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Nota voor een ambitie

De buurt straalt een rustige alledaagsheid uit. Stedenbouwkundig en architecturaal wordt 
een dergelijke context vaak als monotoon en negatief ervaren. Is dat wel zo? Er is een 
kwaliteit te vinden in een continue schakeling van de ruimtelijkheid van zeer intieme 

ruimtes tot de open wereld. Deze verkavelingen zijn reeds deel van deze «open wereld»,
maar tegelijkertijd vormen ze een zeer gecontroleerde omgeving. We zullen dus zoeken 

naar een vanzelfsprekende inschrijving van het nieuwe project in deze context. Een soort 
mimetisme zou kunnen ontstaan, waar men misschien de grens niet meer duidelijk zou 

kunnen zien tussen de «normale woningen» en de «aangepaste woningen».

We zullen op zoek gaan naar een typologie, die deze twee werelden gelijktijdig in zich 
draagt, en daardoor eigen kwaliteiten ontwikkelt. We zullen gebruik maken van het 

potentieel van de specifieke maatvoering en functionaliteit van deze woningen.

Dit versterkt de identiteit van het project, zonder de symbiose met de buurt uit het oog te 
verliezen. Laagdrempeligheid, duurzaamheid en openheid spelen een belangrijke rol in 
de verdere ontwikkeling van het project om die hechte relatie met de directe omgeving 

op een juiste manier vorm te geven.



zicht : tuin
ref : begijnhof Brugge



Autonoom

Het project speelt op de dubbelzinningheid van het wonen in Eigen Thuis. Voor elke 
inwoner is de woning een eigen, zelfstandige, toeëigenbare en autonome “thuis”. Dit 
wordt vertaald door de eenvoudige nevenschikking van kleine, herkenbare volumes, 

die tevens een interessante ruimtelijkheid tot stand brengen.

Deze autonome cellen vormen clusters op schaal van een “huis”: max 6 à 8 personen. 
Deze huizen zijn op hun beurt geclusterd, om zo vorm te geven aan Eigen Thuis.



zicht : Schildpadstraat
ref : Rwanda House, Dominikus Stark



Samen

Deze zelfstandigheid van de woning en van de inwoner neemt niet weg dat Eigen Thuis 
het beste haalt uit de collectiviteit, zowel functioneel (dienstverlening) als sociaal.

Dit wordt vertaald in de duidelijke samenhang van het gebouw. Deze samenhang wordt 
ondermeer gesymboliseerd in de materialisatie van de gevels : een schakering van een 
paar goed gekozen bakstenen met een paar volumes met geglazuurde bakstenen zorgen 

voor een verfijnde uitstraling van het geheel.



zicht : inkom aan de Beukendreef
ref : Barragan



Intiem en toch open

We hebben grote zorg gedragen aan de beleving van de openbare ruimte. Een ruimte 
die momenteel goed “werkt” bij Eigen Thuis is de ruimte voor het onthaal. Zonnig, 

geborgen en toch open naar het gebeuren in de straat. 
Het project voorziet drie patios, die open staan op de buitenruimte. Je staat er veilig, 

thuis, en je kan er genieten van de activiteit op straat, in de tuin, of in de buurt.



zicht : Beukendreef
fotos van de Beukendreef



Wonen in een (t)huis

De woningen van Eigen Thuis planten zich naadloos in de buurt. De voetprint, de 
materialiteit en de volumetrie van de “huizen” van Eigen Thuis zijn een directe 

herinterpretatie van de heersende typologieën.

De herindeling van de volumes zorgt wel voor een wending, die de eigen identeit 
van het centrum vormt.
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1. wonen op de schaal van het huis

Elke vleugel met kamers en elke groep van functies 
krijgt de voetprint van een huis. 

Integratie in de context.
Wonen op schaal van het huis.

Absolute toegankelijkheid van elke kamer
via de private tuinen.

2. thuis en buitenwereld

Transities van de intieme kern tot
 beleving van de openbare ruimte.

                   kamer >< gang van elk huis
              gang >< binnenruimte
binnenruimte >< buitenruimte 

        buitenruimte >< openbaar domein

zicht : onthaalruimte
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3. parkeren / onthaal

De parking is verdeeld in twee zones.
Beukenstraat : bezoekers en polyvalente zaal
Schildpadstraat : personeel en vervoerwagens

Het onthaal is centraal en bereikbaar via de twee voorpleinen.
Gemak van een optimale bereikbaarheid.

