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DEEL I  HET ONTWERP 

ANALYSE VAN HET PLEIN 
HISTORISCH-RUIMTELIJKE ANALYSE 
De pleinwanden 
In haar bijna 170 jarig bestaan is de ruimtelijke beleving van de Groenplaats fundamenteel veranderd. Zo is de beslotenheid gecreëerd door de pleinwanden bij 
verschillende ingrepen sterk afgenomen. In het bijzonder door de afbraak van de hoek Eiermarkt-Groenplaats, de aanleg van de Nationalestraat en door de verbreding 
van de Schoenmarkt. Daar bovenop werden de verhoudingen, het ritme en de homogeniteit van drie wanden sterk verstoord, eerst door oorlogsschade in de jaren tien 
en in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw door kaalslag en modernisering. Enkel de noordwand is nog zeer homogeen met een zeer hoge 
ensemblewaarde, samen met de kathedraal erachter is dit een iconisch beeld. 

                 
Groenplaats ca. 1873-1874  en de Groenplaats tussen 1878 en 1900                                            
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Het pleinoppervlak 

 Tekening uit 1847   Aanleg tramsporen  1905 
 

 Tekening uit 1948   Het middenplein wordt ingekort 1949  
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 Plattegrond 1964    Tekening uit 1975 

1993                        Tekening circa 1997 
De huidige vloer van de Groenplaats is vooral getransformeerd vanuit een vijf- of zestal verkeerstechnische omvormingen. Dat daargelaten zijn er tot op vandaag nog 
altijd reminiscenties naar het plan uit 1847, alhoewel sinds 1975 het plein van gevel tot gevel loopt. Het ruimtelijk centralisme van de Groenplaats dateert al van 1843 
met de oprichting van het Rubensstandbeeld, ondanks zijn verplaatsing in 1993. De inrichting vandaag verwijst nog altijd naar een strak classicistisch statisch plein met 
Rubens centraal en omzoomd met bomen - althans langs drie zijden en waar uit noodzaak de vierde zijde aansluit op een infrastructureel ad hoc amalgaam dat ruimtelijk 
heel chaotisch ervaren en gebruikt wordt.  
De Groenplaats werd in de negentiende eeuw ontworpen als een stadsplein voor promenade, ontmoeting en recreatie. Daarna is het sluipend veranderd, onder druk van 
het groeiende verkeer, tot een voorplein van een multimodaal verkeersplatform op regionaal niveau. Hiervoor werd veel opgeofferd. Iedere keer volgde de ingreep een 
technisch-pragmatische nood en werd de esthetische schade verwaarloosbaar geacht. Na de Tweede Wereldoorlog was elk respect voor de(ze) stedelijke ruimte zoek, 
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getuige de bijna-kaalslag uit 1972 voor de (nu al niet meer gebruikte) keerlus van de premetro en die van twintig jaar later voor een (slecht) ingeplande parkeergarage. 
De ondergrondse parkeergarage, de premetro samen met de haltes voor tram en bus bepalen het plein nu op een negatieve manier.  
De nog bestaande bomen hebben samen een onregelmatige structuur, hetgeen ruimtelijk niets kan opleveren. Er kunnen dan wel uitspraken gedaan zijn over sommige 
bestaande bomen die nog in redelijke conditie zijn, toch zullen ze altijd een probleem vormen wegens onderlinge, niet in te halen, groeiachterstand. 
Conclusie 
De naoorlogse spagaat tussen oud (een classicistisch plein) en nieuw (verkeersinfra- structuren en stromen) bleek weinig “duurzaam” (twee bijna-kaalslagen op 40 jaar 
tijd!). Fundamentele ingrepen in de pleinwanden droegen ook niet bij aan de ruimtelijkheid van het plein. 
Om opnieuw een attractiepool te worden moet de Groenplaats zich aanpassen aan de realiteit van andere, nieuwe en complexere randvoorwaarden en moet ze elders 
kansen zoeken zonder romantische nostalgie naar een tijd die nooit meer terugkomt. Dit lijkt ons een essentieel uitgangspunt te zijn om tot een ‘“duurzaam”’ plein te 
komen. 
 
ORGANISATORISCH-RUIMTELIJKE ANALYSE 
Bovengronds 
Er geven 7 straten toegang tot de Groenplaats, deze toegangen zijn zeer wisselend van kwaliteit, van zeer goed tot rotslecht. 
Eiermarkt/Sint-Pietersstraat (rotslecht) 
Jan Blomstraat (zeer goed) 
Zwaluwstraat (een wat vergeten toegang) 
Groenkerkhofstraat (slecht) 
Nationalestraat (niet goed) 
Pandstraat (weinig gebruikt) 
Schoenmarkt (goed) 
Er zijn aan de noordkant 2 toegangen naar de parkeergarage. 
Er zijn aan de zuidkant 2 toegangen naar de ondergrond 
 Naast de inrit van de parkeergarage 
 Onder de portiek van het Karel de Grote Hogeschoolgebouw. 
Verder is de Groenplaats bovengronds verbonden met de grote omgeving (stadsregio) 

Tram, tramlijn 4 van Hoboken naar Silsburg (Wommelgem) 
Bus,  lijn 22 naar Edegem Universitair ziekenhuis 

  Lijnen 180 Aartselaar en via Aartselaar 181 naar Rumst 182 naar Boom 183 naar Niel 
Taxi 
Vélo 
Fietstaxi 
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Eigen fotos 2014 en 2015 
De ondergrondse metropool 
Met de ondergrondse metropool wordt een verzameling van ondergrondse infrastructuren (premetrostation, parkeergarage en circulatie), voorzieningen (supermarkt, 
kleine winkels en horeca) omschreven. Deze ondergrond loopt verder uit binnen in een bovengronds shoppingcenter. Er is ook een uitbreiding naar de herbestemde 
postsite mogelijk. 
Er is een directe toegang vanaf de Groenplaats zelf. 
Er zijn vier toegangen vanuit de directe omgeving 
Vanuit het Hilton hotel naar de parkeergarage. 
Vanaf de Schoenmarkt (hoek Schoenmarkt-Beddenstraat)  langs het “Grand Bazar shopping center” 
Vanaf de Eiermarkt langs het “Grand Bazar shopping center” 
Vanaf de Nationalestraat (hoek Nationalestraat-Schoenmarkt) 
De ondergrondse metropool is ook rechtstreeks verbonden met de stadsregio via 
Tramlijn 3 Zwijndrecht Merksem, bredabaan. 
 Tramlijn 5 Linkeroever Wijnegem 
 Tramlijn 9 Linkeroever Eksterlaar 
  Tramlijn 15 Linkeroever Boechout 
Verder is de ondergrondse metropool rechtstreeks regionaal verbonden via de parkeergarage. 
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Eigen fotos 2014 
Conclusie 
De Groenplaats maakt vandaag, zowel bovengronds als ondergronds deel uit van een aanzienlijk netwerk. Het aantal en het karakter van de toegangen is sinds 1847 
volledig veranderd. De ruimtelijke organisatie van en de circulatie op de Groenplaats is veel complexer geworden. De Groenplaats heeft vandaag behoefte aan eenheid 
in verscheidenheid. Het is meer dan nodig de hedendaagse complexiteit te vertalen in een nieuw monumentaal geheel. Hiervoor is een pleinvloer, gecreëerd zonder enig 
voorbeeld voor ogen, nodig.  

