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Innovatie in de bouw… 
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Innovatie in de bouw… 

Het begint bij een 
“andere vraag”! 
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Het project Boekelosebrug & Laan Hart van Zuid 
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Het project Boekelosebrug & Laan Hart van Zuid 

• Aanbesteder / Opdrachtgever: 

 

• Beheerder brug: 

 

• Subsidiënt:  
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Het project Boekelosebrug & Laan Hart van Zuid 

• Vervangen Boekelosebrug 

• Aanleg Laan Hart van Zuid + reconstructie aansluitingen 
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• Vervangen oeverconstructie Twentekanaal 

• Diverse conditioneringswerkzaamheden 

 



Projectdoelstellingen 

• Reservering subsidie Provincie Overijssel van € 7,1 mio 

• Innovatie als voorwaarde  

• Nieuwe brug stimuleert containervervoer over water 

• Waar mogelijk gebruik van innovatieve materialen 

• Binnen budget: gebruik van duurzame en innovatieve oplossingen en beperken van 
onderhoudskosten 

• Gebruik van laatste en nieuwe trends op gebied van energiebesparing en duurzaamheid 

• Onderzoeken in hoeverre ontwerp en gebruik van materialen een voorbeeld kunnen 
zijn voor vervanging van de overige bruggen over de Twentekanalen 
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Aanbestedingskenmerken 

• Design & Construct contractvorm o.b.v. UAV-Gc 2005 

• ARW 2012 van toepassing (niet-openbare procedure) 

• Voorselectie (max. 5 partijen) 

• Plafondbedrag (8,2 mio) 

• Gunningscriterium: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) 

• Planning: 
• Selectiefase 30-6-2016 – 4-10-2016 

• Inschrijvingsfase 20-10-2016 tot 30-12-2016 (indiening plan + prijs) 

• Presentatie januari 2017 

• Gunningsbeslissing 7-2-2017 

• Gunning 9 maart 2017  

 

 
Boekelosebrug: voorbeeld van aanbesteden op innovatie                                  

Hans Boes & Rick Lormans 
9 



Procedure - Selectiefase 

• 9 gegadigden 

• 5 geselecteerden 
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Procedure - Inschrijvingsfase 

EMVI-formule:  
Evaluatieprijs = Inschrijfprijs Aanbieding -/- aangeboden meerwaarde 
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Producten Inschrijvingsfase 

• Meerwaarde maximaal € 4,25 mio 

 

• Inschrijving omvat: 
• Esthetische vormgeving: aanbiedingsontwerp met bijbehorende documenten 

• Innovaties: plan 

• Realisatietijd: prestatieverklaring  

• Prijs 
• inschrijvingsbiljet  

• Inschrijvingsstaat 

 

• Na indiening 
• Presentatie (esthetische vormgeving + innovaties) 
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Gunningscriteria 
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Gunningscriteria mbt innovatie 

• Definitie van innovatie (inschrijfleidraad):  

 “de ontwikkeling en potentieel succesvolle implementatie van nieuwe ideeën,  
 producten of processen bij het ontwerp en de aanleg van bruggen.” 

• Maximaal 3 aan te bieden innovaties 

• Scoringstabel: 
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Gunningscriteria mbt innovatie 

• Aanpassing nav vragen uit Nota van Inlichtingen: 

• Dimensie 1 
• Radicale innovatie (9 punten) : nieuwe technologie 

• Substantiele innovatie (6 punten) : nieuw in Nederland 

• Incrementele innovatie (3 punten) : verbetering bestaande technieken /processen 

• Dimensie 2:  
• Systeem innovatie (9 punten) 

• Module innovatie (6 punten) 

• Component innovatie (3 punten) 
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Wat heeft het opgeleverd - overall?? 

• Markt voelt zich uitgedaagd 

• 5 verschillende, onderscheidende aanbiedingen 

• Diverse verschijningsvormen van de brug: 
• 2 plaatbruggen 

• 2 boogbruggen 

• 1 tuibrug 

• Variëteit aan innovaties 

• Scores innovatie variërend tussen 27 en 90 punten 

• Scores/Meerwaarde ontwerp variërend tussen 3 en 8 
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Wat heeft het opgeleverd?? 
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Wat heeft het opgeleverd?? 
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Wat heeft het opgeleverd?? 

 

Engineering & Build in Mixed Reality 

 

 

“0-op-de-meter brug”: overrijdbare zonnepalen op brugdek 

 

 

 

Low-baked powder coating: poedercoating met lage CO2 emissie 
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Aanbevelingen 

• Definitie innovatie laat toch nog ruimte voor interpretatie 

• Innovatie(implementatie) vraagt tijd, zorg voor een ruime planning 

• Innovatie kost geld, creëer budget (ruimte in plafondprijs) 

• Onderscheid maken in gewicht van proces- en productinnovaties 

• Voorkom het gebruik van (te) veel sub-criteria 

• Denk na over de hoge transactiekosten voor gegadigden 

• Biedt ruime in de uitvraag dus…. garanties / eisen / normen & richtlijnen…. 
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Aanbevelingen 

Maar vooral! 

  Accepteer onzekerheid… 

   … laat uzelf verrassen… 

    …en biedt ruimte aan innovatie… 

 

Dus beperk het “dichtspijkeren van een contract” in de vorm van garanties, eisen en 

voorgeschreven normen & richtlijnen. 
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Aanbevelingen / Framework 

Mate van innovatie: 

• Radicale innovatie:  
Radicale innovaties zijn nieuw en beperkt toegepast voor de wereldmarkt en met technologie die nieuw is voor de 
bouwsector 

• Substantiële innovatie: 
Substantiële innovaties zijn nieuw en beperkt toegepast voor de Nederlandse markt en met technologie die nieuw is 
voor de bouwsector   

• Substantiële innovatie: 
Incrementele innovaties zijn substantiële verbeteringen van bestaande oplossingen voor [het object] of voor het 
bestaande realisatieproces van [het object]   

• Creatieve oplossing: 
Creatieve oplossingen zijn originele en creatieve oplossingen door een combinatie van bestaande oplossingen voor [het 
object] of van bestaande realisatieprocessen van [het object]   
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Aanbevelingen / Framework 

Schaal (impact) van innovatie (product): 

• Systeem innovatie:  
Systeem innovatie is een innovatieve oplossing voor 
[het object] als geheel  

• Module innovatie: 
Module innovatie is een innovatieve oplossing voor 
een hoofdonderdeel van [het object] 

• Component innovatie: 
Component innovatie is een innovatieve oplossing 
voor een onderdeel/component behorende tot [het 
object] 
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DANK VOOR UW AANDACHT! 
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