Zien, gezien worden, dispatchen.

De polyvalente zaal is geïntegreerd 
én onafhankelijk bereikbaar.

4.circulatie

geel : de “publieke” circulatie
donkergeel : ontmoetingspunten tussen de “huizen”
grijs : de interne circulaties in relatie met de kamers

een thema voor een kunstopdracht

De circulatiepatronen in en rondom het gebouw zijn essentiëel voor dit project. 
Ze zijn de belichaming van de werking van het gebouw en vooral van de relaties 
met de omgeving, met de buurt. We zouden graag zien dat mensen uit de buurt 
Eigen Thuis overdag gebruiken als vebinding tussen de Schildpadstraat en de 

Beukendreef. In elk geval lijkt het thema van de verbinding, van de circulatie en 
van de doorgang, of gewoonweg van de perceptie ervan, een dragend element 

voor een kunstwerk dat zich kan vermengen met het gebouw en de buurt. 
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grondplan 1/250

1. studio
2. aangepaste badkamer
3. aangepast toilet
4. materiaal
5. pannenwas
6. onderhoud en gezinshulp
7. materiaal toilet
8. passieve waak
9. personeelslokaal
10. directielokaal
11. dispatching
12. ontvangstruimte
13. personeelsadministratie
14. sociale dienst
15. inkomhal
16. bezoekerstoiletten
17. polyvalente zaal
18. keuken
19. stockage
20. leveringen
21. afval
22. technisch onderhoud
23. kelderkasten
24. technische ruimte
25. kleedkamer
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Kasteel -  grondplannen, gevels, snedes1.710 1.070 500 295 1.025 1.650 2.075 1.080
1.750 990 1.425 705 2.075 2.460

1.
13

5
1.

45
0

31
0

1.
62

5
40

0
1.

45
0

29
0

630
565

1.450
530

1.055
930

1.500

2

4

5

6

7

13

14

18

19

20

21

22

2324

17

26

19



zicht : patio aan de Beukendreef
ref : villa buggenhout, office kgdvs



Groen

Groen is extensief en vergt weinig onderhoud. Voorkeur voor een 
weidelandschap met paden van dolomiet. Scheiding van private tuinen met 

klimop. Extensieve struiken. De tuin mag er een beetje wild uitzien met toch ook 
een paar decoratieve elementen. Lokale en decoratieve of exogene bomen, 

in fase met de aanleg van de buurt. Dit is geen brute natuur of park : wel een  
tuin, hoewel anders.

Verhardingen

Dolomiet voor de wandelpaden : weinig onderhoud en waterdoorlatend. 
Parkeerplaatsen met doorlatende afwerking. Betondallen of stenen met groene 
voegen. Letten op de berijdbaarheid voor rolstoelen. De twee inkompatio’s : 
baksteen als vloerverharding, mits aandacht voor de berijdbaarheid door een 

juiste combinatie baksteen/voeg. 



zicht : langs burelen en voorplein, met een ingerichte kamer
refs : Local architecture, Bovenbouw, Ono, Rik Wouters



Constructie - binnen

De structuur is ontworpen om zeer leesbaar en eenvoudig uitgevoerd te worden.
De verticale ruwbouw bestaat uit beton en betonnen metselwerk, waarvan de legplannen verfijnd zijn 

uitgewerkt. We denken bijvoorbeeld aan lichtgrijze betonblokken met fijne korrel en doorlopende voegen. Dit 
zal een zeer robuuste en laagdrempelige uitstraling hebben. In de kamers moeten we streven naar een maximale 
toeëigening van de muren. Om van elke kamer en thuis te maken kan elke inwoner deze vrij inrichten. Het lijkt 

ons in eerste instantie dat een eenvoudige bepleistering de meeste polyvalente onderlayer biedt. 

De daken en plafonds worden in zichtbaar hout uitgevoerd. We denken aan CLT (cross laminated timber): dit 
materiaal is zeer eenvoudig bewerkbaar en biedt een zeer korte werftermijn. 

De binnenvlakken kunnen zichtbaar gelaten worden. 
Warm, comfortabel, thuis. In de kamers is deze afwerking ook van toepassing.