ONTWERPEND ONDERZOEK & ONTWERPPRINCIPES 
De opdracht werd aangevat vanuit een mentale tabula rasa zonder vooropgezet eindbeeld of uitkomst voor ogen. Welbeschouwd dreven de conclusies van de analyses 
het ontwerpteam meer en meer om buiten het kader te  denken en –althans in deze fase van open oproep- in het belang van de stad alle taboes uit te sluiten.  
 
Het ontwerpend onderzoek werd gestart met het gieten van een synthese, inclusief omgeving en ondergrond, in een 3D-model, in de stille overtuiging dat dit model een 
nieuwe en bevrijdende inspiratiebron zou zijn voor het concept en een verlicht baken om het ontwerpproces van de nieuwe Groenplaats te sturen. Tenslotte moeten de 
voorliggende voorstellen gelezen worden als startpunten van een procesmatig gestuurd (voor)ontwerp.  
Het ontwerpteam legde dus de prioriteit op een helder onderliggend concept als receptor van discussie en dialoog en vertrok van onderstaande uitgangspunten: 

(1)  Een weliswaar uitnodigende Groenplaats als onderdeel van een multimodaal platform kwam als onderliggend concept naar boven drijven. Hierbij worden 
ondergrond en bovengrond gelijkwaardig en verstrengeld in één concept.  

(2)  Het nu algemeen aanvaard adagium “duurzaamheid” wordt door ons sinds lang allereerst conceptueel vertaald als het ontwerpen van een langdurig geheel dat 
veroudering kan doorstaan en klassiek kan worden (veroudering als meerwaarde). Daarom is gestreefd naar een plein dat ontvankelijk is voor ongedwongenheid, 
veranderlijkheid (qua programma en attitude) en traditie.  

(3)  Een samengaan van het alledaagse met het elitaire om een breed publiek te bereiken (een banaal groen schilderspalet met Rubens voor de hand liggend in de 
uitsparing het palet, samen met een barokke compositie van een wegvliedende, dissipatieve ruimte. 
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Uit het 3D-model: -1, -2 en -3 (tekeningen 2014.12.12) 

    
Tekeningen 2015-.01.13, 2015.01.14 en 2015.01.20 

     
 Tekeningen 2015.02.01.  
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 Het schilderspalet tekening van 2015.02.04 

    
Onderzoek evenementen (hier Bollekensfeest) tekeningen 2015-. 01.28, 01.28, 02.03 en 02.20. 
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Voetgangerslijnen en het tracé voor nooddiensten 015.02.04 

UITGANGSPUNTEN  
De meeste eisen, vragen en suggesties die uit de rijke waaier van documenten naar voor kwamen, werden in het project meegenomen; enkele werden, na lang afwegen, 
daargelaten. De reden was meestal onverenigbaarheid met andere randvoorwaarden maar ook rust; de nodige openheid en het informeel karakter van de Groenplaats 
waren criteria (bv. Rubens decentraal, geen eilandterassen, petanque of picknicktafels..). Niet alles moet geconcentreerd worden op de Groenplaats. Het criterium bij de 
afweging was altijd het algemene belang van de Groenplaats, haar draagkracht en de al dan niet substantiële bijdrage van elk onderdeel tot een langdurende 
Groenplaats. Het team zocht intensief naar de juiste verhoudingen, evenwichten en dosering van het groot aantal aanwezige en gevraagde componenten.  
                                                                                                                                 
Het team wil vooral leegte en overzicht scheppen en streeft naar een minimale visuele pollutie (palen, publiciteit, verkeerslichten, bewegwijzering, bedrading, 
straatmeubilair in het algemeen…) en vermijdt obstakels. Leegte als ideaal op de Groenplaats. Maak het plein leeg dan staat het nog vol genoeg. Gedeeld ruimtegebruik 
(Shared Space) is daar geknipt voor door de geringe aanwezigheid van verkeersborden, verkeerslichten en grondmarkeringen. Personenwagens worden best niet 
toegelaten en vrachtwagens zouden best enkel bij hoge uitzondering en mits speciale toelating mogen stilstaan op de Groenplaats (bv. de vrachtwagen van het 
bloemenkraam is ronduit dagelijks storend). Het groene palet wordt in principe best leeg gelaten. Dagelijkse kramen (bloemen en noten) worden buiten het palet 
opgesteld. Het team ziet liefst streng gereglementeerde (geschilderde?) publiciteit enkel op de gevels en een stad die een voorbeeld geeft door het publiek een 
“ClearChannel”-vrij  plein aan te bieden. Dan is er nog altijd genoeg mobiele reclame op het openbaar vervoer. 
 
Het team ontwierp een 'groene Groenplaats' als  synthese van groene materialen (groen Rubensstandbeeld, groen palet, groene banken, groene balustrades en 
bomengroepen…) om één gebaar te maken met alles wat er op het maaiveld aanwezig is: dus ook de inrit, de verlaagde Groenplaats, bomenbakken, banken. 
Pleinen op basis van een centralistische klassieke inrichting zijn minder geschikt voor een hedendaags intens gebruik. Bomenrijen belemmeren bovendien het zicht en 
de zichtassen.  Om eindelijk terug historische orde te brengen op de Groenplaats  koos het team, voor deze presentatie, resoluut  de Groenplaats niet statisch maar 
dynamisch te ordenen rond een schilderspalet.  
 
Het team ontwierp een “Groenplaats full option” samen met een “Groenplaats light” om een mogelijke fasering te onderzoeken. Waarbij “Groenplaats light” binnen het 
gestelde budget zou kunnen gerealiseerd worden. Door echter een uitgebreid ontwerp te ontwikkelen, waarbij de verkeersinfrastructuur ondergronds en bovengronds in 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersborden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeerslichten
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het project wordt geïntegreerd, is de Groenplaats in onze visie “duurzaam” opgetild tot ver in de eenentwintigste eeuw. In het project “Groenplaats full option” wordt het 
plein meer driedimensionaal, een rustig, feeëriek, bucolisch en rustgevend verblijfsplein dat naadloos aansluit op de historische stad enerzijds, en anderzijds een  
dynamisch  hedendaags serviceplein en meeting-point dat aansluit op het openbaar-, besloten openbaar vervoer, parking en andere diensten. 

        
De tekening Dens 1867 (links), de tekening van 5 februari 2015 toont hoe de Groenplaats de hedendaagse complexiteit van het plein uitdrukt (rechts)                                                                                                                    

