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De drie platanen - Oostende

Masterplan

Het ontwerp van het WZC wil als slimme kop bijdragen 
aan het succes van het masterplan Park de Nieuwe 
Koers. Het ontwerp pikt een aantal aandachtspunten op 
die deze ambitie concreet willen maken:
Eerst en vooral hebben we het mooie bomenbestand op 
de site in ere willen houden. Het zijn tenslotte de bomen 
die in het plan voor de continuïteit moeten zorgen tussen 
de verschillende plandelen, en zo het groene lint ook 
daadwerkelijk groen maken.
Ten tweede hebben we de doorsteek langs het WZC als 
een belevenis opgeladen. In plaats van flauwtjes langs 
een groot gebouw te fietsen, rij je er dwars doorheen. In 
die beweging fiets je door een mooi groot hof met daarin 
drie prachtige platanen. Zo worden gebouw en passant 
intens op elkaar betrokken. Deze doorsteek werd formeel 
in het gebouw aangezet, zodat het publieke karkater 
duidelijk voelbaar wordt. De doorgang is groot genoeg 
voor een brandweerwagen.
Verder werd de voorgevel langs de straatkant opgetild, 
waardoor je onder de verdieping doorkijkt in het groene 
hof. Als een opgetilde rok trekt het gebouw zo de 
aandacht op de groene zone die ze verbergt.
Door alle randvoorzieningen zoals fietsen, vuilnis, laden 
en lossen in de figuur van het gebouw op te nemen, kan 
de tuin groen en ongeschonden blijven. Het functioneren 
van het WZC doet zo geen afbreuk aan het karakter van 
de groene vinger. Het parkeren wordt voor het grootste 
deel opgelost in zone 2 van het masterplan. Hier zijn een  
zeventigtal parkeerplaatsen voorzien.
Tenslotte wordt het restaurant verzelfstandigd als een 
gelijkvloers paviljoen, dat zich slim positioneert tussen 
de bebouwing aan de straat en het recreatieve gebied 
van de Nieuwe Koers.
Bij de verdere uitwerking van de tuin van het WZC is het 
belangrijk om de juiste botanische en landschappelijke 
verbindingen te leggen tussen de zone van ‘De drie 
platanen’ en het achterliggende gebied. De opwaardering 
van de ingebuisde beek maakt deel uit van deze 
afstemming.
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Basisfiguur

De basis voor het WZC is een erg vertrouwde figuur. Een groot hof over vier 
verdiepingen met een kleine gelijkvloerse broer er tegenaan. Deze figuur 
speelt stedenbouwkundig op veilig. Er wordt zoveel mogelijk programma 
in de eerste linie voorzien, waardoor de continuïteit met het gabariet van 
de straat groot blijft. Het achterliggende deel van het terrein, aansluitend 
op de tuinen en het park blijft zo erg groen en luchtig. Qua bezettingsgraad 
zitten we met deze figuur op 33%.
De afdeling op de eerste verdieping beschikt over een mooie daktuin 
bovenop de uitbouw. De tuin heeft een mooi uitzicht en een aangename 
oriëntatie. Door de tuin op de eerste verdieping te voorzien, wordt 
onaangenaam hekwerk op de begane grond vermeden.

1: maximaal behoud van de hoogstammige bomen 
op het terrein. De positie van het hof houdt rekening 
met de positie van de drie platanen.

2: doorsteek met een interessante belevingswaarde 
door het hof voor bezoekers en passanten.

3: het restaurant als een verzelfstandigd element op 
de zuidwesthoek van het gebouw, in relatie tot het 
achterliggende park.

4: een gebouwtypologie die vertrekt van het hof als 
rondgang in functie van de beleving van de bewoners. 
Er wordt een grote en een kleine rondgang voorzien.
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Organigram