Het geïntegreerd meubilair is eenvoudig. 
Gekleurde vernissen op hout en gelakte oppervlaktes zorgen voor accenten die leven inblazen. 

De vloer van de burelen wordt gemarkeerd door een andere tint of materiaal, 
om de leesbaarheid van het gebouw te versterken. 

Constructie - buiten

De gevels zijn bekleed met bakstenen. Deze worden met zorg gekozen om zich naadloos in de context in te 
passen én een verfijnde uitstraling te bieden. Een lichte kleurschakering zorgt voor afwisseling. Het houten 

buitenschrijnwerk versterkt het huiselijk gevoel.  Een paar volumes zijn bekleed met geglazuurde bakstenen: 
anders zijn mag! Deze accenten zorgen voor reliëf en diepte in de waarneming van het gebouw.



zicht : polyvalente zaal
ref : bestaande polyvalente zaal

Fasering of tijdelijke polyvalente zaal?

We stellen een basisprincipe voor de fasering. Eerst wordt de nieuwe polyvalente zaal gebouwd en 
aangesloten op het bestaande gebouw. In een tweede fase kan men de bestaande zaal afbreken en het 

gebouw bouwen. Na de verhuis wordt de omgeving aangelegd.
Een variante hierop zou zijn om de polyvalente zaal tijdelijk te vervangen door een tijdelijke 

constructie (er is ruimte genoeg aan de kant van de Schildpadstraat). 
De kost hiervan kan misschien in evenwicht gebracht worden met de drastische vermindering van de 

bouwtermijn. Indien gewenst kunnen we de financiële impact van deze variante besturderen.  
Andere pistes vallen te bestuderen. We voorzien sowieso een budget voor dit aspect van het project.



optie 1 : fasering

optie 2 : tijdelijke polyvalente zaal

1.
bouw van de nieuwe polyvalente zaal 

afbraak van de bestaande zaal

1.
plaatsing van een tijdelijke polyvalente zaal en 

afbraak van de bestaande zaal

2.
bouw van Eigen Thuis

2.
werf in één fase



1. richtwaarden isolatie passiefhuisstandaard
2. schema waterrecuperatie en -verbruik

3. principetekening zuivering van het grijze water



Duurzaamheid

=

comfort + robuustheid + flexibiliteit + energie & ecologie + budgetbewaking

Comfort

We zoeken naar een aangepaste typologie van de woningen en van de ruimtes zodat toegang, relatie tot de publieke delen 
van het gebouw en tot de buitenomgeving zo laagdrempelig en comfortabel mogelijk zijn, met de kleinst mogelijke 
inbreuk op de privacy. Lichttoetreding en zicht is hierbij belangrijk. Zo zijn bvb de woningen uitgerust met ramen tot op 
vloerniveau. We raden aan om te opteren voor vloerverwarming voor het hele gebouw. Dit brengt een lichte meerkost, 
maar laat toe om zeer energiezuinig te werken, en biedt een zéér hoog comfort, vooral voor personen met beperkte 
mobilitieit. In de zomer kan de vloerverwarming als passieve koeling benut worden. Het gebouw is hiervoor uiterst 
geschikt gezien de continue aanwezigheid van de inwoners.

Robuustheid

De typologische uitwerking streeft naar een contextuele robuustheid: het gebouw is aangepast aan het programma en 
aan de omgeving. Het staat “op zijn plaats”, en laat toekomstige uitbreidingen toe. Het kan lange tijd meegaan. Naar 
materiaalgebruik zoeken we een wederzijdse aanvulling van esthetische, sfeervolle materialen en robuuste, haast brute 
materialen. Deze “brute” materialen worden wel zo gebruikt dat de ruwbouw op zich een esthetische waarde krijgt. 
Zo stellen we voor om de binnenmuren op te richten in betonnen blokken, bvb met doorlopende voegen of een geod 
ontworpen legplan, en alle daken en plafonds te voorzien in zichtbaar hout (Cross laminated Timber is interessant gezien 
de schaal van het gebouw). Een gietvloer kan interessant zijn: goedkoop, zeer robuust, esthetisch waardevol, en licht 
verend voor een goed gebruikscomfort.  Het gebruik van een verfijnde ruwbouw als afwerking is economisch interessant 
en straalt een laagdrempelige eenvoud uit.

