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Wat is GRO

 Duurzaamheidsmeter

 Ontwikkeld door Facilitair bedrijf Vlaamse overheid

 Focus op people-planet-profit, circulaire economie en 

klimaatadaptatie

 Voor elk project, aanpasbaar

 Handleiding hier beschikbaar
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https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
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Wat is GRO

 Opdrachtgever legt ambitieniveau op

 Ontwerp- en bouwteam geven bewijs van opvolging in 

verschillende fasen

 Opdrachtgever controleert

 Geen certificaat!

Offerte

Voorontwerp

Definitief 
ontwerp

Aanbesteding

Voorlopige 
oplevering

Definitieve 
oplevering
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Hoe gebruik je GRO

 Toepassen

 Als inspiratiebron 

 Voor enkele criteria

 Als grondige controle

 Criteria van toepassing selecteren

 Welke criteria horen niet bij het project? Bv. erfgoed

 Welke criteria vind je minder van belang? Bv. site

 Ambitieniveau bepalen: globaal en per criterium
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Hoe gebruik je GRO

 Verwerken in programma van eisen en gunningscriteria

 Beslissen over opvolging:

 Opdrachtgever: zelf tijd in steken

 Externe partij: kostelijker, bv. studiebureau

 Overleg tussen alle partijen, in alle fasen
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GRO-criteria

 Criteria SITE en GEBOUW

 Site: heb je vaak weinig invloed op

 Gebouw: opgedeeld in people – planet – profit

 Geen wegingscriteria: zelf belang bepalen
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GRO criteria m.b.t. circulair bouwen
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Toekomstgericht bouwen

= circulair bouwen

Van lineair naar circulair door

1. veranderingsgericht bouwen en 

ontwerpen

2. maximaal hergebruik van 

producten en materialen / 

minimaliseren van restafval

3. gebouw als grondstoffendepot

(materialenpaspoort)
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Bron: presentatie Anne Froidmont, werecircle, 
Pixii Expert Day Hergebruik & Herbestemming
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Circulaire gebouwen/ materialen en 

producten

Doel: waardebehoud

 Grondstoffen: 

 lokaal, gerecycleerd of 

biogebaseerd / hernieuwbaar 

 Lange levensduur: 

 herstelbaar, hoge 

tweedehandswaarde, 

upgradebaar, demonteerbaar, 

omvormbaar tot nieuwe 

producten

 Levenseinde: 

 recycleerbaar of afbreekbaar 

(geen toevoeging van 

synthetische stoffen)
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Illustratie: Groothuis Bouwgroep



Circulaire gebouwen
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« Niet-bouwen is de ontwerpattitude die ruimte

beschouwt als een eindige grondstof »

(RE-ST architecten)

Trias Materialica stap 0!

Gebouwen optimaal herbestemmen

 Geen nieuwe ruimte innemen

 Leegstand aanpakken: bestaande gebouwen optimaal hergebruiken

 Niet-herbruikbare gebouwen afbreken / grondstoffen hergebruiken/recyleren

Luc Deleu, De Laatste Steen van België (1979),
collectie S.M.A.K
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GRO-criteria

 Negatieve/positieve invloed van criteria op elkaar
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Programma van eisen

 Duidelijk maken

 Op welke manier GRO gehanteerd wordt

 Hoe dit opgevolgd en beoordeeld zal worden

 Of duurzaamheid een gunningscriterium is

 Welke criteria van toepassing zijn

 Of er minimale prestatieniveaus opgelegd worden

 Of er uitzonderingen zijn

 Wat de vrijheidsgraad is
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Programma van eisen
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Beoordeling

 Bewijs in de vorm van

 Fase offerte: plan van aanpak

 Fase ontwerp: berekeningen, inventaris, invulbladen etc.

 Fase oplevering: bewijslast en motivering wijzigingen
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LCC2    Schoonmaakbewust ontwerpen

Indien een aspect buiten de scope van een project valt (bv buitenaanleg) dan 'nvt' kiezen in het dropdown menu.

