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Een flinke duw in de rug voor circulair bouwen  

Zoals alle economische activiteiten moet ook de bouwpraktijk in de 

toekomst veel klimaat- en milieuvriendelijker worden. Daarom zal circulair 

bouwen steeds meer de norm worden.  

Klinkt dat als een verre, onbereikbare droom? Dat is het nochtans niet. Er 

bestaan al heel wat circulaire bouwoplossingen en er worden er steeds 

meer en betere ontwikkeld.  

Lokale overheden kunnen die circulaire bouwoplossingen een flinke duw 

in de rug geven door hun projecten circulair aan te besteden. Het CABRIO-

initiatief, dat ondersteund wordt door Vlaanderen Circulair, wijst de weg. 

CABRIO staat voor Circulaire Administratieve Bepalingen en Richtlijnen 

In Overheidsopdrachten. Hieronder geven we wat meer informatie over 

circulair bouwen en hoe je circulair aanbesteden kan aanpakken. Daarbij 

beperken we ons tot het administratieve deel van de aanbesteding. 

Documentatie voor het technische deel van de aanbesteding vind je op 

circubestek.be.

Meer diepgaande achtergrondinformatie over 
circulair aanbesteden is te vinden in het E-book 
Circulair Aanbesteden. Daarin wordt ook toegelicht 
hoe tools zoals GRO en TOTEM concreet en 
projectspecifiek ingezet kunnen worden. 
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E-book CABRIO

Circulair 
aanbesteden van 
overheidsprojecten: 
een leidraad

https://www.circubuild.be/nl/circubestek/
http://www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/e-book_circulair_aanbesteden.pdf
http://www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/e-book_circulair_aanbesteden.pdf


Wat is circulair bouwen 
en waarom moeten 
we het doen? 
Circulair bouwen en verbouwen is een bouwpraktijk die streeft naar 

een steeds beter, efficiënter en effectiever gebruik van grondstoffen en 

hulpbronnen. Dat streven past in de globale transitie van een lineaire 

economie naar een circulaire economie.  

In die transitie nemen we geleidelijk afscheid van een economische praktijk 

waarin we grondstoffen ontginnen en gebruiken om ze na verloop van tijd 

als afval af te voeren of te verwerken. Deze lineaire economie legt immers 

een onhoudbare druk op onze planeet en al het leven erop. Onder meer 

de Europese Unie heeft een actieplan ontwikkeld om naar een circulaire 

economie te evolueren. Ook België en Vlaanderen hebben actieplannen in 

die richting.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Circulaire_economie
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210128STO96607/hoe-wil-de-eu-uiterlijk-in-2050-een-circulaire-economie-tot-stand-brengen
https://www.health.belgium.be/nl/federaal-actieplan-circulaire-economie-2021-2024
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/ondernemende-economie/circulaire-economie


?

Een realistisch antwoord 
op belangrijke 
uitdagingen 
Het concept van een circulaire economie is complex en veelgelaagd maar 

wordt op verschillende vlakken geconcretiseerd met sectorspecifieke 

programma’s. Zo heeft Vlaanderen Circulair al in 2019 met de bouwsector 

een Green Deal Circulair Bouwen gelanceerd.  

In die Green Deal wordt circulair bouwen niet zozeer als een lastige 

verplichting gezien maar wel als een positief antwoord op belangrijke 

uitdagingen: 

• Schaarste—Grondstoffen worden schaarser en dus duurder. Circulair 

bouwen helpt om grondstoffen aan een betaalbare prijs weer 

beschikbaar te maken voor nieuwe bouw- of verbouwprojecten. 

• Milieu-impact—De productie van bouwmaterialen heeft een aanzienlijke 

milieu-impact. Circulair bouwen kan die impact gevoelig reduceren. 

• Waardeverlies en afval—Gebouwen worden vaak na een levensduur 

van amper 30 of 40 jaar gesloopt, wat een enorm waardeverlies 

betekent en veel afval produceert. Circulair bouwen kan dergelijke 

voortijdige sloop vermijden en de hoeveelheid afval bijna tot nul 

herleiden.

https://vlaanderen-circulair.be/nl
https://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-projecten/detail/green-deal-circulair-bouwen


Circulair bouwen is zeker geen vage wensdroom. 
Het is een realistisch doel dat geleidelijk ingang 
zal vinden. Om het realistisch te houden houdt 
de Green Deal rekening met hoe de bouwsector 
vandaag in elkaar zit en met de opportuniteiten 
die zich op korte en langere termijn aandienen.



