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De visie voor ‘t Centrum.

• Van Ambitie tot beoordelingscriteria 



De ambitie van ‘t Centrum.

• Het gebouw functioneert als katalysator en hotspot voor bouwinnovatie en is het 
eerste gebouw in een verder te ontwikkelen gebied



Positieve invloed.

• Het gebouw heeft een positieve invloed op de gebruikers als de omgeving

• Zowel de directe omgeving rondom het gebouw als de indeling zijn inspirerend, 
verrassend maar vooral zeer duurzaam



Aanpasbaarheid.

• Het gebouw is zo ontworpen dat tijdens de levensduur aanpassingen makkelijk 
mogelijk zijn, zonder veel extra energie en nieuwe materialen



Meten is weten.

• Alle materialen die in het ‘t Centrum worden gebruikt zijn met objectieve tools 
beoordeeld, terug te vinden in een BIM-model en kennen een 
materialenpaspoort

• Het gebouw is voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit circulaire 
businessmodellen



Voorbeeldgebouw en -proces.

• Met de ontwikkeling van het ‘t Centrum is het de bedoeling om alle ideeën rond 
circulair bouwen concreet te maken en te vertalen in een fysiek gebouw.

• Zowel een voorbeeldgebouw als een voorbeeldproces: een toonaangevend 
eindresultaat en de manier er naartoe 



Meerdere criteria. 

• Zichtbaar innovatief en circulair

• Aanpasbaar gebouw (dynamisch, losmaakbaar, remontabel)

• Hernieuwbare en circulaire materialen, producten en concepten

• Positieve invloed op gebruikers en omgeving

• Gebruik van tools voor circulair ontwerpen (zoals materialentoolbox)



Uitwerking criteria. 



Proces van aanbesteding. 



Selectiecriteria

1. Krachtvaardigheid op creativiteit, flexibiliteit & continue op scherp 
blijven op innovatie

2. Zekerheid op commitment en capaciteit

3. Integraliteit tussen ontwerp en exploitatie

4. Samenwerking en kennisdeling



Gunningscriteria, gebouw

• Vertrekpunt is het kaveloppervlak, deze is 48,5mx50m, ofwel 2425 m2. Als 
we uitgaan van een bijna 85% bebouwd oppervlak betreft een gebouw met 
een footprint van circa 2000m2.

• KampC wil voor eigen gebruik/exploitatie circa 1000m2 gebouw afnemen 
c.q. daar financieel garant voor staan, dit is dan ook de minimale levering 
in deze uitvraag.

• Het staat consortia vrij om met een groter gebouw te komen. Maar de 
commerciële exploitatie (stichtingskosten en beheer) moeten dan wel 
worden meegenomen in de aanbieding.

• In het kader van deze uitvraag is het maximale gebouwformule 3000m2.
• In de puntentelling zorgen we ervoor dat een groter gebouw meer punten 

oplevert. 



Gunningscriteria, ambities 



Gunningscriteria, ambities 



Gunningscriteria, ksf



Resultaat!



Vragen?

Jeroen Troost : jeroen@pvtjt.nl
Woud Jansen : woud@albaconcepts.nl
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