenvoudige OnderhandelingsProcedure
met Voorafgaande Bekendmaking  (let wel: “augmented reality”)



JuuNoo
Wall-linq
Mods

Bia



functioneel specifiëren : mogelijke oplossing ?



verhoogde vloertegels: aandeel “recycled content”: hoe definiëren ?
in technisch bestek aanneming van werken:

bestek aannemer: Vereenvoudige OnderhandelingsProcedure
met Voorafgaande Bekendmaking  (let wel: “augmented reality”)



nieuwe vloertegel met 100% 
gerecycled spaanderplaat

100% gerecycleerde 
vloertegel



case A
poortgebouw 
in stad Y:
procedures,criteria

Roos S.

https://miro.com/app/board/o9J_lDauu6I=/

case B
natuureducatiecentrum 
in stad Z: 
procedures,criteria

Veerle L.

case C
natuureducatiecentrum 
in stad Z: 
technisch bestek

Danielle D.

https://miro.com/app/board/o9J_lDauu6I=/