Hoe ziet een circulaire 
bouwpraktijk er 
concreet uit? 
We kunnen niet plots van de ene op de andere dag volledig circulair 

bouwen. Het gaat om een evolutie waarin de circulaire gedachte geleidelijk 

terrein wint. Dat gaat niet alleen om betere bouw- en verbouwmethodes, 

maar ook om hoe bouwprojecten gedefinieerd en geïnitieerd worden. Hier 

zijn enkele voorbeelden, ingedeeld in vijf categorieën of strategieën. 

Minder materialen gebruiken—Bouwprojecten kunnen bijvoorbeeld 

geschrapt of afgeslankt worden door bestaand patrimonium te 

herbestemmen of beschikbare ruimtes te delen, intern of met derden. 

Constructies kunnen lichter ontworpen worden of met minder 

afwerkingsmaterialen. Ook collectieve verwarmingssystemen, 

bijvoorbeeld op wijkniveau, kunnen de vraag naar materialen beperken. 

A

De milieu-impact van het materiaalgebruik verminderen—De 

milieu-impact kan beperkt worden door meer gebruik te maken van 

gebruikte en gerecycleerde materialen. Je kan ook de energiebehoefte 

beperken of ze (deels) met zelf opgewekte hernieuwbare energie 

invullen.

B



Hergebruik van materialen stimuleren—De details van het gebouw 

kunnen zo ontworpen worden dat onderdelen makkelijk en zonder 

schade kunnen ontmanteld en vervangen worden. De ontmantelde 

delen kunnen dan eventueel ingezet worden in een ander bouwwerk. 

Bepaalde delen (zoals de verlichting) kunnen zelfs geleased worden in 

plaats van aangekocht. beperken. 

D

Recyclage van materialen stimuleren—Er kunnen materialen 

worden gebruikt met terugname- en recyclagegarantie. Bij 

gedeeltelijke afbraak kunnen de vrijgekomen materialen op 

tweedehandsplatforms aangeboden worden.beperken. 

E

De levensduur van gebouwen verlengen—Hoe multifunctioneler het 

ontwerp, hoe langer een gebouw nuttig zal kunnen gebruikt worden. 

Gebouwen kunnen ook zo ontworpen en gebouwd worden dat ze 

makkelijker te renoveren en aan te passen zijn. 

C



Lokale besturen kunnen de aanbesteding 
als hefboom gebruiken 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de circulaire gedachte best 

zo vroeg mogelijk in het bouw- of verbouwproject wordt meegenomen. 

Lokale besturen kunnen alvast het goede voorbeeld geven met hun eigen 

patrimonium. Dat is trouwens ook op budgettair vlak een goede keuze, 

want slim circulair bouwen of verbouwen is over de totale levensduur van 

het gebouw vaak goedkoper.  

De aanbesteding is voor lokale besturen hét instrument bij uitstek 

om het eigen patrimonium te verduurzamen in circulaire zin. De 

aanbestedingsprocedure kan immers gebruikt worden om ontwerp- en 

uitvoeringsteams te stimuleren zoveel mogelijk slimme circulaire oplossingen 

te integreren in de aangeboden oplossing.  



1
2
3

Hoe pak je een circulaire 
aanbesteding aan? 
De aanbesteding kan dus een hefboom zijn voor circulair bouwen en 

verbouwen. Maar hoe pak je dat concreet aan? We onderscheiden drie 

stappen: 

Selecteer eerst de circulaire acties  
die je in je project wil realiseren 1

Optimaliseer vervolgens de opdrachtomschrijving 2

Leg tenslotte de passende criteria vast die je gaat 
hanteren voor de selectie van en de gunning aan 
ontwerpbureaus en aannemers (al of niet in een 
bouwteam- of design & build-constructie). 

3



Stap 1: bepaal je 
ambitie en selecteer 
de circulaire acties 
Eerst en vooral bepaal je als bestuur hoe hoog je de circulaire lat legt en 

welke circulaire acties je wil terugvinden in de inschrijvingen en offertes 

voor jouw bouw- of verbouwproject. Ter inspiratie gebruik je daarvoor de 

ambitiekaart van OVAM, die een handig overzicht biedt van de circulaire 

keuzes die je kan maken. De ambitiekaart is opgedeeld in de vijf hierboven 

genoemde circulaire strategieën: 

A. Minder materialen gebruiken 
B. De milieu-impact van het materiaalgebruik verminderen 
C. De levensduur van gebouwen verlengen 
D. Hergebruik van materialen stimuleren 
E. Recyclage van materialen stimuleren 

Verder somt de ambitiekaart binnen elke strategie een reeks circulaire 

acties aan. De figuur hiernaast toont de ambitiekaart voor lokale besturen. 

