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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Gaspard Geerts, die in 2018 afstudeerde aan de faculteit Architectuur van de ULB La Cambre Horta, 

maakt sinds 4 jaar deel uit van het Rotor-team.

Hij coördineert ontwerp, projectbeheer, tentoonstellingen en onderzoeksprojecten.

Het doel van de presentatie is een overzicht te geven van de strategieën die in het Zinneke-project 

(renovatie van een groep verschillende gebouwen) zijn gebruikt om het hergebruik van materialen te 

maximaliseren, in het kader van een overheidsopdracht.

Als proefproject vanaf het begin is het nu mogelijk lessen te trekken uit deze experimenten en uit te 

leggen wat goed heeft gewerkt en op welke moeilijkheden men is tegengekomen.

Op basis van de lessen die uit dit experimentele project zijn getrokken, wordt in de presentatie de 

nadruk gelegd op het potentieel voor herhaalbaarheid van de strategieën in andere projecten.

Voor meer informatie: https://rotordb.org/en
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• De in het project Zinneke uitgeteste strategieën 

om het maximaliseren van het hergebruik van 

materialen te presenteren

• Uitgetrokken lessen van deze experimenten: 

uitleggen wat goed heeft gewerkt en wat heeft 

moeilijkheden aangetoond

• De nadruk leggen op het potentieel voor 

toepasbaarheid van strategieën in andere 

projecten
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE

I. Algemene presentatie van het project: 

context, actoren en doelstellingen

II. Hergebruik en overheidsopdrachten

III. Strategieën om hergebruik in het project te 

maximaliseren

IV. Concreet voorbeeld

V. Balansgegevens
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I. Algemene presentatie van het project 

Context:

• In 2013, Zinneke vzw neemt haar intrek in een 

gebouwencomplex aan het Masuiplein.

• In 2015, vzw ontvangt een EFRO-subsidie voor de renovatie.

5De vzw organiseert onder andere de beroemde Zinneke Parade 

© Zinneke

Het complex van te renoveren gebouwen, Masuiplein.



Acteurs:

• Zinneke: opdrachtgever (maar hier ook 

projectcoördinator) + polyvalent team

• Rotor: projectpartner

• Ouest: architecten

• Matriciel: ST Ingenieur 
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I. Algemene presentatie van het project 

Het complex van te renoveren gebouwen, Masuiplein.



Gevens:
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I. Algemene presentatie van het project 

•Oppervlakte: 4,000 m2

•Bouwkosten: € 2.200.000

•EPB: eenvoudig renovatie



Doelstellingen:

• Maximaal behoud van de bestaande

• Gebruik van herbruikbare materialen bij grootschalige 
renovaties en ontwikkelingen 
In de context van overheidsopdrachten

• Mede-ontwerp (en mede-uitvoering) van het project (multidisc-
team)

• Een open programma, dat voortdurend evolueert en in de loop 
van de tijd omkeerbaar is

• Uitvoering van een deel van de werkzaamheden door Z-teams 
(al dan niet in opleiding)

• Voortzetting van de activiteiten en functioneren van Zinneke-
teams tijdens de werken in stand houden

8

I. Algemene presentatie van het project 



II. Hergebruik en overheidsopdrachten

Hergebruik is een eeuwenoude praktijk die sinds het begin van de 20e eeuw 
marginaal is geworden. Er zijn verschillende redenen voor deze 
marginalisatie:

–Stijgende grondprijzen

–Democratisering van machines en fossiele brandstoffen

–De verhouding tussen de prijs van materialen en de prijs van mankracht

–Enz.
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The New York Times, 

10.02.1930

Bru(x/ss)el(les), circa. 

1950.

Circa. 1930.

© Rotor



20e eeuw: procedures voor overheidsopdrachten worden ingewikkelder...
–Principes van de competitie

–Het vaststellen van administratieve procedures

–Traceerbaarheidseisen

–Scheiding van ontwerp- en constructieafdelingen

–Toenemend belang van een numerieke uitdrukking van prestatie

–Enz.

…waardoor het voor leveranciers van hergebruikte bouwproducten steeds 
moeilijker wordt om toegang te krijgen tot deze markten
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II. Hergebruik en overheidsopdrachten

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in hergebruikte materialen zijn vaak kleine 

familiebedrijven © Rotor
De stock van een hergebruik materiaal bedrijf © Opalis



• Hoewel sommige herbruikbare materialen homogeen en 

stabiel op de markt beschikbaar zijn (bv. bakstenen)...