Flexibiliteit

Het gebouw moet uitbreidingen en aanpassingen toelaten. De structuur speelt hierbij een grote rol. Het project steunt op 
een zeer eenvoudig structureel principe, waarbij de kopse kanten van de daken structureel zijn. Deze evidente leesbaarheid 
maakt dat toekomstige ingrepen beperkt kunnen blijven en gemakkelijk vatbaar zijn.

Energie 

Deze dimensie streeft naar een minimale impact op de omgeving.  We stellen het volgende voor:
- goede isolatie : Minstens een lage-energie prestatie door grondige isolatie, vergemakkelijkt door te werken met een 
houten structuur voor de daken;
- vloerverwarming op lage temperatuur;
- decentralisatie van de verluchting met warmteterugwinning (flexibiliteit en berperking van de ruimtelijke impact)
- decentralisatie van de warmwaterproductie (kortere kringen, minder verlies);
- intensieve recuperatie van regenwater: toiletten, onderhoud en tuinen: dit is in dit geval interssant omwille van de 
continue bezetting van het gebouw;
- biologische zuivering van het grijze water en eventueel hergebruik  (om het waterverbruik maximaal te beperken)
Deze robuuste technieken die lange tijd meegaan en weinig onderhoud vergen, streven naar een maximale beperking 
van de energiebehoefte. Indien gewenst kunnen bijkomende technieken toegepast worden, met zicht op het benutten van 
duurzame energiebronnen, als zonnepanelen voor verwarming of elektriciteit, warmtepompen, enz. Deze technieken 
zullen bestudeerd worden in functie van het beschikbare budget en het financieel rendement.

Budgetbewaking

Een duurzaam gebouw moet rekening houden met de budgetaire impact van het project. Dit zowel voor de bouw zelf als 
met zicht op een minimale onderhouds- en gebruikskost. Zo zullen alle ontwerpkeuzes getoetst worden aan hun budgetaire 
gevolgen (zie nota budgetbeheersing) en aandacht schenken aan de eenvoudige onderhoudstaken als de schoonmaak van 
raampartijen, onderhoud van daken en technieken, enz. 



zicht : inkom langs de schildpadstraat
ref : workshop initiatie stedenbouw met kleuters

participatie en communicatie

De bewoners gaan het hele ontwerp- en bouwproces mee beleven, met de boeiende, uitdagende 
kanten, en de ongemakken dat elke bouw met zich meebrengt, en het gevoel van verhuizen.

Ook voor de buurt is dit project belangrijk, gezien de schaal van de bouwoperatie in de verkaveling. 
We wensen Eigen Thuis in dit proces zo goed en inventief mogelijk te begeleiden. 

Bij elke fase van het project kunnen we een informatiesessie houden voor de bewoners en de 
buurt, eventueel op verschillende tijdstippen. Als communicatietool kunnen we een grootschalige 

maquette bouwen dat éénieder zal toelaten om de relatie met de buurt en de interne ruimtelijkheid  in 
detail te vatten. In uitvoeringsfase is een goede communicatie ook belangrijk om de onvermijdbare 

ongemakken zo goed mogelijk te anticiperen en te kunnen controleren.



kostenbeheersing

Wij maken bij elke fase vanaf schetsontwerp een gedetailleerde elementenraming op als instrument voor de besluitvorming, 
gecontroleerd door een raming per m² en door de verhoudingen architectuur/structuur/technieken. Deze drievoudige 
controle van het budget wordt vergeleken met recente gelijkaardige projecten (zie niet-anoniem dossier) en is tot nu toe 
zeer betrouwbaar gebleken. In het geval Eigen Thuis betreft het een tamelijk traditionele bouwwijze in een eenvoudige 
omgeving. Deze controlewijze zal dus zeer betrouwbaar zijn.