Inschatting/ beoordeling per fase en aspect Offerte Voorontwerp Def. ontwerp Aanbesteding Voorl. oplevering Def. oplevering

Is er een afvalbeheerplan?

Wordt alle afval gecentraliseerd ingezameld, bv. per kitchenette, klaslokaal, i.p.v. per bureau?

Zijn er verschillende vuilbakken aanwezig per soort afval (PMD, GFT, papier, restafval)?

Voldoen specifieke ruimtes zoals grootkeukens aan de wettelijke bepalingen?

Bevindt zich het centrale afvallokaal op voldoende afstand van gebruikszones en opengaande ramen om geurhinder te 

voorkomen?

Zijn de toegangswegen logisch met het oog op het voorkomen van afkortingspaden?

Is voor een goede afwatering van de toegangspaden en de ingang gezorgd?

Is de kans op vervuiling - door bijvoorbeeld bladeren - beperkt?

Is er een voldoende grote schoonloopzone? 

Zijn er vloermatten voorzien aan de ingangen en liggen deze in de natuurlijke looplijn?

Zijn er tochtsassen voorzien? Hierdoor waait er minder vuil naar binnen.

Zijn er gestuurde of geautomatiseerde deuren voorzien? Deze ingreep voorkomt vingerafdrukken en schopstrepen op 

(toegangs)deuren.

Zijn er asbakken en prullenbakken voorzien bij de ingang? Let op dat deze geen geurhinder vormen!

Zijn de traptreden ontworpen zodat de aantrede met ronde hoeken overloopt naar de optrede?

Zijn de trappen ontworpen als gesloten trappen met opstaande zijkanten?

Is er borstwering voorzien aan de buitenkant van de trap? 

Is de borstwering bovenaan en onderaan eenvoudig schoon te maken?

Is er een materiaal gebruikt met een gladde en gesloten oppervlaktestructuur? Poreus materiaal is namelijk moeilijker te 

onderhouden. 

Is er een materiaal gebruikt met een gladde en gesloten oppervlaktestructuur? Poreus materiaal is namelijk moeilijker te 

onderhouden. 

Werden gepolijste materialen vermeden? Gepolijste materialen vertonen op termijn namelijk glansverstoring. 

Worden de materialen indien nodig verzegeld? Bijvoorbeeld marmer, terrazzo, houten vloeren, ...

Bij gebruik van tapijt: is deze laagpolig, met lage rolweerstand en waterdichte rug? 

Zijn middenkleuren met dessin (geen patroon) gebruikt?

Is de toplaag gemakkelijk te reinigen?

Is de toplaag resistent tegen vlekken?

< Projectnaam >

Vloeren

Deze checklist geeft de meest prioritaire aandachtspunten weer voor schoonmaakbewust ontwerpen. Sommige eisen spreken andere duurzaamheidseisen tegen. De afweging van deze eisen is aan het ontwerpteam. 

Algemeen

Toegang & ingang

Trappen

Aantal 'ja'

Aantal 'neen'

Aantal 'nvt'

Aantal criteria die van toepassing zijn

Percentage 'ja'

Prestatieniveau

Beoordeling uitstekend ≥ 90%

beter ≥ 75%

goed ≥ 50%

Resultaat
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Resultaat

uitstekend ≥ 40% hergebruik Hergebruik op locatie 70,00% 70,00% 100% van hergebruik op locatie

beter ≥ 20% hergebruik Afvoer naar elders 30,00% 0,00% 50% van hoogwaardig hergebruik elders

goed ≥ 10% hergebruik 100% 70,00% Aandeel hergebruik

Bonuspunt ≥ 75% hergebruik Bonuspunt (≥ 75% hergebruik) 0 uitstekend Prestatieniveau

