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PARK & RIDE LEDEBERG

PARK
Het ontwerp start vanuit de ambitie om een zo 
compact mogelijk parkeergebouw te realiseren dat het 
bestaande groene karakter van de locatie aan de zijde 
van de woonwijk maximaal handhaaft. Het gebouw is zo 
ver mogelijk van de Hundelgemsesteenweg gesitueerd 
om een groene buffer te realiseren tussen woonwijk en 
parkeergebouw. De meeste volwassen bomen blijven 
behouden en er ontstaat een park voor bewoners en 
gebruikers van het gebouw. 

STEDENBOUWKUNDIG ENSEMBLE
Het ontwerp bestaat uit een ensemble van 
gebouwdelen: een compacte parkeergebouw, 
twee spiralen, een entreegebouw, een trap en een 
fietsenstalling. Door het gebouw op te delen in duidelijk 
herkenbare en relatief kleine onderdelen ontstaat er 
een compositie van elementaire vormen die aansluit 
op de schaal van Ledeberg. Daarnaast bewerkstelligd 
het een duidelijke oriëntatie voor zowel automobilist 
als voetganger. De onderdelen van het project zijn 
zodanig goed leesbaar dat de verschillende gebruikers 
er gemakkelijk hun weg vinden.

CONTEXT
Het pluriforme karakter van het project wordt gebruikt 
om aansluiting te vinden op de veelvormige context. 
Elke zijde van het project is verschillend en reageert op 
de directe omgeving. Langs de Hundelgemsesteenweg 
worden de vloeren verjongd en uitkragend, waardoor 
er een galerij ontstaat die het gebouw eleganter maakt 
en de auto’s onttrekt aan het zicht vanuit Ledeberg. 
Langs de afrit van de B401 is de gevel juist vlak, als een 
etalage voor de auto’s. De spiraal aan de zuidzijde heeft 
een signaalkleur en is uitkragend, als een dynamisch 
icoon voor de passerende auto’s van de B401. De 
spiraal aan de noordzijde heeft door zijn bakstenen 
uitvoering een meer statisch karakter dat aansluit bij de 
stad.

REEKS VAN (BEWEEG)ERVARINGEN
De rijkdom aan beweging, textuur, kleur en 
architectonisch detail creëert een reeks van 
verschillende ruimtelijke ervaringen voor de bezoekers, 
zowel vanuit de auto als te voet, die verder gaat dan de 
ervaring van de typisch generieke parkeergebouwen 
zoals we die kennen. Elk moment wordt individueel 
benadrukt en wordt geassocieerd met het plezier 
van bewegen; binnenkomen, het stijgen en dalen, het 
parkeren, het verlaten. In plaats van een grijze, sombere 
parkeermachine is het ontwerp kleurrijk, grafisch 
en speels. Het gebouw ontleent zijn beeldtaal niet 
alleen aan die van een verkeersmachine maar tevens 
aan die van het lunapark. Het gaat niet alleen om 
de functionaliteit van beweging, maar tevens om de 
plezierige ervaring ervan.

PUBLIEKE TRAP 
Naast het publieke karakter van het park, krijgt ook 
het parkeergebouw een publieke dimensie. Een lange 
opvallende buitentrap over de volledige langszijde 
van het parkeergebouw ontsluit het gebouw niet 
alleen voor parkeerders, het creëert tevens een 
publieke promenade die het dak ontsluit voor de 
buurt en de stad op dagen of tijden dat het parkeren 
hier plaatsmaakt voor publieke activiteiten. De trap 
functioneert als een publiek balkon met uitzicht over 
Ledeberg. Zij activeert de gevel van het parkeervolume, 
verbindt het park met het dak en stimuleert het nemen 
van de trap in plaats van de lift.

PUBLIEK DAK
Het dak is uitgerust met een eenvoudige infrastructuur 
die het tijdelijk gebruik door andere functies dan 
parkeren mogelijk maakt en aanmoedigt. Een lange 
luifel nodigt uit tot het organiseren van kleinschalige 
markten, tentoonstellingen of modeshows. Daarnaast 
is het dak voorzien van een hardloopbaan, een kleine 
tribune, verlichting en masten aan de noordzijde die 
kunnen dienen voor de bevestiging van vlaggen of 
een projectiescherm. De mogelijkheid om het dak te 
gebruiken als tijdelijke publieke ruimte vergroot de 
populariteit en meerwaarde van het project voor de 
buurt en de stad. In het huidige constructieve ontwerp 
is rekening gehouden met extensief publiek gebruik.