HET VOORLIGGEND ONTWERP CONCREET 
GROENPLAATS FULL OPTION 
De randen  
De Groenplaats krijgt aan de rand een klassiek materiaalgebruik (natuursteen) om zo aansluiting te krijgen met de omliggende straten en gebouwen. Aan de zuidzijde 
sluit de pleinvloer naadloos aan op het concept voor verkeer en vormgeving zoals voorgesteld in de pptx ontvangen 19.12.14 “Schoenmarkt, Meirbrug,  
Sint-Katelijnevest fase 2, Kammenstraat fase 2, Nationalestraat fase 2, Groenkerkhofstraat, projectdefinitie & concept”. Daar binnenin vormt de Groenplaats een 
eenvoudig beeld van een 'groene plaats'.  
Dit wordt letterlijk uitgedrukt door een verzamelvlak van eilanden aan te brengen en ook een ruimte af te bakenen die, buiten de evenementen, geen gebruik kent zoals 
verkeer, noodverkeer, terrassen, enz... Uitzonderingen hierop zijn de taxistandplaatsen en het tracé van de tramlus (ook voor de toeristentram, de restauranttram en bij 
uitzondering voor touringcars). De tramlus, waarbinnen de taxistandplaatsen en de toegang tot de parkeergarage vallen, omsluit het multimodaal verkeersplein maar is 
tegelijkertijd  het element dat de jachtige zuidkant integreert in de historische, rustige noordkant van het plein. Vanuit de rand van het plein is dan een bijzondere plek 
zichtbaar.  
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 1873 Th van Bever.     2015.02.03 project 
Het verlaagd plein en de infrastructuur voor openbaar vervoer, besloten openbaar vervoer, vélo en fietsen 
Een verlaagd plein in de zuid-oosthoek geeft via een trappencascade en een lift  toegang naar de ondergrondse metropool waaraan een fietsenberging voor een 150-tal 
fietsen en publieke toiletten worden toegevoegd. Wanden en balustrades zijn in gepolierd groen beton. De vloer van het verlaagd plein wordt hetzelfde behandeld als de 
Groenplaats boven (concept en materialen).  
Het verlaagd plein is volledig geïntegreerd met de overige infrastructuur voor openbaar vervoer, besloten openbaar vervoer, vélo en fietsen.  Tram- en bushaltes, 
taxistandplaatsen  worden gerestyled waarbij volledige transparantie wordt nagestreefd, de Vélo wordt in het verkeersbeeld geïntegreerd. Enkele bakfietsen en 
snorfietsen vinden hier ook hun plaats. De verkeersinfrastructuren krijgen samen ook een volwaardige uitdrukking en de noodzakelijke ademruimte op de nieuwe 
Groenplaats. Veel aandacht wordt hier ook gegeven aan de Via Sinjoor. 
Aanplantingen 
Door drie oneindige banken in gepolierd groen beton te plaatsen krijgen we een hogere bak waarin een grondpakket van ca 240 cm voldoende wortelvolume kan bieden. 
De te beperkte diepte onder het maaiveld om een voedzaam pakket te vormen was een forse aanleiding om anders om te gaan met de positie van bomen. Een klassieke 
benadering met lineaire rasteropstellingen van bomen zou tot gevolg hebben dat elke boom onafhankelijk een bak boven het maaiveld zou krijgen, hetgeen nogal 
belemmerend is in het gebruik van een multifunctionele ruimte.  
Bomen zijn dus in groepen of eilanden samengebracht, hetgeen voor flexibel gebruik van het plein heel wat voordelen heeft. Het geeft een betere ruimtelijke structuur 
om het plein te laten deelnemen aan de verbindingen met de aankomende straten en de onderlinge ruimtelijke verbindingen. Naast een flexibel gebruik van het plein 
voor evenementen is de plek ook een soort richtingswissellaar voor de voetganger en fietser in de stad. De huidige inrichting belemmert dit heel erg. 
Het samenbrengen van 3 bomengroepen in een vrij geconcentreerde plantafstand, is ook een architectonische ingreep waarbij je er maar drie van nodig hebt om de 
ruimte te organiseren. Het is slim om alle elementen nodig op een plein daarin aan te brengen.  
De aangebrachte eilanden verschalen enerzijds de ruimte als behaaglijk verblijf op de oneindige banken op een groot plein en zijn anderzijds ruimtebepalend voor 
evenementen.  
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De boomkeuze is de dakplataan. De plantafstand is ca 2à3 m. Platanen zijn bovendien uitermate geschikt in een stedelijke, verzilte ondergrond maar ook voor 
vormsnoei. 
De dakplataan (Platanus hispanica) geeft de mogelijkheid de ruimte in een sterk architectonische benadering vorm te geven. Gezien de locatie en het belang van de plek 
in de stad is het traditioneel aanbrengen van voluit groeiende bomen niet op zijn plaats. Er is echter een verschaling van ruimte nodig. Om er op een behaaglijke manier 
te verblijven is er een regelmatige opstelling van een dakstructuur nodig. Vandaar de dakplataan.  De dakplantaan zal in eerste instantie een horizontale groei kennen 
om daarna een kandelaar-snoei te ondergaan om een getemde kruin te verkrijgen. 
Als onderbeplanting is er een wintergroene bodembedekker, frisgroen van kleur met een witte bloei in het voorjaar: Pachysandra terminalis. Een belangrijke eigenschap 
is dat deze in een diepe schaduw (platanen) kan groeien. Heeft zoals de plataan niet veel bodemeisen. 

    
Van links naar rechts: Dakplataan, zomer en winter - Pachysandra terminalis blad en bloem. 
Het groene tapijt 
Het geheel wordt letterlijk groen aangekleed en bestaat uit een tapijt en eilanden met oneindige banken en bomen, geplaatst in een klassieke bestrating aansluitend aan 
de rest van de stad. Op het klassiek geplaveid deel komen de terrassen, zodanig dat het groene deel relatief vrij aanwezig is naast een kluwen terrassen, nood-, laad- en 
losverkeer,... Het groene tapijt wordt uitgevoerd in de vorm van een schilderspalet met een patroon van zeshoeken en in een “innovatief” “duurzaam” en 
onderhoudsvriendelijk materiaal (in de raming is gepolierd groen beton voorzien). 
Het Rubensstandbeeld 
Het team durfde toch voor te stellen het Rubensstandbeeld nogmaals te verplaatsen. Hoewel Rubens nu niet meer axiaal staat, staat het standbeeld meer in de focus 
van het plein. Het komt nu in de uitsparing van het palet van waaruit Rubens een meer barok het plein overziet. De opening van het palet zou kunnen vertaald worden in 
een sprankelende waterpartij met bubbels die kan worden dichtgelegd bij grote evenementen. 
De parkeergarage 
De parkeergarage krijgt rechtstreekse vluchtwegen naar het verlaagde plein, hierdoor kunnen de storende vluchtluiken op de Groenplaats verdwijnen. De zuidelijke 
toegang van de parkeergarage zal ook zichtbaarder aanwezig zijn in het pleinbeeld waardoor, naar ons inzicht, de noordwestelijke toegang kan omgebouwd worden tot 
een (hydraulisch glazen) noodluik. “Keep Clear”! 
Verlichting 
Onderstaande foto’s tonen het verschil tussen de verlichting aan de noordzijde en die aan de zuidzijde. De zuidzijde is een donker gat, weinig attractief of uitnodigend 
voor de gebruikers van (besloten) openbaar vervoer. De haltes spreken best een eigen verlichtingstaal. Die verlichtingstaal voor openbaar- en besloten openbaar 
vervoerhalteplaatsen vragen extra aandacht (zie het Lichtplan Antwerpen). Enerzijds moeten ze duidelijk zichtbaar zijn, trambestuurders moeten wachtende reizigers 
goed kunnen zien, anderzijds moeten die mensen zelf ook een helder beeld hebben van hun directe omgeving.  
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2015 eigen fotos 
Het team ziet, buiten de bestaande  gevelverlichting aan de zuidzijde op de Groenplaats verschillende lichtoases.  

- Het multimodaal platform (eerste, tweede en derde laag) zijnde; de verlaagde Groenplaats, de Tram- en bushalters, de Vélo- en fietstallingen, de taxistandplaatsen 
en de taxistandplaatsen. 