Het functionele schema van het gebouw bundelt de publieke voorzieningen 
op het gelijkvloers. Daarboven zitten er 3 afdelingen op elkaar gestapeld. 
De afdeling op de eerste verdieping sluit aan op een grote daktuin.
De publieke plint beslaat 2 zijden van het grote hof en plooit zich achterin 
nog een keer rond een kleiner binnenhofje. In de oksel van het grote hof zit 
de centrale toegang, van waaruit je onmiddellijk het dagverzorgingscentrum 
en het medisch sociaal centrum in kan duiken. Bezoekers kunnen hier 
terecht bij de administratie van het WZC, maar kunnen ook doorsteken 
naar het restaurant of de trap of lift nemen naar de afdelingen.
De assistentiewoningen zitten ook op het gelijkvloers, en kunnen zelfs 
buitenom bezoek ontvangen.
Langs de doorsteek bevindt zich een utilitaire vleugel waar er plaats is 
voor fietsenstalling, parking (voor de nachtverpleegsters), en een laad- en 
loszone.
De afdeling op de eerste verdieping sluit aan op een grote daktuin langs de 
zuidgevel. Elke leefgroep heeft 2 vleugels met dubbeldienende gangen, 1 
enkelzijdige gang en een vrijhangende skywalk langs de straat.
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romantisch model

functioneel model

romantisch-functioneel model

maquettefoto klooster van La Tourette, architect: Le Corbusier

plan klooster van La Tourette, architect: Le Corbusier

plan school Setúbal, architect: Alvaro Siza

beeld school Setúbal, architect: Alvaro Siza

Romantisch/functioneel

Veel projectdefinities huldigen een verlangen naar kleinschaligheid, 
huiselijkheid of herkenbaarheid. In de uitwerking en de feiten domineren 
echter de grote functionele modellen zoals hofstructuren en kamstructuren. 
Echte fragmentatie of een meer dorps karakter, zoals vaak ook in de 
pilootprojecten zorg worden voorgesteld, overleven moeilijk naast de 
vereisten van VIPA of het verlangen om alle ruimtes met een binnenklimaat 
te verbinden.
In dit ontwerp willen we een synthese voorstellen tussen het romantische 
idee van kleinschaligheid enerzijds en de functionele vereisten anderzijds. 
Die synthese bestaat uit de constructie van een reeks heel specifieke scènes 
in een groot functioneel model. Net zoals meubelstukken en fotokaders 
bijdragen aan het verpersoonlijken van de individuele kamers, zo willen we 
ook de architectuur puntsgewijs laten bijdragen aan de vertrouwdheid en 
de herkenbaarheid van het grote gebouw.
Deze logica, die drijft op het de spanning tussen het grote geheel 
en eigenzinnige onderdelen, kent een hele traditie in de architectuur. 
Vooraanstaande ontwerpers als Le Corbusier, Alvaro Siza of Alvar Aalto 
bedienden zich al van deze methodiek.
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Taferelen

Door de meest beeldbepalende momenten van het gebouw uit de 
functionele logica te lichten en een bijzondere behandeling te geven, wordt 
de beleving door de gebruiker gekleurd door een strategische reeks van 
momenten. Achter die bijzondere momenten verbergt zich dan de repetitie 
en de functionaliteit van de grote structuur.
Als we die scènes even overlopen:
De voorgevel wordt voorzien van een lichte welving en bandramen die met 
blauw-witte streepjes worden afgewisseld. Het aangezicht van het gebouw 
langs de Nieuwpoortsesteenweg wordt zo erg verrassend en subtiel 
maritiem ingekleurd. Iedereen zal het gebouw zo kennen en herkennen. De 
bushalte krijgt een plek in de middenste poot van het gebouw.
Het grote hof wordt in de eerste plaats gekarakteriseerd door de 3 
prachtige platanen. Zij worden door de straatgevel uit de wind gezet, 
om het omwaaien te voorkomen. Elke passant en bezoeker zal het hof 
doorrijden en zo genereus worden ontvangen.
De overdekte kiss-and-ride onder het gebouw wordt gekleurd door een 
polychroom betegelde wand die de bezoeker begeleidt tot bij de inkom.  
3 grote gepolijste betonkolommen geven meer grandeur aan de portiek. 
De inkom is gevat in een aluminium baldakijn dat de balie en het inkomsas 
verbindt.
In een andere hoek van het hof nestelt zich een paviljoen uit spiegelend 
glas. Hier kunnen de personeelsleden zich discreet terugtrekken zonder 
het overzicht over het reilen en zeilen te verliezen.
De doorsteek door het gebouw, die essentieel is voor het welslagen van het 
masterplan, wordt in de achtergevel stevig aangezet. Door een poortachtig 
gebaar te stellen, wordt het publieke karakter van het gebouw duidelijk 
gemaakt.
De gekleurde, betegelde wand bij de inkom plooit door naar achteren, waar 
hij transformeert tot een even kleurige arcade die het restaurant omvat. De 
utilitaire los- en laadzone wordt gevat in een klein loodsje in de achtergevel.
De route rondom het kleine hofje wordt ook als een aaneenschakeling 
van taferelen ontworpen. Van bij het onthaal loop je langs een aantal 
winkelpuien tot in het restaurant. Vandaaruit kan je langs het bakstenen 
rokerspaviljoen door naar de polyvalente ruimte.  Onderweg krijg je een blik 
op de stille ruimte, die als een charmante kapel is vormgegeven.
Op de verdiepingen valt natuurlijk de welvende voorgevel op, die de 
rondgang vervolledigt met een avontuurlijke duinenwandeling. Halverwege 
is er ook nog een erker die uitkraagt in het hof, en zo een aangename 
rustplek creëert.