• … andere zijn heterogeen en hun beschikbaarheid fluctueert 

(zoals buitenschrijnwerk)
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II. Hergebruik en overheidsopdrachten

De stock van een hergebruik materiaal bedrijf © Opalis



III. Strategieën om hergebruik in het 

project te maximaliseren
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een IN SITU INVENTARIS

Er is een gedetailleerde 

inventaris opgesteld van de 

elementen en materialen die 

reeds op het terrein aanwezig zijn

een HERBRUIKSPLAN

Wij identificeren algemene 

materialen, die in het project 

terugkeren of materialen die zeer 

specifiek zijn voor de inrichting of 

het gebouw waarin zij zich 

bevinden

een ontwerp van NIEUWE 

WERKPROTOCOLLEN 

(bestekken, technische fiches, 

logistiek concepten, ...)



1. Het uitvoeren van een inventaris :

• Gedetailleerde inventaris van de in situ aanwezige elementen

• Beoordeling van hun hergebruikspotentieel
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III. Strategieën om hergebruik in het 

project te maximaliseren



2. Selectie van architecten

• Gunning van de architectuuropdracht op basis van een 
workshop, om met in het bijzonder de motivatie van de 
architecten om aan te dringen op het materiaalhergebruik te 
beoordelen. 

• Aan de inschrijvers werd gevraagd een projectmethodologie 

te ontwikkelen die verschillende aspecten omvat, zoals de 

toepassing van multidisciplinaire co-design logica's, het 

werken vanuit het bestaande en de integratie van 

herbruikbare elementen.
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III. Strategieën om hergebruik in het 

project te maximaliseren



3. Aanpassing van het bestek

• Opstellen van op maat gemaakte administratieve 
clausules met de hulp van een advocaat. Dit omvat:

– de herkomst van de hergebruikbare materialen, 

– de vaststelling van de prijzen, 

– de kwestie van de garanties, 

– herzieningsclausules, 

– enz.
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III. Strategieën om hergebruik in het 

project te maximaliseren



• Opstellen van op maat gemaakte technische clausules

• Voorbeeld:
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III. Strategieën om hergebruik in het 

project te maximaliseren

3. Aanpassing van het bestek



4. Aanpassing van meetstaat

• Onderscheid tussen nieuwe en gebruikte artikelen

• Onderscheid tussen leveringsprijs en installatieprijs
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III. Strategieën om hergebruik in het 

project te maximaliseren



5. Het organiseren van een tentoonstelling wanneer 

bedrijven de site bezoeken
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III. Strategieën om hergebruik in het 

project te maximaliseren

©  Delphine Mathy
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Gebruik van 

materialen 

aangekocht door de

de opdrachtgever

Levering en installatie 

van materialen van

uit de stabiele bronnen 

van de 

hergebruikmarkt

Verwijdering en 

installatie ter plaatse

5. Het organiseren van een tentoonstelling wanneer 

bedrijven de site bezoeken

III. Strategieën om hergebruik in het 

project te maximaliseren

Tentoonstelling tijdens het bezoek van de site van de bedrijven ©  Delphine Mathy



IV. Concrete voorbeelden

1. Het ontwerpen van een gevel… 
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• Uitdaging = een gevel maken met herbruikbare kozijnen

• Bestaan van bedrijven die in dit soort producten gespecialiseerd zijn

De stock van een bedrijf 

gespecialiseerd in hergebruik van 

kozijnen © Opalis



1. Het ontwerpen van een gevel… met de stippellijn!
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Staat: 

aanvaardbare

oppervlakte

slijtage

Afmetingen :

- Minimaal 1 raam met dubbele deur, 

breedte ≥ 250cm

- Opent naar binnen

- Afsluitbaar

- Hoogte: tussen 210 en 310 cm

- Breedte: max. 515cm

Energieprestaties

Homogeniteit van 

de groep

Kleur :

Geen eisen

•Definitie van 

eisen

IV. Concrete voorbeelden
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• Buitenschrijnwerk beschikbaar op het ogenblik van de bouw

1. Het ontwerpen van een gevel… met de stippellijn!

IV. Concrete voorbeelden

Screenshot van de website 

van een bedrijf 

gespecialiseerd in 

hergebruik kozijnen.
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• Buitenschrijnwerk volgens de eisen van het project

1. Het ontwerpen van een gevel… met de stippellijn!

IV. Concrete voorbeelden

Ontwerp en compositie van de gevel uit de beschikbare buitenschrijnwerk ©  Rotor
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• Samenstellingsproeven

1. Het ontwerpen van een gevel… met de stippellijn!

IV. Concrete voorbeelden

Ontwerp en compositie van de gevel uit de beschikbare buitenschrijnwerk ©  Rotor
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• Definitieve gevel

1. Het ontwerpen van een gevel… met de stippellijn!

IV. Concrete voorbeelden

Bouw van de gevel ©  Delphine Mathy
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• Definitieve gevel

1. Het ontwerpen van een gevel… met de stippellijn!

IV. Concrete voorbeelden

©  Delphine Mathy
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• Het project omvat de toevoeging van een trap op de binnenplaats

• Een gebogen trap in gietbeton is ontworpen door de architecten

IV. Concrete voorbeelden

2. Blijf openstaan voor opportuniteiten tijdens het bouwproces

De binnenplaats vóór de werken ©  Delphine Mathy Trap zoals oorspronkelijk ontworpen door de architecten © Ouest
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• Tijdens de uitvoering van het project, wordt een trap geïdentificeerd op een lopende 

afbraakwerf (Vlaams Overheid) ➔ Het zou geschikt kunnen zijn voor het project..