SfB-codering Benaming element Type/merk/afmetingen Foto (verwijs/link naar foto) Plaats in het gebouw/op het terrein
Hoeveel

heid
Eenheid m³ kg %

Conditie cfr NEN 

2767
Jaar van plaatsing % Hergebruik

Gewicht 

hergebruik (kg)
Behouden

 Demontage en 

hergebruik

Gedeeltelijk 

hergebruik

Totalen 40 100% 70% 28 28 0 0

1 Fundering 0 0% 0% 0 0 0 0

2 Ruwbouw 40 100% 70% 28 28 0 0

22.11
VOORBEELD: 

Niet-dragende binnenmuur
15 cm kalkzandsteen volledig gebouw 268 m2 37,5 40 100% 3 2008 70% 28 100%

MAT1    Inventaris in situ aanwezige bouwelementen en -materialen

Identificatie element Volume Conditie Hergebruik

Hergebruik is ingedeeld in 

Behouden, Demontage en 

hergebruik en gedeeltelijk 

hergebruik. Kolom N is niet de 

som van P,Q en R!
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MAT3    Materialenpaspoort

Benaming element
plaats in het gebouw/

op het terrein

hoeveel

heid
eenheid m³ kg %

hergebruik 

op site %

hergebruik 

op site kg

hergebruik 

van elders 

%

hergebruik 

van elders 

kg

nieuw 

%

nieuw 

kg

Montage 

reversibel?

Beschadiging bij 

(de)montage?
% kg

Gezond

heid
C2C andere

Resultaat 5.000,00 100,0% 30,0% 1.500,00 20,0% 1.000,00 50,0% 2.500,00 1.250,00

1 FUNDERINGEN 5.000,00 100,0% 30,0% 1.500,00 20,0% 1.000,00 50,0% 2.500,00 1.250,00

11 Bodemvoorzieningen

11.15 VOORBEELD: Damwanden Fundering vleugel zuid 156 m2 2,00 5.000,00 100,0% 30,0% 1.500,00 20,0% 1.000,00 50,0% 2.500,00 reversibel neen 50% 1.250,00

0,00

0,00

13 Vloeren op grondslag

0,00

0,00

0,00

16 Funderingsconstructies

0,00

0,00

0,00

17 Paalfunderingen

0,00

0,00

0,00

2 RUWBOUW

21 Buitenwanden

0,00

0,00

0,00

22 Binnenwanden

0,00

0,00

0,00

23 Vloeren

0,00

0,00

0,00

24 Trappen en hellingen

SfB-codering

Gerecycleerde of 

hernieuwbare grondstoffen
CertificeringIdentificatie element Bron element Demonteerbaarheid

< Projectnaam >

Volume

Enkel de witte cellen 

dienen ingevuld te 

worden. 

Indien de som van de 

kolommen (K+M+N) 

niet 100% is, dan 

worden de getallen rood 

gemarkeerd. 
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OMG3    Werfbeheer

Aandachtspunt
Verwerkt in ontwerp en/of 

aanbestedingsdocumenten?

Controle tijdens 

de werf

Bouw- en sloopafval

Opstellen van een beheersplan voor afval op de werf (sorteren, verwerken, verwijderen)

Oplijsting soorten afval (gevaarlijk, niet-gevaarlijk, inert, …)

Fracties (afvalfamilie: beton, metaal, …)

Hoeveelheid van elk type afval in de meest courante eenheid

Container (type en aantal containers die nodig zijn voor opslag en verwijdering)

Transport (aantal ton per type afval)

De logistiek van het afvalbeheer: levering just in time en just enough, plaats voor opslag, scheiden van afval, afhalen 

van afval, geen overschotten, geen materiaalverlies door slechte opslag of beschadiging, aan- en afvoer van materiaal, 

…

Kanalen (type verwerking)

Coördinatie van het afvalbeheer tussen verschillende aannemers bv. via deelplatform werflink (www.werflink.com)

Navulbare systemen gebruiken i.p.v. wegwerpsystemen

Geplande maatregelen om de afvalproductie te beperken

Controle en opvolging van de afvalverwijdering

Controle van specifieke documenten en facturen: ophaling, transport, opslag, behandeling

De aannemer moet volgende gegevens verstrekken en bijhouden bv. in logboek opvolging afvalbeheer: bestelling van 

het transport, transport door erkende ophaler, verwerking

Opleiding personeel (opleiden, bewustmaken en erbij betrekken)

Wie? Informatie van elke aannemer, directe contractant en onderaannemer

Wat? Doelstelling, toegepaste principes, rol, verantwoordelijkheden, concrete toepassingen, controleprincipe, …

De werknemers moeten de soorten fracties kennen en weten waar ze ze moeten opslaan

De containers moeten precieze aanwijzingen bevatten over wat er al dan niet in mag worden gegooid

De onderaannemers moeten eveneens betrokken worden bij het afvalbeheer en aangemoedigd worden om op 

dezelfde manier te sorteren.