- De drie bomengroepen (derde laag) 
- Rubens en de waterpartij (derde laag) 
- Indien nodig nog een basislaag  

Uiteraard zal het team, zoals het Lichtplan Antwerpen voorschrijft, voor de Groenplaats een sterk metropolitaan nachtbeeld ontwerpen met rationeel energieverbruik 
(REG) en Digital Adressable Lighting Interface (DALI). De verlichting zal neutraal wit (4000 K) zijn met een kleurweergaveindex van minstens 70 Ra 
Een zomer- en winterverlichting zal overwogen worden. 
Algemene stijl en vormgeving van de Groenplaats 
Het project streeft ernaar de Groenplaats een algemene stijl en vormgeving te geven, ook in de details. Concreet zal in het uitvoeringsproject veel aandacht besteed 
worden aan verder noodzakelijke uitrusting, die nu nog niet aan de orde is: 

- Maatregelen voor blinden en slechtzienden. Aandacht voor visuele toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Groenplaats zal hoog in het vaandel staan. Een 
blindengeleidingsstudie moet zorgen voor een logische geleiding via waarschuwingsnoppen en geleidelijnen.  

- Bewegwijzering op het plein. Er zal gestreefd worden naar een minimale signalisatie maar met maximale efficiëntie met een passende pleinstijl die rustgevend 
werkt op het plein.  

- Los straatmeubilair wordt tot het minimum beperkt. Afvalbakken, peukenzuilen en ecobins zullen geïntegreerd worden in de drie groeneilanden. Drinkfontein(en) 
zullen voorzien worden op het verlaagd plein. Het palet blijft in ieder geval vrij.  

“Duurzaamheid” 
Het team zette alles in om een langdurig geheel, zowel op immaterieel als materieel gebied, te presenteren. Neem er nota van dat geestelijke “duurzaamheid” het  
goedkoopste is om te realiseren. Daarom, zo denken wij, werd al in deze fase een –nog niet resultaatsgericht, procesmatig- concept ontwikkeld dat toch sturend is. 
Het team heeft zich laten leiden door onderstaande thema’s die naar zijn mening belangrijk zijn bij het realiseren van een “duurzaam” bouwwerk 

- Water en ecologie: verantwoord omgaan met water en ecologie. 
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- Aanpasbaarheid: zodanig bouwen dat het aanpasbaar is voor veranderende situaties 
o Naar volgende generaties overdraagbaar autonoom concept 
o De sterke autonome vorm en de ordening 
o De vrije leegte 

- Comfort en energie: een verantwoord evenwicht in het streven naar comfort en daar uitvolgend energiegebruik. 
o Het nauwgezet volgen van het Lichtplan Antwerpen. 

- Community: het bouwwerk moet deel zijn van de brede gemeenschap 
o Schoonheid 
o Populair én elitair 
o Humor 

- Operationele voordelen: het ontwerp is “innovatief” en daagt de gebruiker uit tot bewuster gedrag 
o Een makkelijk te onderhouden Groenplaats 

- Materialen: verantwoord omgaan met materialen 
o Minimalisme 

 
GROENPLAATS LIGHT 
Het voorstel “Groenplaats Light”, dat binnen het budget valt, werd parallel ontwikkeld met “Full option”. “Light” vertrekt dus van hetzelfde onderzoek, dezelfde 
uitgangspunten en hetzelfde concept. Het algemeen beeld van beide voorstellen is dus ook hetzelfde. Grosso modo wordt hier het verlaagd plein niet gerealiseerd. De 
kiosk blijft staan zonder het onaangepast dak. De vluchtluiken van de parkeergarage blijven noodzakelijk en haar toegangen worden gerestyled. Het palet, de bestrating 
van de randen en de drie oneindige banken met aanplanting worden uitgevoerd. Rubens wordt verplaatst en de waterpartij wordt voorzien. Andere tussenoplossingen 
zijn ook nog mogelijk. 
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VOORSTELLEN / OVERWEGINGEN 
- In het kader van deze opwaardering van de Groenplaats is het (meer dan) wenselijk om de kop van de Eiermarkt/Sint-Pietersstraat mensvriendelijker en rustiger 

te maken. Hiervoor kan de inrit van de parking aan de Eiermarkt ofwel worden afgeschaft (beste optie) ofwel 100 m verder op de Eiermarkt verlegd zodat alle 
inritten van de parkeergarages op de Eiermarkt en de servicestraat (Beddenstraat) bij elkaar liggen.  

- In dit kader is het ook wenselijk een plan van aanpak op te maken voor het Zwaluwstraatje (bestrating, verlichting, stimulering van initiatieven…). 
- De verkoop van de postsite is een opportuniteit. Is het niet aan de stad nu een masterplan te ontwikkelen voor de ruime omgeving (een eventuele verbinding 

met de verlaagde Groenplaats, een levendiger Pandstraat en Lombardenvest)  om zo het stadsbelang te dienen? Dat plan kan dan worden voorgelegd aan 
promotoren om zo de openbare ruimte veilig te stellen en te verbeteren. 

- Kan de Karel De Grote Hogeschool een inbreng hebben in de openbare ruimte bij haar verbouwing? (bv. een fietsstalling of een open gevel in de Pandstraat?) 
- De toegang tot de ondergrondse metropool onder de portiek van de Karel De Grote Hogeschool zou best verbouwd worden, maar is niet in het voorstel 

opgenomen omdat dit dient bekeken te worden samen met het nieuwe programma van de postsite. 
- Van het bloemen- en notenkraam  worden esthetische verbeteringen verwacht (nu beneemt een troosteloze vrachtwagen alle zicht op de bloemen en ontsiert hij 

het mooiste zicht van de Groenplaats) 
- De homogeniteit van de iconische noordwand vraagt om nog meer respect en discipline (de grijze Mc Donald’s). 
- Het team beveelt aan om een bevoorradings- en transportplan op te maken teneinde een zachtere bevoorradingsmanier te bekomen. 
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DEEL II 

NOTA OVER DE GLOBALE AANPAK “duurzaamheid” 
Een “duurzaam” beleid is voor besturen en bedrijven dé uitdaging om de toekomst veilig te stellen. In aansluiting streeft de Vlaamse overheid naar 100% duurzame 
overheidsopdrachten tegen 2020 en engageert het team zich om uiteraard daar zijn aandeel in te hebben met dit project. Hierbij zal het team milieu-, sociale- en 
economische criteria integreren in alle fases van zijn opdracht. Daarbij werd en zal worden gezocht naar oplossingen die de minste impact hebben op het milieu 
gedurende de volledige levenscyclus en bovendien sociaal en ethisch verantwoord zijn. 

- Dit voorstel toont dus een “duurzaam” centrumplein, een levendig belevingsplein, waar men wacht, kuiert, geniet, speelt, rust, winkelt en ontmoet, een 
stimulerende (re)creatieve plek rond het Rubensstandbeeld, een toeristisch-recreatief scharnierpunt van de stad, een plek die zorgt voor sociale cohesie. 

- De unieke site op het gebied van mobiliteit en het openbaar vervoer in het bijzonder is gestructureerd ingeplant rond een verlaagd plein als onderdeel van een 
multimodaal platform met een eigen “City”-identiteit. De verschillende functies zijn overzichtelijk en leesbaar verknoopt in een driedimensionale omgeving die 
rust wil creëren . 