FIETSPAVILJOEN
De fietsenstalling en fietsverhuur is prominent 
gesitueerd in een driehoekig paviljoen aan de zuidzijde 
van het plangebied. Zij verhoogt de Park & Ride 
functie van het project en geeft de parkeerder de 
mogelijkheid om naast de overstap op de tram te 
kiezen voor de fiets. De autonome situering van dit 
fietspaviljoen onderstreept haar belang en vergroot 
het gebruik en de levendigheid van het park. Door de 
stalling uit te breiden met een kleinschalige verhuur en 
reparatieservice wordt dit effect vergroot, maar wordt 
ook de waarde voor de buurt versterkt.

maximale bouwenvelop gebracht tot minimaal 
gebouwvolume

compacte footprint door rationeel constructief systeem 
dat zeven parkeerlagen mogelijk maakt

ensemble van duidelijk herkenbare elementen: 
een compact parkeergebouw, twee spiralen, een 
entreegebouw, een trap en een fietsenstalling.

heldere parkeerlogistiek:
twee spiralen (op en neergaand) en vloeren met 
linksdraaiend eenrichtingsverkeer

60% bebouwd
40% onbebouwd = PARK

infrastructuur die het tijdelijk gebruik van het dak door 
andere functies dan parkeren mogelijk maakt
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PARKEERLOGISTIEK
De parkeervloer bestaat uit twee rijbanen met 
parkeervakken aan weerszijden. De parkeerplaatsen 
zijn onder een hoek van 75 graden georiënteerd voor 
een comfortabele, snelle afwikkeling en een heldere 
aanduiding van de linksdraaiende rijrichting. De entree 
van de garage is gesitueerd onder de zuidelijke spiraal 
van het gebouw. De oprit van 6% dient als bufferruimte 
voor het inrijdende verkeer. 
Men kan parkeren op niveau -1.2 of met een shortcut 
een rechte hellingbaan in de zuidwestelijke kant van 
het gebouw omhoog nemen. Men parkeert vervolgens 
op niveau +1.5, of neemt direct de zuidelijke spiraal 
naar één van de bovengelegen vloeren. Men verlaat de 
parkeergarage via de noordelijke spiraal. De zuidelijke 
zone van niveau -1.2 dient als buffer voor het uitgaande 
verkeer.

VOETGANGERSLOGISTIEK
De parkeergarage bevat twee ‘functionele stijgpunten’. 
In de noordoostelijke hoek van het parkeervolume, 
op zo kort mogelijke afstand van de bus- en 
tramhalte, bevindt zich het trappenhuis met lift voor 
de P+R gebruikers. Aan de andere zijde, daar waar 
het parkeergebouw wordt afgesneden door de 
Hundelgemsesteenweg, bevindt zich een tweede 
trappenhuis met lift. Dit trappenhuis oriënteert zich 
op de bewoners en forenzen van Ledeberg. Tussen 
deze twee stijgpunten bevindt zich de publieke trap die 
aansluit op de uitkragende galerij van de langsgevel aan 
de Hundelgemsesteenweg.  Zij vormt een genereuze 
en comfortabele route door het groen die functioneert 
als alternatief voor de twee kernen in het gebouw. 
Daarnaast wordt deze trap gebruikt ter ontsluiting van 
de  tijdelijke publieke (buurt)activiteiten op het dak van 
het gebouw.

VERBINDING MET DE TRAMSTOP
De derde verdieping van het parkeergebouw kraagt 
uit naar het noorden. Hierdoor ontstaat er een balkon 
met zicht op de tramstop en de stad Gent. In de 
toekomst kan dit balkon uitgebreid worden met een 
voetgangersbrug die het gebouw direct verbindt met de 
tram.