Gebruik deze kaart tijdens je eerste interne gesprekken met de 
betrokken stakeholders. Overloop samen de vijf strategieën en stip 

telkens aan welke acties in de aanbesteding naar voren geschoven zullen 

worden en welke niet. Noteer ook telkens hoeveel belang de opdrachtgever 

en de stakeholders aan elke actie toekennen. 

Doe dit alles weloverwogen. Op het eerste gezicht lijkt het stoer om alle 

acties aan te vinken, maar zorg dat je een draagvlak voor de gemaakte 

keuzes kan creëren, zowel bij de opdrachtgever en de stakeholders als bij 

de beoogde groep van ontwerpbureaus en aannemers. Want hoe groter 

het draagvlak, hoe groter de kans dat de gekozen acties ook werkelijk 

gerealiseerd zullen worden. 

https://ovam.vlaanderen.be/ambitiekaart-circulair-bouwen
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Stap 2: optimaliseer de 
opdrachtomschrijving  
Na het inventariseren van de circulaire strategieën en acties ga je de 

opdrachtomschrijving van het project in die zin optimaliseren.  

Dit is natuurlijk maatwerk voor elk project, al kun je inspiratie halen uit 

voorbeeldprojecten van andere lokale, regionale of nationale besturen, ook 

in het buitenland. In het E-book Circulair Aanbesteden vind je alvast een 

reeks tips, best practices en voorbeelden. Daar hoort ook het gebruik van 

duurzaamheidstools bij zoals de algemene duurzaamheidsmeter GRO en de 

optimalisatietool TOTEM voor een zo duurzaam mogelijk materiaalkeuze. 

http://www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/e-book_circulair_aanbesteden.pdf
https://www.gro-tool.be/
https://www.totem-building.be/


Stap 3: leg passende 
selectie- en 
gunningscriteria vast  
Tot slot is het essentieel om te zorgen dat de geselecteerde circulaire 

strategieën en acties op passende wijze opgenomen worden in de criteria 

op basis waarvan je een ontwerpteam, een aannemersteam of een design 

& build-team voor je project gaat kiezen.  

CABRIO maakt je het leven hierbij gemakkelijk. Via onderstaande links vind 

je kant-en-klare word-documenten met criteria voor de selectie van en de 

gunning aan ontwerpers, aannemers en design & build-teams. De teksten 

bevatten zowel de klassieke criteria (plan van aanpak, prijs, enz.) als de 

specifiek duurzame en circulaire criteria.  

Hoe werkt het? Overleg eerst op basis van wat je in stap 1 bent 

overeengekomen, welk ambitieniveau je in je selectie- en gunningscriteria 

wil hanteren. Je hebt vier mogelijke ambitieniveaus: 

• S: bescheiden 

• M: gemiddeld 

• X: hoog 

• XL: zeer hoog 

Dan volstaat het om het passende selectie- of gunningsdocument volledig 

te kopiëren en volgende onderdelen te redigeren: 

• Commentaarstukken: verwijderen 

• Geel gemarkeerde stukken: optioneel opnemen of gegevens aanpassen 

• M, L, XL Groene zinnetjes toevoegen of weglaten (of soms redigeren), 

naargelang het overeengekomen ambitieniveau en de op te nemen 

acties 



Hier zijn de links naar de documenten: 

Wil je graag meer informatie over circulair bouwen en aanbesteden? 

Raadpleeg dan het E-book Circulair Aanbesteden. Veel succes! 

Kris Blykers, BLIEBERG architects of a circular economy  

www.blieberg.eu

kris@blieberg.eu

+32 (0)475 58 24 28

Ontwerpteams 
 → Selectiecriteria voor ontwerpteams
 → Gunningscriteria voor ontwerpteams

Aannemers 
 → Selectiecriteria voor aannemers
 → Gunningscriteria voor aannemers

Design & build-teams  
 → Selectiecriteria voor design & build-teams
 → Gunningscriteria voor design & build-teams

http://www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/e-book_circulair_aanbesteden.pdf
http://www.blieberg.eu
http://www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/selectie_ontwerpers.docx
www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/gunning_ontwerpers.docx
www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/selectie_aannemers.docx
www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/gunning_aannemers.docx
www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/selectie_db.docx
www.circubuild.be/nl/aanbesteden/cabrio/gunning_db.docx