- Fietsen wordt gestimuleerd door een deels overdekte fietsstalling en een Vélostation, die beide zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en logisch ingeplant zijn. 
Afwezigheid van roltrappen stimuleert het gebruik van trappen. Kortom duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd door de noodzakelijke voorzieningen hiervoor 
aan te reiken vanuit het project. 

- Er is aandacht voor mensen met beperking en rolstoelgebruikers; het plein heeft geen opstaande randen en is met groot gebruiksgemak toegankelijk voor 
kinderen tot en met grootouders.  

- Door de groenaanplantingen te beperken samen met het herfocussen van het Rubensstandbeeld  is het plein handzamer bij evenementen, zonder in te boeten 
aan het groene karakter.  

- De bomen worden in drie ruime verhoogde plantzones (1.40 meter boven het maaiveld) geplant. Door de beplanting te groeperen zullen de 
groeiomstandigheden optimaal zijn wat voor een mooi vol fris groen volume zal zorgen. Deze “duurzaam” ontworpen groenstructuur zal niet onopgemerkt 
blijven. 

- Wat het water betreft zal regenwater deels afgeleid worden naar de plantvakken en deels hergebruikt worden in de fontein. Wij denken dat infiltratie in deze 
zone best gebeurt via infiltrerende buizen al dan niet met een First flush beveiliging. 

- Materialen worden maximaal hergebruikt. Het verlaagd plein is gebouwd op de ondergrondse tramlus  en gebruikt maximaal de bestaande structuur van de 
premetro. 

- Aan de randzone van het plein wordt een verharding voorzien in Portugees graniet. Enerzijds om vanuit het ontwerp de nadruk te leggen op het centrale 
gedeelte, anderzijds is dit een materiaal dat veel in de stad toegepast wordt. Dit biedt een voordeel naar beheersbaarheid, belangrijk zeker boven de zone van 
de nutsleidingen. Tevens hebben de verschillende materialen een lange levensduur en kunnen hergebruikt worden wat het onderhoud en de vervangingskost 
beperkt. 

- Voor de andere verharding werd, rekening houdend met de talrijke evenementen, gekozen voor een gemakkelijk te onderhouden verharding. Het palet, de 
banken en de balustrades worden uitgevoerd in vandaalbestendig gepolierd groen beton, glad, zonder hoeken en kanten vormgegeven (zitvlakken bekleed met 
hout tegen beschadiging door skaters). 

http://www.bestuurszaken.be/duurzame-overheidsopdrachten
http://www.bestuurszaken.be/duurzame-overheidsopdrachten
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VOORSTEL REALISATIEPROCES – PLANNING & TIMING 
CONCEPT EN ONTWERP 
Onderstaand schema toont de diverse partijen en hoe het ontwerpoverleg zal georganiseerd zal worden. De projectleider stuurt, in intern overleg, het ontwerpend team (het 
ontwerpteam en externe ingenieurs met specifieke competenties) aan. Hij is altijd aanwezig bij de projectteamvergaderingen (ontwerpteam en projectteam). Er is bilateraal overleg 
mogelijk tussen de opdrachtgever (coördinator opdrachtgever) en de projectleider. De projectleider is uiteraard bij elk ontwerpoverleg aanwezig. 

 
BOUW INFORMATIE MODEL  
In een digitale omgeving optimaliseert BIM de communicatie tussen de verschillende partners en geeft het de beste kansen om de gemaakte planning te halen.  BIM zal tijdens gans 
het proces worden geïmplementeerd omdat: 

- BIM een uitstekend werkmiddel is om materialen te kwantificeren en om de bouwkosten te ramen. Bouwkosten kunnen voorspeld worden en BIM helpt zo mee om binnen 
het budget te blijven. 

- BIM een goed middel is ter kwaliteitscontrole van de uitvoeringstekeningen.  
- BIM automatisch leidt naar een zeer keurig en toegankelijk as built dossier. 
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OPVOLGING VAN TIJDSPLANNING 
Het team zal de opdracht uitvoeren binnen het door het bestek vooropgesteld tijdskader. Dit veronderstelt een regelmatige controle van de voortgang van de studieactiviteiten over de 
opeenvolgende procesfasen heen. Het project is onderhevig aan beslissingen van de hogere overheden en van de plaatselijke vervoersmaatschappijen.  
Inleiding 
De definitieve ontwerpplanning zal worden opgesteld in de startfase op basis van:  

- Verificatie van de basisgegevens. 
- De door de opdrachtgever gewenste planning en fasering. 
- De verdere opsplitsing van alle activiteiten in deeltaken, aangepast aan de specifieke kenmerken van het project. De termijnen voor deze deeltaken dienen dan als maatstaf 

voor de voortgangscontrole van de activiteit zelf.  
- Toevoegen van mijlpalen en kritische data (i.v.m. beslissingen van de overheid omtrent goedkeuringen, vergunningen enz...) in overleg met de actoren.  
- Optimalisatie van de planning via kritieke-pad analyse. 

Controle van de voortgang van een hoofdactiviteit in ontwerpfase op basis van “meting op datum” leidt tot een vaststelling van vertragingen wanneer het meestal reeds te laat is om in 
te grijpen. De bewaking van de planning in deze fase zal dan voornamelijk ook gebeuren door controle op de voortgang van de deelactiviteiten. Oordeelkundige keuze van deze 
deelactiviteiten en hun bijhorende uitvoeringstermijnen en mijlpalen laat aldus toe om tijdig in te grijpen op de planning van de betreffende hoofdactiviteiten. 
Afwijkingen op de planning zullen worden geanalyseerd samen met de betrokken actoren. De nodige maatregelen tot correctie zullen worden voorgesteld en opgevolgd. 
Uitvoeringsplanning 
De gecoördineerde basisplanning “uitvoering”, toegevoegd aan het bestek, zal worden opgesteld op basis van o.a. volgende factoren: 

- Het procesmatig verloop met betrekking tot alle stedelijke actoren en adviesorganen. 
- De vooropgestelde gefaseerde realisatie en ingebruikname van het project.  
- De moeilijkheidsgraad van de werken. 
- De minder hinder maatregelen. 
- De instandhouding van het verkeer. 

De gedetailleerde uitvoeringsplanning zelf wordt dan verder opgesteld door de aannemers op basis van de opgelegde basisplanning. Deze planning zal in eerste instantie qua 
overeenstemming worden getoetst aan de basisplanning, rekening houdend met gebeurlijke tijdsbesparende en/of uitvoeringsgebonden voorstellen vanwege de aannemers.  
Ook aan de aannemers zal gevraagd worden de overeenstemmende mijlpalen en voldoende deelactiviteiten in te bouwen voor verdere bewaking van de uitvoeringsplanning en de 
beperking van de hinder voor de weggebruikers. 
De uitvoeringsplanning wordt dan verder wekelijks opgevolgd door de opdrachtgever als vast item van de werfvergaderingen. 
Gebeurlijke afwijkingen op de planning zullen worden geanalyseerd samen met de aannemers. Desgevallend zullen de nodige maatregelen tot correctie en inlopen van vertragingen 
door het projectteam worden voorgesteld en opgevolgd. 
Het ontwerpteam rapporteert maandelijks via de projectleider aan de opdrachtgever omtrent de planningsaspecten. 
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KWALITEITSCONTROLE & KOSTENBEHEERSING 
INLEIDING 
De relatie tussen concept en kosten (investeringsbudget) is van primordiaal belang. De financiële haalbaarheid van een concept moet in een vroege fase reeds worden afgetoetst. In elk 
projectstadium dient een realistische kostprijsraming opgemaakt te worden. Het is hierbij van belang dat de prijsinschatting gebeurt op basis van een goede vertaling van concept naar materialisatie, 
en van materialisatie naar kostencalculatie. Er is vanzelfsprekend een duidelijk verband tussen het ambitieniveau van het ontwerp en de kosten; het is van belang dit verband op elk moment op een 
juiste wijze in te schatten. 
Bij een afwijking van de kostenraming ten aanzien van de vooropgestelde budgetten dient dit kostenaspect als specifiek item besproken te worden onder de actoren (projectleiding). Zodoende kan 
men evalueren of de concepten moeten worden bijgestuurd, mogelijkheden voor een meer kostenefficiënte materialisatie van de concepten moeten worden onderzocht, ... dan wel budgetten 
moeten worden herbekeken.  
 