Schema: een reeks specifieke architectonische momenten kleurt de 
beleving van het gebouw

Suggestie van een rijk materialenpallet, met een 
zandgrijze bepleisterde gevel als basis.
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Beeld van het gebouw langs de Nieuwpoortsesteenweg, met de licht 
welvende voorgevel die opgetild wordt om het hof zichtbaar te maken.
Op de verdieping zitten er terrassen langs de voorgevel die een mooi 
uitzicht bieden op de tegenoverliggende dwarssstraat en mogelijks 
zelfs een glimp van de zee.

Interieurbeeld van de stille ruimte. De gebogen wand in combinatie met het 
dakraam zorgt voor een dramatisch lichteffect. Het hoge schuine dak zorgt voor 
een welkome afwisseling ten opzichte van alle ruimtes met vlakke plafonds.
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Beeld op de inkomzone, met de doorsteek naar het park, de kolonnade tot 
bij het inkomsas en de drie platanen. Links in beeld de ontspanningsruimte 
voor het personeel. Rechts is de erker te zien vanwaaruit de bewoners 
tijdens hun wandeling een blik op de entree en de platanen kunnen werpen.
Het hof laat toe om ‘s avonds te worden afgesloten, waarbij er kan 
geparkeerd worden in de beveiligde zone.

Beeld op de inkom vanaf de in- en uitstapzone.

Begane grond
Op de begane grond bevindt zich het meer publieke programma van 
het gebouw. Het dagverzorgingscentrum bevindt zich prominent aan de 
onderdoorgang. Het geniet van uitzichten naar zowel de tuin als de hof. 
De assistentiewoningen zitten zo geplaatst dat deze geen last hebben 
van het publieke programma. Ze delen hun gang met ruimtes waar alleen 
personeel komt. Een deur sluit de gang af van het publieke deel, deze deur 
is tevens de grens tussen twee brandcompartimenten. 
De ergo- en animatieruimte heeft zowel met de polyvalente zaal als het 
restaurant een directe verbinding. 
De stille ruimte bevind zich in een aparte volume die met een akoestische 
deur is afgescheiden van de polyvalente zaal. 
Er is een extra berging aan de overdekte in- en uitstapzone voorzien voor 
rolstoelen, looprekjes en dergelijke.
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Beeld op het restaurant met de opvallende pergola op de zuidwesthoek. 
Op de achtergrond plooit de gebouwplint omhoog ter hoogte van de 
doorsteek, om zo het publieke karakter van de route duidelijk te maken. 
Links van de doorsteek het laad-en loshuisje.