Regelgeving (niet limitatieve lijst)

Vlarema

Vlarebo

Vlarem

Besluit VR lozing bedrijfsafvalwater op RWZI

Wet op afvalwaterheffing

Integraal waterbeleid

…

< Projectnaam >

"Bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen" van de wet van 4 augustus 1996

KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

…

Materialendecreet 

Federaal

Vlaanderen
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TOE1    Toekomstgericht ontwerpen

Inschatting/ beoordeling per fase en aspect Offerte Voorontwerp Def. ontwerp Aanbesteding Voorl. oplevering Def. oplevering

Biedt het ontwerp de mogelijkheid om later uit te breiden of in te krimpen?

Is het gebouw polyvalent ontworpen d.m.v. een slim gebouw-lay-out dat verschillende functies toelaat?

Is de draagstructuur eenvoudig en gelijkvormig?

Zijn de overspanningen voldoende groot zodat de draagstructuren niet belemmeren bij een functiewijziging of andere 

indeling?

Zijn de dragende binnenwanden zo ontworpen dat andere ruimtelijke indelingen mogelijk zijn zonder de draagstructuur 

van het gebouw te wijzigen?

Is het merendeel (> 80%) van de binnenwanden niet-dragend?

Is bij de dimensionering van bepaalde draagconstructies (dak, fundering, …) rekening gehouden met potentiele 

toekomstige aanpassingen zoals bv. een groendak of een optopping?

Is de vrije hoogte > 2,80 m?

Is de vrije hoogte > 3,00 m?

Is de vrije hoogte > 3,20 m?

Zijn er bij grote gebouwen meerdere verticale ontsluitingsmogelijkheden zodat het gebouw in onafhankelijke zones 

onderverdeeld kan worden?

Zijn er bij grote gebouwen aparte toegangen, evacuatiewegen, schachten voorzien zodat het gebouw in onafhankelijke 

eenheden onderverdeeld kan worden?

Is er een vast raster toegepast voor het grondplan?

Is er een vast raster toegepast voor de gevel?

Is de gevel zo ontworpen dat functieflexibiliteit langs de gevel mogelijk is? Bijvoorbeeld gespreide daglichttoetreding en 

vermijden van grote gesloten gevelvlakken met uitzondering van zeer specifieke ruimtes (bijvoorbeeld sporthallen of 

depots).

Zijn het merendeel (> 80%) van de niet-dragende binnenwanden eenvoudig verplaatsbaar zonder bouwkundige ingrepen 

(bijvoorbeeld systeemwanden)?

Vrije hoogte (excl. verlaagd plafond; n.v.t. voor bijvoorbeeld sportzalen, auditoria en andere functies die hogere vrije hoogtes vereisen)

Ontsluiting

Modulariteit

Aanpasbaarheid indeling

Deze checklist geeft de meest prioritaire aandachtspunten voor het ontwerpen van een toekomstgericht gebouw met inbegrip van enkele circulaire principes. Hergebruik enz. wordt in de MAT-criteria behandeld. 

NOOT: Bij werken aan bestaande gebouwen heeft de checklist betrekking op de nieuwe toestand en de nieuw toegevoegde elementen, tenzij de opdrachtgever dit anders vermeld.

< Projectnaam >

Draagstructuur en overspanning

Algemeen

Sommige aspecten kunnen andere duurzaamheidseisen tegenspreken. Het afwegen hiervan is aan het ontwerpteam.
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

VRAGEN?