De mate waarin we het budget opsplitsen of detailleren wordt afgestemd, enerzijds op het detailniveau van de betrokken fase van onze opdracht, maar anderzijds ook op de mogelijkheid om (op een 
flexibele wijze), een vergelijking te kunnen maken tussen verschillende scenario’s binnen dezelfde fase (of tussen de budgetten van opeenvolgende fasen van verschillend - van grof naar fijn – 
detailniveau). 
 
KWALITEITS- en BUDGETCONTROLE BIJ CONCEPTFASE EN VOORONTWERP 
Het belang van de kwaliteits- en budgetcontrole vanaf de eerste fase van het project kan niet voldoende worden benadrukt. Grondige wijzigingen aan kwaliteit en budget in een latere fase 
veroorzaken immers steeds belangrijke problemen in de projectplanning. Belangrijk in deze fase is in het budget ook een reserve in te bouwen ter compensatie van de onvermijdelijke (kleine) 
wijzigingen, meerwerken, prijsherzieningen en onvoorziene factoren. 
 
Eventuele alternatieven, met hun voor- en nadelen, prijsconsequenties enz.., zullen geformuleerd worden. Het budget zal ook actueel gehouden worden na eventueel in algemeen overleg 
aanvaarde wijzigingen.  
Dit budget is verder op te splitsen in deelbudgetten, corresponderend met de elementaire delen, disciplines en mogelijke faseringen van het project (eventueel ook medefinancierders indien 
noodzakelijk); dit heeft zijn belang om in de verdere evolutie van het project tijdig eventuele budgetoverschrijdingen te kunnen identificeren en het budget te kunnen verifiëren op volledigheid 
De budgetraming in de fase “voorontwerp” wordt opgesteld op basis van volgende gegevens:  

- ofwel zal op basis van een opmeting van oppervlaktes in het voorontwerp een controle gebeuren aan de hand van eenheidsprijzen per m2 : dit is mogelijk wanneer het om typologisch 
goed gekende projectonderdelen (bv verhardingen) gaat waarvan eenheidsprijzen per m2 voldoende eenduidig zijn gekend. 

- ofwel zal een opmeting gebeuren van de elementaire onderdelen van het project om een juistere raming te kunnen maken aan de hand van eenheidsprijzen per onderdeel: dit is meer 
bepaald aangewezen indien het gaat om typologisch minder goed gekende of gestandaardiseerde onderdelen, of bij gebruik van materialen met eenheidsprijzen die sterk afwijken van 
doorgaans gebruikte materialen, kortom steeds indien men twijfelt aan de toepasbaarheid van de vorige methode 

- ook kan een combinatie van de twee methodes worden toegepast. 
-  

KWALITEITS- EN BUDGETCONTROLE BIJ DEFINITEF ONTWERP EN AANBESTEDINGSDOSSIER 
In deze fase wordt het goedgekeurde voorontwerp verder uitgewerkt en gedetailleerd tot een volledig aanbestedingsdossier, eventueel opgesplitst in meerdere loten en/of fasen. Gedurende de 
fasen definitief ontwerp en aanbestedingsdossier zal het team, in een continu proces,  o.a. volgende taken op zich nemen:  

- Bewaking van het programma en de vastgelegde criteria i.v.m. kwaliteit.  
- Bewaking of de vigerende normen en reglementeringen qua milieu, stedenbouw enz. gerespecteerd worden 
- Aansturen en begeleiden van een tijdig overleg met de vergunninglenende overheden ter introductie van de verschillende vergunningsaanvragen. 
- Bewaking van het budget, ttz. dat parallel met de verdere uitwerking van het project de budgettering verder zal worden verfijnd; door terugkoppeling naar de eerste (globalere) ramingen 

kan het project aldus tijdig worden bijgestuurd. 
De fase “ontwerp” wordt afgesloten met het opmaken van een gedetailleerde prijsraming op basis van de meetstaten die samengeteld worden en opnieuw getoetst worden aan de 
voorontwerpraming. Voor het opmaken van de gedetailleerde raming zijn binnen bij de dienstverlener ruim voldoende databanken beschikbaar om een “tijdsgebonden” raming op te maken (o.m. ook 
van recente inschrijvingen / prijsoffertes). De gedetailleerde raming zal voor de Opdrachtgever dienst doen als vergelijkingsbasis voor de ingediende offertes bij aanbesteding.  
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VH = Vermoedelijke Hoeveelheden
GP = Globale prijs

Oppervlakte openbaar domein 10 510 2 483 1 129 0

DEEL 1 LIGHT VERSIE

1 VOORBEREIDENDEWERKEN
Opbreken van verhardingen/lijnvormige elementen alsook hun
fundering en onderfundering
Grondverzet volgens IV 2

1.1 Opbreken van bestrating, rijweg, voetpad, lijnvormige elementen
incl fundering en onderfundering en rooien van bomen

VH M² 10 510 2 483 529 8,00 84 080 19 864 4 232 108 176

1.2 Aanpassingswerken kiosk incl alle aanhorigheden en fundering VH ST 1 0 8 000,00 0 8 000 0 8 000

1.3 Omzichtig opbreken Rubensbeeld incl fundering, tijdelijke bewaring
en herplaatsen op nieuwe locatie

VH ST 1 0 0 15 000,00 15 000 0 0 15 000

1.4 Omzichtig opbreken Velo inl fundering, en herplaatsen op nieuwe
locatie

GP 1 0 0 5 000,00 5 000 0 0 5 000

2 GRONDWERKEN
2.1 Grondwerk schilderspalet VH M² 1 900 631 0 5,00 9 500 3 155 0 12 655
2.2 Grondwerk plein VH M² 7 629 500 529 5,00 38 145 2 500 2 645 43 290
2.3 Milieu kost grondverzet TP 3 000 750 200 12,00 36 000 9 000 2 400 47 400

3 5000 FUNDERING EN ONDERFUNDERING

Onderfundering volgens V 3
3.1 Onderfundering type II : 20 cm zand en geotextiel VH M² 9 529 1 131 529 4,00 38 116 4 524 2 116 44 756

Fundering volgens V 4
3.2 Fundering schilderspalet VH M² 1 900 631 0 13,00 24 700 8 203 0 32 903
3.3 Fundering plein VH M² 7 629 500 529 13,00 99 177 6 500 6 877 112 554

4 6000 VERHARDINGEN
4.1 Schilderspalet in een architectonisch beton groentinten VH M² 1 900 631 0 220,00 418 000 138 820 0 556 820

De raming vermeldt de bedragen inclusief ereloon en 7% btw. De raming van Groenplaats light valt binnen het opgegeven budget. Groenplaats full option overschrijdt het budget maar komt meer tegemoet
aan de ambities van het stadsbestuur.