Verdieping
De drie afdelingen van het WZC zitten gestapeld rondom de drie platanen. 
Om al te veel geloop voor het personeel te vermijden zitten de ruimtes 
zoals de verpleegpost, het ontvangstlokaal en keuken verzameld in de 
oosthoek van het gebouw, dicht bij lift en trap.
De gemeenschappelijke zit- en eetruimtes zitten nu in de twee uiterste 
hoeken van de verdieping, om zo twee heel verschillende uitzichten te 
bieden. Het zou ook mogelijk zijn om deze naast elkaar te leggen om 
loopafstand voor het personeel te verminderen. 
Aan de zit- en eetruimte is steeds een riante buitenruimte. Aan de westzijde 
loggias, aan de oostzijde  vrijhangende balkons en natuurlijk op de eerste 
verdieping een grote daktuin. In het volume van de rookruimte bevindt 
zich aan de daktuin een schaduwplek. De boom in de kleine hof geeft ook 
schaduw aan de daktuin. Een raam biedt een inkijkje in de stille ruimte.
De gangen zijn zo gemaakt dat er altijd licht aan het einde is. Halverwege 
de afstand tussen de twee zit- en eetruimtes bevindt zich steeds een 
rustplek met een bankje. 
De verdiepingen bestaan uit twee brandcompartimenten die één trap delen.  
De lift in de zuidhoek van het gebouw is groot genoeg om mensen liggend 
te kunnen transporteren. Vanuit deze lift kan via de laad- en loszone de 
ambulance discreet worden bereikt. De kamers aan de noordoostgevel 
hebben erkerramen waardoor de bewoners hier makkelijker een blik op de 
straat of de tuin kunnen werpen.
Op de derde verdieping is er een afdeling met een kamer minder, hier 
bevindt zich de rouwkamer en een stookplaats. 

Kelder
Het personeel kan via een trap rechtstreeks van buiten de kelder betreden 
en vindt daar meteen de kleedruimtes. De keukens en voedselbergingen 
bevinden zich dichtbij de linkerlift om zo vlot het eten te kunnen verdelen. 
Een engelse koer zorgt voor daglicht in de keuken en gang.
Naast de twee liften bevinden zich technische ruimtes voor de twee 
luchtgroepen van het gebouw. De kanalen kunnen zo langs de liftschachten 
omhoog. 
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Raming & kostenbeheersing

Door het meenemen van en permanent updaten van de elementenraming 
in de verschillende fases van het ontwerp, wordt de bouwkost steeds 
geactualiseerd en verfijnd. Door het opvragen van offertes voor de 
specifieke bouwdelen en de informele contacten met het netwerk van 
aannemers wordt de foutmarge op de raming nog verder gereduceerd. 
De raming omvat de bouwkost met inbegrip van een groot aandeel vast 
meubilair. De industriële keuken, alsook een aantal specifieke voorzieningen 
en los meubilair werden nog niet in de raming opgenomen.

Opgave studiekosten

Als kostprijs van de volledige studieopdracht (architectuur, stabiliteit, 
technieken, epb, landschapsarchitectuur) rekenen we een percentage van 
10,3%. Het uurtarief voor meerwerken bedraagt 60€/uur.

Planning

Vanwege de strikte planning is het belangrijk om goed te plannen hoe de 
periode tot en met bouwaanvraag en indienen van het financieel technisch 
plan bij VIPA ingevuld wordt. Na toewijzing van de opdracht in mei/juni 
2014 zal er tweewekelijks vergaderd moeten worden tussen de architect 
en opdrachtgever. Ook is het zaak om tijdig met de nodige instanties 
overleg te voeren zoals de stedebouwkundige dienst, brandweer, 
VIPA. Er kunnen meteen na toewijzing de nodige onderzoeken gedaan 
worden zoals het grondmechanisch onderzoek (sonderingen) en het 
milieuhygienisch onderzoek (bodemverontreinigingen). In de fase opmaak 
uitvoeringsdossier zal het gebouw verder uitgewerkt worden. Dan zal ook 
de binneninrichting, meubilair, afwerking enz. verder besproken worden. 
Het landschapsontwerp word dan ook tot in detail uitgewerkt.

Duurzame technieken

In de uitwerking willen wij extra maatregelen voorstellen om het gebouw 
een duurzamer opzet te geven dan wettelijk vereist. 
Deze duurzame opzet bestaat uit een aantal bouwkundige en technische 
maatregelen die geïntegreerd leiden tot een lager energiegebruik zodat de 
exploitatie van het gebouw tot in lengte van jaren laag blijft. De opzet van 
de duurzame maatregelen bestaat uit het reduceren van de energiekosten 
door enerzijds het gebouw optimaal te isoleren zodat een maximale 
warmtevraag bereikt wordt van 60 kWh/m2a, anderzijds door efficiënt 
ontworpen installaties.
De opwekking van de warmte zal plaatsvinden met behulp van 
condenserende CV-ketels zodat een hoog rendement wordt behaald.
De distributie en verwarming van alle ruimten in het gebouw vindt plaats 
door middel van vloerverwarming. De HVAC installatie zorgt door middel 
van naregeling voor een goed binnenklimaat.
De HVAC installatie wordt uitgevoerd met een optimale warmteterugwinning 
zodat een minimale hoeveelheid warmte noodzakelijk is voor het in stand 
houden van dit binnenklimaat. 
Voor de opwekking van warm tapwater stellen wij voor een zonnecollector 
te installeren zodat de warm tapwaterbereiding vrijwel zonder conventionele 
brandstof kan worden opgewekt.
De verlichtingsenergie, normaal gesproken verantwoordelijk voor het 
grootste elektriciteitsgebruik, kan worden gereduceerd door toepassing 
van ledverlichting en verlichtingsschakelingen door middel van 
bewegingsmelders.