De elementenraming is gedetailleerd en laat toe om de structuur- en materiaalkeuzes af te lezen. Wij geven resoluut de 
voorkeur aan traditionele technieken die de aannemers goed onder de knie hebben (metselwerk, beton, houtconstructie 
in CLT, enz.). Wij verkiezen ook eenvoudige en robuuste materialen die goedkoop zijn, maar op een verfijnde wijze en 
met precisie worden toegepast. Zodoende wordt het budget onder controle gehouden, heeft het project een uitstraling 
van verfijnde eenvoud, eigentijdse soberheid en uitgesproken laagdrempeligheid. Last but not least, de soberheid van de 
materiaalkeuze heeft een gunstig effect op de onderhoudskosten op korte en lange termijn, daar dure afwerkingen meer 
vervangings- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

projectaanpak

Plan van aanpak
Voor dit project schenken wij grote aandacht aan de ontwikkeling van degelijke typologische oplossingen en tegelijkertijd 
aan constructieve strategieën. Zo hangt de kwaliteit van het project niet af van dure en vergankelijke detaillering. Daardoor 
wordt het ook mogelijk het budgettair kader van het project efficiënt te beheersen. Er zal bijzondere aandacht besteed 
worden aan de functionaliteit van het gebouw, de integratie in de specifieke omgeving en de iconische meerwaarde.

Anticipatie
Om direct een gestaafd project te kunnen ontwikkelen, hebben we in deze wedstrijdfase beroep gedaan op studiebureau’s 
met wie we graag willen samenwerken gezien de hoge verwachting van dit project, om via een informeel overleg te kunnen 
anticiperen op verschillende dimensies van het project. Ons voorstel is dus geen «project in het atelier» maar eerder het 
resultaat van multidisciplinair overleg. 

organisatie en realisatieproces

Bureauorganisatie
Een van de partners is steeds verantwoordelijk voor de opvolging van het ontwerpproces. Een andere partner ondersteunt 
het proces intern, zodat de continuïteit van het project gegarandeerd wordt bij verlof of onvoorziene omstandigheden. Een 
ervaren medewerker fungeert als projectleider en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project en van het team 
door alle fases heen van het proces. Andere medewerkers vullen het team aan in functie van de noden. Er wordt steeds gelet 
op de continuïteit in het proces. Zo garanderen we dat we rekening houden met de bouwtechnische en budgettaire aspecten 
vanaf de eerste ontwerpschetsen en omgekeerd, en dat de uitvoering de ontwerpintenties respecteert.

Uitvoering : een interne zaak 
We beschikken over een sterke ervaring in publieke opdrachten, voor projecten van kleinere schaal tot grootschalige projecten. 
We werken in heel België. Noemenswaardig is dat we persoonlijk zorgen voor alle aspecten van het architecturaal project, 
met inbegrip van detaillering, lastenboeken, meetstaten. Onze ramingen bleken tot nu toe zeer juist in aanbestedingsfase. 
Deze expertise laten we momenteel uitgroeien tot een zelfstandige praktijk. De bedoeling is om deze expertise verder te 
verfijnen dankzij samenwerkingen met andere architecten.

Vergaderingen en proces
We maken het onderscheid tussen drie soorten vergaderingen die tot een besluitvorming leiden :
- ontwerpvergaderingen: tussen de leden van het ontwerpteam;
- overlegvergaderingen: in aanwezigheid van het projectteam, inclusief bouwheer, gebruikers en eventuele andere partijen;
- communicatie en raadplegingsvergaderingen: met derde partijen (brand, toegankelijkheid, bewoners, enz.) 
Deze werking heeft als doel de contactmomenten te structureren. Wij centraliseren alle communicatie tussen het ontwerpteam 
en de andere patijen via één contactpersoon, zodat er een duidelijk kanaal gevolgd wordt. Hierdoor worden misverstanden, 
vergetelheden en fouten vermeden. Deze persoon zorgt ook voor de opmaak en de verspreiding van de verslagen van de 
besluitvormingen. 
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Elementenraming

ANALYSE GEBOUWDE BRUTTO OPPERVLAKTE m2  eenheidsprijs 

Afbraak 1945 60  116.700 € 

Totaal gebouwde oppervlakte 2530 1250  3.162.500 € 

Buitenaanleg 5410 30  162.300 € 

totaal excl BTW  3.441.500 € 

omschrijving aard hoev.  ehprijs  totaal 

DEEL 0 AANNEMINGSMODALITEIT + BOUWPLAATSVOORZIENINGEN  186.500 € 

werfinrichting + bouwplaatsvoorzieningen + werfcoördinatie + voorlopige aansluitingen SOG 1  30.000,00 €  30.000 € 

fasering polyvalente zaal of tijdelijke polyvalente zaal SOG 1  30.000,00 €  30.000 € 