4.2 Plein in een vergelijkbaar materiaal als het materiaal gebruikt in de
zijstraten "antwerps graniet"

VH M² 7 629 500 529 94,00 717 126 47 000 49 726 813 852

4.3 Uitzetvoegen aan de gevels (ook antivibratie en anti
geluidsoverdracht)

VH M 435 144 15,00 6 525 0 2 160 8 685

5 5000 RIOLERINGSWERKEN
Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf

5.1 Leveren en plaatsen van kolken VH ST 45 8 8 550,00 24 750 4 400 4 400 33 550
5.2 Op hoogte stellen putdeksels VH ST 10 0 10 250,00 2 500 0 2 500 5 000

6 8000 LIJNVORMIGE ELEMENTEN
Geprefabriceerde betonnen trotoirbanden, straatgoten, volgens
VIII 1.2.

6.1 Straatgoten in portugees "antwerps" graniet VH M1 0 0 250 65,00 0 0 16 250 16 250
6.2 Trottoirband in portugees "antwerps" graniet VH M1 0 0 350 80,00 0 0 28 000 28 000
6.3 Afboording schilderspalet in een "vergroende" koperen belijning, br

3 cm
VH M1 217 35 0 120,00 26 040 4 200 0 30 240

7 GROENAANLEG
7.1 Afdekking met teelaarde geleverd door aannemer 100 cm (bomen) VH M3 880 0 0 20,00 17 600 0 0 17 600

7.2 Aanplanten van onderbeplanting VH M² 880 0 0 8,00 7 040 0 0 7 040
7.3 Aanplanten van dakplataan 30/40 VH ST 15 0 0 350,00 5 250 0 0 5 250
7.4 Ondergrondse verankering van bomen VH ST 15 0 0 50,00 750 0 0 750
7.5 Maken rand verhoogde plantvakken VH M3 190 0 0 260,00 49 400 0 0 49 400

8 STRAATMEUBILAIR
8.1 Fietsbeugel 2 stalplaatsen VH ST 66 0 170,00 0 11 220 0 11 220
8.2 Vuilbak VH ST 8 4 2 1 200,00 9 600 4 800 2 400 16 800
8.3 Leveren en plaatsen van inox huls 50 cm voorzien van RVS deksel

incl grondwerk en fundering (plaatsen kerstbomen)
VH ST 1 500,00 500 0 0 500

8.4 Camera VH ST 2 800,00 1 600 0 0 1 600
8.5 Ondergrondse glascontainer VH ST 2 15 000,00 30 000 0 0 30 000
8.6 Bushalteluifels L 30m aan weerszijde incl overdekking velo VH M2 180 900,00 0 0 162 000 162 000

Zitmuur in gepolierde zichtbeton
8.7 Zitelementen in architectonisch beton 100/40 geslepen VH m 190 720,00 136 800 0 0 136 800
8.8 Zitelementen in architectonisch beton: fundering in schraal beton

cfr 9 3.4
VH m 190 9,50 1 805 0 0 1 805

8.9 Houten zitting zonder leuning (anti skate) VH M 40 1 000,00 40 000 0 0 40 000
8.10 Maken van toegangen in de banken ten behoeve van de

nutsvoorzieningen
VH ST 6 3 000,00 18 000 0 0 18 000

Fontein opborrelende champagne
8.11 Fonteinschaal inarduin incl waterdichting VH M2 100 280,00 28 000 0 0 28 000

Technieken
8.12 Regenwaterrecuperatieput en voorfilter VH ST 1 10 000,00 10 000 0 0 10 000
8.13 Leveren, plaatsen en aansluiten van fonteinkop, incl. HDPE

persleiding, waterdichte doorvoer en muurdoorboring
VH ST 7 3 226,00 22 582 0 0 22 582

8.14 Techniek ; fonteinpomp, incl. de regelkranen, terugslagkleppen,
trillingscompensatoren, voorfilters en aanzuigleiding,
waterverdeler, regelkranen

VH ST 1 15 000,00 15 000 0 0 15 000
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8.15 Plaatsen van de stroomtoevoer tot aan de schakelkast incl. de
aansluiting van de materialen aan het net

TP 1 1 500,00 1 500 0 0 1 500

8.16 Leveren en plaatsen van automatische niveaucontrole en
windcontrole, incl. electromagnetisch ventiel , RVS sondes en
elektronische regeling

VH ST 1 3 000,00 3 000 0 0 3 000

8.17 Leveren, plaatsen en aansluiten van een complete
waterbehandeling

VH ST 1 4 500,00 4 500 0 0 4 500

8.18 Leveren, plaatsen en aansluiten van een elektrisch verdeelbord voor
de aansturing van de fontein, incl. elektrische schema's en
keuringsattest

VH ST 1 3 400,00 3 400 0 0 3 400

8.19 Leveren en plaatsen van een technisch lokaal incl. hydraulisch
toegangsluik, ladder met veiligheidsinstap verlichting, verluchting
ventilatie, stopcontacten, kelderpomp en niveaumeting

VH ST 1 6 000,00 6 000 0 0 6 000

8.20 Asbuilt en onderhoud VH ST 1 3 000,00 3 000 0 0 3 000

Elektriciteitswerken IX 24
Kabels voeding markt en foorkasten vanuit het vleeshuis

8.21 Leveren en plaatsen van kabels stroom 63 A (evenementenkast) VH M 700 22,68 15 876 0 0 15 876

8.22 Leveren en plaatsen van kabels stroom 125 A VH M 300 55,27 16 581 0 0 16 581

Aansluitingen
8.23 Kabels EXVB stroom 63 A VH ST 6 67,03 402 0 0 402
8.24 Kabels EVAVB stroom 125 A VH ST 4 95,02 380 0 0 380
8.25 Plaatsen contactdozen voor kerstverlichting in de bomen VH ST 3 200,00 600 0 0 600

Graafwerken
8.26 Maken van sleuven met een gemiddelde afmeting 0,5 mx 0,7m VH M 1 000 14,00 14 000 0 0 14 000

8.27 Leveren en plaatsen van evenementenkast 63A, geintegreerd in de
banken in arhitectonisch beton

VH ST 6 6 000,00 36 000 0 0 36 000

8.28 Leveren en plaatsen van kast, 125A VH ST 4 7 000,00 28 000 0 0 28 000
8.29 Leveren en plaatsen van wateraftappunt, uitgerust met 5 tapkranen VH ST 4 9 000,00 36 000 0 0 36 000

8.30 Electrische laadpaal taxi's VH ST 5 2 500,00 12 500 0 0 12 500

9 9000 ALLERHANDEWERKEN
9.1 Werfsignalisatie, incl. alle kosten i.v.m. omschakeling van het

verkeer
GP 0 1 10 000,00 0 0 10 000 10 000

9.2 Wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl trekkabel buizen
van PVC du 110 mm; 125mm reeks 20

VH M 300 200 15,00 4 500 0 3 000 7 500

9.3 Fundering sokkel Rubens VH M3 25 300,00 7 500 0 0 7 500

10 Subtotaal bovenbouw deel De LIJN Schoenmarkt (niet meegeteld in totaal)
10.1 Opbreken van bestrating, rijweg, voetpad, lijnvormige elementen

incl fundering en onderfundering en rooien van bomen
VH M² 600 8,00 0 0 4 800 4 800