Stabiliteit

Door de toepassing van dragende gevels en een enkele dragende middellijn 
langs de gangwand, wordt er veel ruimte voor flexibiliteit gelaten. Zo 
kunnen alle scheidingswanden als lichte invulwanden worden uitgevoerd. 
Vloeren worden voorzien in predallen.

13

to
ew

ijz
in

g 
m

ei
 2

01
4

juni juli augustus september oktober november

20
15

st
ar

tv
er

ga
de

rin
g 

>
 fe

ed
ba

ck
 w

ed
st

rij
do

nt
w

er
p

1e
 o

nt
w

er
pv

er
ga

de
rin

g 
>

 v
er

fij
ni

ng
 fu

nc
tio

ne
le

 o
rg

an
is

at
ie

ha
lfw

eg
 p

er
io

de
 d

ef
in

iti
ef

 o
nt

w
er

p,
 v

er
fij

nd
e 

ra
m

in
g

1 
ok

to
be

r, 
st

ar
t o

pm
aa

k 
bo

uw
aa

nv
ra

ag

ov
er

le
g 

st
ed

eb
ou

w

so
nd

er
in

ge
n/

bo
de

m
on

de
rz

oe
k

ov
er

le
g 

VI
PA

, b
ra

nd
w

ee
r, 

m
as

te
rp

la
n

31
 o

kt
ob

er
, i

nd
ie

ni
ng

 b
ou

w
aa

nv
ra

ag

december

vo
or

st
el

 m
at

er
ia

le
n 

re
le

va
nt

 v
oo

r b
ou

w
aa

nv
ra

ag

ok
to

be
r 2

01
5,

 u
itv

oe
rin

gs
do

ss
ie

r a
f

ja
nu

ar
i 2

01
6,

 to
ew

ijz
in

g 
aa

n 
aa

nn
em

er
s

ap
ril 

 2
01

6,
 s

ta
rt 

w
er

ke
n

ja
nu

ar
i 2

01
8,

 o
pe

ni
ng

ra
m

in
g 

de
fin

iti
ef



De drie platanen - Oostende14

ELEMENTENRAMING

Omschrijving aard hoev ehprijs TOTAAL

DEEL 0 AANNEMING / WERF 1.130.164

aannemingsmodaliteiten werfcoördinatie, werfcondities, plaatsbeschrijvingen,  etc. PM

bouwplaatsvoorzieningen werfinrichting, toegangswegen, voorlopige aansluitingen etc. SOG 1 1.045.000,00 € 1.045.000

opruiming beplantingen - bomen ontzoden, bescherming selectie bomen beplantingen, rooien overige bomen m2 7097 12,00 € 85.164

veiligheids- en gezondheidsplan PM

DEEL 1 ONDERBOUW 583.383
kelderplaat m2 786 170 € 133620
grondkerende wanden incl isolatie m2 407 155,00 € 63147
fundering niet onderkelderde delen zolen m3 179 260,00 € 46540
structuurelementen metselwerk m2 94 115,00 € 10769,75
trappen en bordessen st 2 4.000,00 € 8000

invulwanden m2 156,5 100,00 € 15650

isolatie onderbouw vochtwering, isolatie m2 786 30,00 € 23580

grondwerken onderbouw afgraving terrein, bouwput en sleuven, grondverzet, wederaanvullingen m3 2986,8 70,00 € 209076

rioleringselementen onderbouw buizen en -putten, afvalwaterbehandeling, vetvanger, aansluiting op openbaar stelsel SOG 1 55.000,00 € 55000