• Rotor DC voert de zorgvuldige verwijdering van de trap uit

2. Blijf openstaan voor opportuniteiten tijdens het bouwproces

IV. Concrete voorbeelden

Ontmanteling van de Vlaams Overheid trap door Rotor DC ©  Rotor
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• Met behulp van koorden wordt de trap "gemodelleerd" op een schaal van 

1/1 voor verificatie

• De architecten passen hun ontwerp aan door de hergebruikbare trap te 

integreren

2. Blijf openstaan voor opportuniteiten tijdens het bouwproces

IV. Concrete voorbeelden

De trap "gemodelleerd" met touwtjes ©  Rotor Aanpassing van het ontwerp van de binnenplaats met de hergebruikte trap ©  

Ouest
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• De trap is aangepast en geïnstalleerd door het interne team van Zinneke

2. Blijf openstaan voor opportuniteiten tijdens het bouwproces

IV. Concrete voorbeelden

Installatie en aanpassing van de trap door de interne teams van Zinneke © Delphine Mathy



3. Door de hoofdaannemer voorgestelde materialen
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• Het bestek voorziet in vervangingsmogelijkheden, met inbegrip van door 

de hoofdaannemer aangeboden leveringen voor hergebruik

IV. Concrete voorbeelden

gerecupereerde radiatoren en stalen balken door de aannemer © Rotor en Delphine Mathy



4. En vele anderen...
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IV. Concrete voorbeelden

Hergebruik van materialen geïntegreerd in het project © Delphine Mathy



V. Balansgegevens

Boekhouding van inspanningen tot hergebruik : 

• Eenheid: massa (kg)

• Materieel onderscheid 

- inkomend/uitgaand, 
- nieuw/hergebruikt
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Ton %

Bestaand 8.600 100%

OUT stroom (afval) 511 6%

Bijgehouden 8.089 94%

Stroom IN 331 100%

- Waarvan nieuwe materialen 292 88%

- Waarvan hergebruikte materialen
39 12%

V. Balansgegevens



V. Balansgegevens
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Is 12% inkomend hergebruik veel? Uit ervaring, ja, maar we 

hebben niet veel gelijkwaardige gegevens om te vergelijken.

→ Doelstelling van een WP CAP-activiteit, vervolg 

van het FCRBE-project : 

Aanbestedende diensten (openbaar en particulier) 

helpen om in hun projecten een gekwantificeerde " 

doelstelling van hergebruik " tot uitdrukking te 

brengen.



TE ONTHOUDEN VAN DEZE 

PRESENTATIE

• Het Zinneke-project is een proefproject in het kader van 

grootschalig hergebruik bij overheidsopdrachten

• Momenteel is de integratie van sommige herbruikbare 

materialen een echte uitdaging wegens het formalisme en de 

complexiteit van overheidsopdrachten

• Hergebruik moet in een zo vroeg mogelijk stadium van het 

project worden overwogen en aan de diverse belanghebbenden 

worden meegedeeld 

• Hergebruik impliceert wijziging en aanpassing van de 

gebruikelijke werkprotocollen: inventaris, administratieve 

specificaties, technische clausules, kwantiteitsonderzoek, 

kostenberekening, enz.
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• Werken met herbruikbare elementen vereist 

prioriteitstelling van onderhandelbare/niet-

onderhandelbare criteria

• In sommige gevallen is veel heen en weer gepraat 

tussen ontwerp en beschikbare aanbiedingen nodig

• Werken met een aannemer die gemotiveerd en 

enthousiast is over hergebruik vereenvoudigt de 

procedures aanzienlijk en biedt grote kansen!
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TE ONTHOUDEN VAN DEZE 

PRESENTATIE



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• De website van Rotor: https://rotordb.org/en

• De pagina “Documentatie” van de website Opalis: 

https://opalis.eu/nl/documentation

en in het bijzonder het document " Voorgeschreven 

strategieën. Integratie van hergebruik in grootschalige 

projecten en bij overheidsopdrachten".

• De pagina van de website van Zinneke toegewijd aan het 

renovatieproject: https://www.zinneke.org/Masui
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https://rotordb.org/en
https://opalis.eu/nl/documentation
https://www.zinneke.org/Masui


CONTACT

Gaspard Geerts

Projectcoördinator

0498 42 03 78

gaspardgeerts@rotordb.org

mailto:gaspardgeerts@rotordb.org