10.2 Milieu kost grondverzet TP 200 12,00 0 0 2 400 2 400
10.3 Onderfundering type II : 20 cm zand en geotextiel (thv verharding

tramsporen)
VH M² 600 4,00 0 0 2 400 2 400

10.4 Fundering verharding tussen tramsporen VH M² 600 13,00 0 0 7 800 7 800

10.5 Verharding Schoenmarkt in uitgewassen beton VH M² 600 70,00 0 0 42 000 42 000
10.6 Fundering bushalteluifels L 30m VH M3 48 300,00 0 0 14 400 14 400

Subtotaal de Lijn (niet meegeteld in T0TAAL excl BTW) 73 800

TOTAAL LIGHT VERSIE EXCL BTW (excl De Lijn) 2 132 325 272 186 298 706 2 703 217,00

Onvoorziene zaken (10%) 213 233 27 219 29 871 270 323,00

TOTAAL BOUWKOST EXCL BTW 2 345 558 299 405 328 577 2 973 540,00

Ereloon 7% 208 147,80

TOTAAL INVESTERINGSKOST EXCL BTW 3 181 687,80

BTW 21% 567 675,57

TOTAAL INCL BTW LIGHT VERSIE 3 749 363,37

DEEL 2 FULL OPTION
Met verlaagd plein

11 VOORBEREIDENDEWERKEN
11.1 Opbreken kiosk incl alle aanhorigheden en fundering VH ST 1 0 10 000,00 0 10 000 0 10 000

11.2 Opbreken noordelijke toegangsinfrastructuur tot ondergrondse
parking en plaatsen hydraulisch toegangsluik

VH ST 1 0 0 28 000,00 28 000 0 0 28 000

12 CONSTRUCTIE VERLAAGD PLEIN

12.1 Afbraak plaat boven 1 VH M² 3 060 20 0 61 200 0 61 200

12.2 Afbraak wanden 1 VH M² 1 400 30 0 42 000 0 42 000

12.3 Afbraak plaat boven 2 VH M² 3 240 20 0 64 800 0 64 800

12.4 Bemaling GP 1 30000 0 30 000 0 30 000

12.5 Grondankers bodemplaat VH ST 211 800 0 168 800 0 168 800

12.6 Palen ter plaatse van geconcentreerde lasten VH ST 50 1000 0 50 000 0 50 000

12.7 Infiltratiezone wandzone + aanpassen tunneldeel als bekken VH M3 190 300 0 57 000 0 57 000

12 8 Bodemplaat VH M² 3 111 135 0 419 985 0 419 98512.8 Bodemplaat VH M 3 111 135 0 419 985 0 419 985

12.9 Wanden VH M² 690 700 0 483 000 0 483 000

12.10 Trappen VH M3 90 3500 0 315 000 0 315 000

12.11 Platen en passerel VH M² 221 220 0 48 620 0 48 620

12.12 Lift bouwkundig VH M3 60 650 0 39 000 0 39 000
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12.13 Lift + beglazing GP 1 220000 0 220 000 0 220 000

12.14 Buitenschrijnwerk naar metro, shopping, openbare toiletten,
fietsenstalling

VH M² 114 600 0 68 400 0 68 400

12.15 Electriciteitswerken GP 1 50000 0 50 000 0 50 000

13 STRAATMEUBILAIR
13.1 Fietsbeugel 2 stalplaatsen VH ST 75 0 170,00 0 12 750 0 12 750

14 BOVENGRONDSE CONSTRUCTIE

14.1 Bank wand eenheden in gewapend beton VH M3 230 650 0 149 500 0 149 500

14.2 Zitelementen in architectonisch beton 100/40 geslepen VH m 126 720,00 0 90 720 0 90 720

Totaal verlaagd plein exclBTW 28 000 2 290 055 0,00 2 318 055,00

Marge (30%) 2 800 687 017 0 695 416,50

TOTAAL VERLAAGD PLEIN EXCL BTW 30 800 2 977 072 0 3 013 471,50

DEEL 3 TRAMINFRASTRUCTUUR

15 SPOORAANLEG
15.1 opbraak sporen in verharding (VH/m spoor) VH M 450,00 30,00 0 0 13 500 13 500
15.2 opbraak wissel VH ST 5,00 1 250,00 0 0 6 250 6 250
15.3 opbraak kruising VH ST 2,00 1 100,00 0 0 2 200 2 200
15.4 plaatsing trambaan (breedte 3,05m) incl fundering excl bovenbouw,

excl. Rails (VH/m spoor)
VH M 450,00 1 250,00 0 0 562 500 562 500

15.5 plaatsing wissel, incl. fundering in betonverharding, excl.
spoortoestel

VH ST 6,00 18 000,00 0 0 108 000 108 000

15.6 plaatsing kruising, incl. fundering in betonverharding, excl.
spoortoestel

VH ST 2,00 10 000,00 0 0 20 000 20 000

15.7 levering rails VH ST 900,00 105,00 0 0 94 500 94 500
15.8 levering wissel in mangaanstaal, incl. grondbak excl. elektrische

aandrijving
VH ST 6,00 75 000,00 0 0 450 000 450 000

15.9 levering kruising VH ST 2,00 35 000,00 0 0 70 000 70 000
15.10 wachtbuizen/trekputten GP 1,00 30 000,00 0 0 30 000 30 000

16 BOVENLEIDING EN TRACTIE
16.1 Leveren en plaatsen van rijdraad 120 mm² incl.

ophangingmaterialen (VH/ m spoor)
VH M 500,00 600,00 0 0 300 000 300 000

17 SIGNALETYICA ENWISSELSTURING
17.1 Sturing GP 1 360 000,00 0 0 360 000 360 000

17.2 Wisselmotor en wisselverwarming (levering) VH ST 6 27 500,00 0 0 165 000 165 000

17.3 Wisselmotor en wisselverwarming (montage) VH ST 6 5 000,00 0 0 30 000 30 000

Totaal Traminfrastructuur exclBTW 0 2 211 950 2 211 950

(1) Bron eenheidsprijzen: bronnen en gerealiseerde referentieprojecten zijn opgenomen in de niet anonieme omslag

BOUWKOST ERELOON
GROENPLAATS LIGHT
TOTAAL BOUWKOST EXCL BTW (excl De Lijn) GROENPLAATS LIGHT 2 973 540,00 Globaal ereloon 7,00% op netto bouwkost 208 147,80

LICHTPLAN 504 132,23 7,00% op netto bouwkost 35 289,26

TOTAAL ERELOON 243 437,06

GROENPLAATS FULL OPTION
TOTAAL BOUWKOST EXCL BTW (excl De Lijn)

gelijkvloers plein 2 973 540,00
3 013 471,50

Globaal ereloon 7,00% op totale netto bouwkost 419 090,81
Bijkomende studie stabiliteit 1,50% netto bouwkost verlaagd plein 45 202,07
Bijkomende studie hvac/speciale technieken 5,00% netto bouwkost verlaagd plein 37 668,39
Bijkomende studie tramtechnieken FF 64 110,00

LICHTPLAN 504 132,23 7,00% 35 289,26

TOTAAL ERELOON 601 360,53