septische put(ten) SOG 1 10.000,00 € 10000

regenwaterput(ten) SOG 1 8.000,00 8000

DEEL 2 BOVENBOUW 879.802

dragend metselwerk metselwerk 0 (incl pleisterwerk + schilderwerk) m2 128,92 115,00 € 14825,8

metselwerk +1/+2/+3 (incl pleisterwerk + schilderwerk) 422,16 115,00 € 48548,4

invulwanden invulwanden 0 (incl schilderwerk) 367,82 100,00 36782

invulwanden +1/+2/+3 (incl schilderwerk) 1336,56 100,00 133656

begane grondvloer niet onderkelderd: plaat op volle grond incl. isolatie m2 1163 130,00 151190

begane grondvloer boven kelder: predallen m2 601 110,00 66110

vloer onder doorgang: predallen m2 126 110,00 13860

verdiepingsvloeren m2 1375 110,00 151250

isolatie onderzijde doorgang m2 259 120,00 31080

trappen en bordessen incl. leuningen, balustrades st 3 7.500,00 € 22.500

structuur personeelsruimte SOG 1 10.000,00 10.000

structuur onderdoorgang betonbalken, wapeningsstaal SOG 1 80.000,00 80.000

structuur betonbalken, wapeningsstaal SOG 1 120.000,00 120.000

DEEL 3 DAKWERKEN 648.212

plat dak

daken zonder terras beton, hellingsbeton, dampscherm, resol isolatie, dakdichting, dakranden, ... m2 1644,86 200,00 € 328.972

schuin dak geprefabriceerde sandwichelementen incl dakdichting, isolatie m2 52 130,00 € 6.710

daken met daktuin incl beplanting, balustrades, terrasafwerking m2 728 300,00 € 218.400

hemelwaterafvoer goten, afvoerpijpen, noodspuwers, toebehoren, ... SOG 1 15.000,00 € 15.000

balkons incl. balustrades st 5 7.000,00 € 35.000

terrassen: tegels op uitvulling in stabilisé m2 39 170,00 € 6.630

rookluiken st 3 2.500,00 € 7.500

valbeveiliging dak SOG 1 30.000,00 € 30.000

DEEL 4 GEVELSLUITING 1.731.104

buitenschrijnwerk aluminium schrijnwerk, incl. luchtdichting, afwerking dagkanten m2 1275 600,00 € 765.195

supplement erkerramen m2 91 200,00 € 18.200

zonwering screens incl toebehoren (vensters op zo en zw kamers en leefruimtes) m2 356 250,00 € 89.000

gevel gepleisterd incl. binnenspouwblad, isolatie en gevelpleister m2 3875 195,00 € 755.612

gevel metselwerk rokersruimte m2 28,98 170,00 € 4.927

daklichten m2 7 1.200,00 € 8.400

prieel daktuin SOG 1 13.000,00 € 13.000

erker SOG 1 30.000,00 € 30.000

latten voorgevel m2 186 145,00 26.970

buitendeuren m2 18 600,00 € 10.800

hemelwaterafvoeren SOG 1 9.000,00 € 9.000

DEEL 5/8 BINNENAFWERKING 2.104.714

chape + vloerbetegeling/lino incl. akoestische isolatie + plinten m2 6448,85 80,00 € 515.908

kelder 689,85

bg 1781

verdiepingen 3978

binnendeuren- en ramen incl schilderwerk, toebehoren

dubbele binnendeuren st 26 800,00 € 20.800

dubbele binnendeuren brandwerend st 10 1.400,00 € 14.000

enkele binnendeuren *105 st 306 450,00 € 137.700

enkele binnendeuren brandwerend st 13 900,00 € 11.700

schuifwanden st 98 1.600,00 € 156.800

binnenramen afmeting 1,50x1,00 st 58,368 300,00 € 17.510

handgrepen, balustrades m 653,1 310,00 € 202.461

eindafwerkingen

wandbetegeling sanitaire ruimtes m2 663,4 75,00 € 49.755

verlaagd plafond 15% van vloeroppervlakte voor labo's, 50% voor kantoren en klaslokalen m2 6144 70,00 € 430.080