veiligheids- en gezondheidsplan PM  pm 

plaatsbeschrijving SOG 1  1.500,00 €  1.500 € 

opruiming beplantingen SOG 1  5.000,00 €  5.000 € 

afbraak bestaand gebouw SOG 1  120.000,00 €  120.000 € 

tijdelijke schoringen + onderstuttingen, beschermingen PM  inbegrepen 

DEEL 1 ONDERBOUW  350.700 € 

graafwerk + grondverzet + weeraanvullingen m3 1012  18,00 €  18.216 € 

stut- en ondervangingswerken m3  inbegrepen 

funderingsbalken m3 56,64  600,00 €  33.984 € 

rioleringselementen (leidingen, sleuven, putten, etc) SOG 1  20.000,00 €  20.000 € 

afvalwaterbehandeling incl recuperatie SOG 1  15.000,00 €  15.000 € 

regenwaterput incl. Recuperatie SOG 1  10.000,00 €  10.000 € 

aansluitingen riolering SOG 1  10.000,00 €  10.000 € 

vloerplaat m2 2435  75,00 €  182.625 € 

thermische isolatie onderbouw – vloerplaat m2 2435  25,00 €  60.875 € 

DEEL 2 BOVENBOUW  270.768 € 

Bijkomende structuurelementen staal en beton (kolommen, balken,daken…) SOG 1  40.000,00 €  40.000 € 

Muren metselwerk (binnenmuur incl. lateien, balken,…) m2 5769,21  40,00 €  230.768 € 

rook- en verluchtingskanalen  inbegrepen in metselwerken 

DEEL 3 DAKWERKEN  914.176 € 

plat dak (afschot, dampscherm, isolatie, afdichting, dakranden…) m2 575,4  260,00 €  149.604 € 

plat dak – groen dak (optie) m2 575,4  35,00 €  optie 

hellend dak (onderdak, isolatie, dampscherm, dakbedekking, dakranden..) m2 2816,24  260,00 €  732.222 € 

dakvensters st 19  1.100,00 €  20.900 € 

dakwaterafvoer (pijpen, toebehoren, goten,…) lm 229  50,00 €  11.450 € 

DEEL 4 GEVELSLUITING  461.725 € 

Gevel  (isolatie – bakstenen) m2 2520,21  140,00 €  352.829 € 

Buitenschrijnwerk  – k 1.0 / gelaagd m2 234,61  450,00 €  105.575 € 

Buitenpoorten m2 7,38  450,00 €  3.321 € 

elementenraming 1/2



DEEL 5 BINNENAFWERKING  438.658 € 

vloeren (akoestische/thermische isolatie, folies, dekvloer, leidingen, plinten,…) m2 2435  120,00 €  292.200 € 

scheidingswanden glas m2 107,5  400,00 €  43.000 € 

Scheidingswanden – inrichting wc's et wastafels st 5  1.500,00 €  7.500 € 

Wandafwerking – bepleistering + schilderwerk m2 891,25  30,00 €  26.738 € 

Wandafwerking – betegeling m2 406  70,00 €  28.420 € 

plafondafwerking (verlaagde plafonds, pleisterwerk, schilderwerken…) m2  NVT 

binnendeuren st 68  400,00 €  27.200 € 

Binnendeuren RF st 17  800,00 €  13.600 € 

Binnenschrijnwerk (geïntegreerde kasten) st 62  650,00 €  40.300 € 

DEEL 6 TECHNIEKEN  655.377 € 

HVAC SOG 1  235.000 €  235.000 € 

HVAC : vloerverwarming SOG 1  30.000,00 €  optie 

HVAC : warmtepomp SOG 1  15.000,00 €  optie 

Sanitair SOG 1  215.000 €  215.000 € 

Sanitair – hergebruik grijze water SOG 1  15.000 €  optie 

Elektriciteit (leidingnet, schakelaars en contactdozen, domotica) SOG 1  115.000 €  115.000 € 

Elektriciteit – verlichting SOG 1  80.000 €  80.000 € 

Elektriciteit – branddetectie & veiligheid SOG 1  10.377 €  10.377 € 

DEEL 7 OMGEVINGSWERKEN  163.596 € 

groenaanleg m² 3219  12,00 €  38.628 € 

verhardingen (metselwerk) m² 638,25  70,00 €  44.678 € 

verhardingen (parking) m² 725  60,00 €  43.500 € 

verhardingen (paden) m² 734,75  40,00 €  29.390 € 

afsluitingen / hekken /… st 37  200,00 €  7.400 € 

bomen st 30  150,00 €  4.500 € 

wintertuin st 1  10.000,00 €  optie 

Totaal: excl BTW  3.441.500 € 

ANALYSE ratio architectuur/stabiliteit/technieken

architectuur 51,13%  1.676.021 € 

stabiliteit 28,88%  946.507 € 

speciale technieken 19,99%  655.377 € 

totaal gebouw  3.277.904 € 

Buitenaanleg  163.596 € 

totaal bouwoperatie  3.441.500 € 
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Bij vergelijking met recente projecten lijkt een gemiddelde ratio van 1250 euro/m2 haalbaar voor 
de bouw zelf. Aan dit bedrag wordt de kost van de buitenaanleg, van de afbraak en van de tijdelijke 

oplossing voor de polyvalente zaal gevoegd. Zie detail in het niet anoniem dossier.

De huidige raming toont een budgetoverschrijding van ±5%.

Indien nodig kunnen bepaalde oppervlaktes en bouwtechnische oplossingen gerationaliseerd worden. 
Dit moet evenwel in samenspraak met de bouwheer gebeuren. We stellen voor om in een allereerste 

fase te onderzoeken welke pistes gevolgd kunnen worden voor de optimalisatie van het budget.
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opgave studiekosten

totaal geraamd budget excl BTW en ereloon       3.320.400,00 
      
gevraagd ereloon - architectuur      6,40%      212.505,60
gevrraagd ereloon - administratie     0,15%             4.980,60
gevraagd ereloon - structuur      2,10%        69.728,40
gevraagd ereloon - Technieken      1,90%        63.087,60
gevraagd ereloon - EPB PHPP      0,50%        16.602,00
gevraagd ereloon - akoestiek      0,10%          3.320,40  
 
totaal ereloon team                              11,15%          370.224,60

extra prestaties

verhoging ereloon voor uitvoering in loten of fasen :
 fasering         1,00%       33.204,00
 uitvoering in loten   (volgens ons af te raden)   1,00%       33.204,00

vacaties

architectuur : senior en projectleider     80*4    320,00 euro/vacatie  
architectuur : medewerker en assistent     60*4    240,00 euro/vacatie  
stabiliteit : senior en projectleider     100*4    400,00 euro/vacatie  
stabiliteit : medewerker en assistent     80*4    320,00 euro/vacatie 
technieken : senior en projectleider     100*4    400,00 euro/vacatie  
technieken: medewerker en assistent     80*4    320,00 euro/vacatie  
omgevingsaanleg: senior en projectleider    80*4    320,00 euro/vacatie  
omgevingsaanleg: medewerker en assistent    60*4    240,00 euro/vacatie



Timing en planning

We stellen voor om met de volgende termijnen rekening te houden voor de ontwikkeling van het project.
Voorontwerp :    30 werkdagen 
Definitief ontwerp :   30 werkdagen 
Bouwaanvraag :   20 werkdagen
Uitvoeringsontwerp :   60 werkdagen
Analyse van de offertes :  10 werkdagen (+10 dagen in geval van informatieaanvraag bij de aannemers)

Uitvoering van de werken in geval van fasering:  
    volgens planning werken, te bespreken met bouwheer., 
    ± 160 werkdagen fase 1  (polyvalente zaal + afbraak bestaande zaal)
    ± 180 werkdagen fase 2 (bouw van Eigen Thuis)
    ± 60 werkdagen fase 3 (afbraak en buitenaanleg)

Uitvoering van de werken in geval van bouw van een tijdelijke polyvalente zaal : 
    volgens planning werken, te bespreken met bouwheer., 
    ± 200 werkdagen fase 1  (bouw Eigen Thuis)
    ± 60 werkdagen fase 3 (afbraak en buitenaanleg)

Mits een goede coördinatie met stedenbouw en administratie kunnen in samenspraak met de bouwheer kunnen de procedure 
van de bouwvergunning en de opmaak van het uitvoeringsdossier overlappen.

Op basis van een start van het project in mei, en rekening houdend met deze termijnen komen we op een mogelijke start van 
de werf in de loop van mei 2015.