inkombaldakijn SOG 1 9.000,00 € 9.000

onthaalbalie SOG 1 10.000,00 € 10.000

wachthoek SOG 1 6.000,00 € 6.000

zitbanken SOG 1 7.000,00 € 7.000

vast meubilair SOG 1 350.000,00 € 350.000

vaste inrichting restaurant SOG 1 35.000,00 € 35.000

keuken ergo SOG 1 20.000,00 € 20.000

keukens afdelingen SOG 3 16.000,00 € 48.000

keukens assistentiewoningen SOG 4 12.000,00 € 48.000

signalisatie SOG 1 15.000,00 € 15.000

DEEL 6 TECHNIEKEN FLUIDA 1.610.740

HVAC

warmte-opwekking SOG 1 55.000,00 € 55.000

gassen, aardgas SOG 1 11.000,00 € 11.000

warmtedistributie water SOG 1 223.000,00 € 223.000

centrale luchtbehandeling SOG 1 461.000,00 € 461.000

automatische regeling SOG 1 69.000,00 € 69.000

VWA

afvoeren, zwartwater SOG 1 64.000,00 € 64.000

afvoeren, grijswater SOG 1 130.000,00 € 130.000

Sanitair SOG

drinkwater SOG 1 183.000,00 € 183.000

verwarmd tapwater SOG 1 117.000,00 € 117.000

sanitaire toestellen SOG 1 229.740,00 € 229.740

brandbestrijding SOG 1 10.000,00 € 10.000

terrein, werktuigkundig SOG 1 58.000,00 € 58.000

DEEL 7 TECHNIEKEN ELEKTRICITEIT 1.393.925

Centrale elektr. voorzieningen, aarding NEN 1010 SOG 1 22.117,00 € 22.117

Centrale elektr. voorzieningen, kanalisatie SOG 1 68.130,00 € 68.130

Centrale elektr. voorzieningen, laagspanning SOG 1 97.900,00 € 97.900

Centrale elektr. voorzieningen, bliksemafleiding SOG 1 4.200,00 € 4.200

Krachtstroom, laagspanning, onbewaakt SOG 1 92.725,00 € 92.725

Verlichting, standaard, onbewaakt SOG 1 360.000,00 € 360.000

Verlichting, calamiteiten, decentraal SOG 1 24.800,00 € 24.800

Communicatie, algemene signaleringen SOG 1 2.400,00 € 2.400

Communicatie, geluid, intercom SOG 1 5.625,00 € 5.625

Communicatie, geluid, -distributie SOG 1 750,00 € 750

Communicatie, beelden, CCTV SOG 1 14.500,00 € 14.500

Communicatie, geïntegr. systemen, gesl. netwerken DATA SOG 1 120.900,00 € 120.900

Communicatie, antenne inrichtingen SOG 1 39.450,00 € 39.450

Beveiliging, brand, detektie en alarmering SOG 1 126.000,00 € 126.000

Beveiliging, braak, toegangscontrole SOG 1 18.678,00 € 18.678

Beveiliging, overlast, detektie en alarmering SOG 1 35.000,00 € 35.000

Beveiliging, sociale alarmering SOG 1 146.750,00 € 146.750

Transport, buispost, liften SOG 1 214.000,00 € 214.000

DEEL 9 OMGEVINGSAANLEG 752.605

verhardingen

voetpaden m2 179 85,00 € 15.215

terrassen m2 79 90,00 € 7.110

rijweg m2 1230 80,00 € 98.400

parking m2 2000 80,00 € 160.000

nieuwe bomen st 13 6.000,00 € 78.000

tuinaanleg hagen, planten, bloemen SOG 1 30.000,00 € 30.000

beplanting daktuin SOG 1 35.000,00 € 35.000

buitenmeubilair SOG 1 30.000,00 € 30.000

gras m2 4682 40,00 € 187.280

poorten st 2 6.000,00 € 12.000

omheining m 120 30,00 € 3.600

fietsenstalling SOG 1 6.000,00 € 6.000

kunstwerk SOG 1 90.000,00 € 90.000

PERCENTAGE ONVOORZIEN 10,0% 922.391

TOTALE BOUWKOST EXCL. BTW € 11.757.040



Rondom de Drie Platanen wikkelt zich een woonzorgcentrum dat zich niet als een grote structuur, maar als een 
reeks taferelen laat begrijpen. Zo wordt het gebouw -net als het leven- gekleurd door bijzondere momenten.