CONSTRUCTIEVE OPBOUW GARAGE
Er is uitgegaan van een zo compact en rationeel 
mogelijk ontwerp voor de parkeergarage. De garage 
is opgebouwd uit een prefab systeem van horizontale 
kanaalplaatvloeren die afsteunen op randbalken en 
kolommen. De vloeren overspannen een lengte 
van maximaal 15 meter, wat het mogelijk maakt de 
constructie aan de buitenzijde van de parkeerplaatsen 
te plaatsen. Op deze manier wordt de sociale veiligheid 
en overzichtelijkheid van de garage bevordert en 
ontstaat groter comfort voor de bestuurders bij het in- 
en uitparkeren. 
Door de toepassing van kanaalplaat vloeren is het 
mogelijk de vloerdikte te reduceren tot 40 cm. 
De randbalken vormen geïntegreerde liggers met 
een hoogte van 60 cm. Dit maakt het mogelijk een 
parkeergebouw van 7 lagen te realiseren binnen de 
maximale bouwhoogte van 15m, in een zo compact 
mogelijke footprint, zonder de eventuele uitkraging die 
de envelop toelaat vanaf het derde niveau.

TOEKOMSTSCENARIO’S
Er zijn verschillende toekomstscenario’s denkbaar 
voor het deel van het plangebied dat niet in beslag 
wordt genomen door het parkeergebouw. Hier kan 
een verdere verdichting plaatsvinden, afhankelijk 
van toekomstige ruimtebehoeften en economische 
omstandigheden. Als basisscenario blijven de bestaande 
bomen en groenvoorzieningen behouden. De groene 
zone kan tevens ruimte bieden voor aanvullende 
programma’s voor Ledeberg. Te denken valt aan een 
gazettewinkel, een klein café of een sportschool. In 
een maximum variant wordt de gehele begane grond 
geprogrammeerd, zodat een actieve plint langs de 
Hundelgemsesteenweg ontstaat. Door deze plint uit te 
voeren als een toegankelijk dakpark blijft het groene 
karakter van de locatie gewaarborgd.
Het compacte parkeergebouw garandeert dus 
stedenbouwkundige flexibiliteit en aanpasbaarheid.

DUURZAAMHEID
Door de rationele opzet van het parkeergebouw is 
het mogelijk om een zo groot mogelijk deel van de 
garage te prefabriceren. Dit bevordert een economisch 
materiaalgebruik, maar ook de bouwsnelheid. Het 
gekozen bouwsysteem maakt het tevens mogelijk om de 
rijbaan met parkeervlakken in zijn geheel te overspannen 
waardoor de flexibiliteit van de parkeervloeren toeneemt, 
er minder verlichting nodig is en de kosten voor 
onderhoud van de garage beperkt worden. 

De open gevels van het parkeergebouw garanderen 
een natuurlijke ventilatie. Hiermee wordt voorkomen 
dat gedurende de gehele bestaansperiode veel 
elektrische energie moet worden aangewend om via 
mechanische ventilatie het binnenklimaat van de garage te 
onderhouden.

De regenwaterafvoer van de bovenste dakvloer wordt via 
een afvoerputten en een leidingsysteem afgevoerd naar de 
regenwaterbuffer. In dit afvoersysteem wordt een benzine/ 
olieafscheider opgenomen. Het regenwater wordt 
gebruikt voor de spoeling van de openbare toiletten. Het 
overige regenwater zal via een wadi in het openbare park 
worden geïnfiltreerd in de bodem. Op deze wijze zal al 
het regenwater ter plaatse worden verwerkt en vindt er 
geen belasting van het openbare rioleringsstelsel plaats.

De verlichting van de garage zal worden uitgevoerd in 
LED light tubes. Deze tubes maken een goede egale 
verlichting in de garage mogelijk met een zeer laag energie 
verbruik. Een bijkomend voordeel van deze verlichting 
is dat er weinig verstrooiing van het licht plaatsvindt 
en nauwelijks licht naar buiten straalt. Hierdoor zal de 
parkeergarage geen bijdrage leveren aan de lichtvervuiling 
van de buurt.

Behalve in techniek, wordt de duurzaamheid van het 
project tevens gezocht in het ruimtelijke ontwerp. Het 
efficiënte ruimtegebruik door de zo klein mogelijke 
footprint van het parkeergebouw is hierbij cruciaal. Zij 
stelt ons in staat om zo veel mogelijk van het bestaande 
groen en de waardevolle bomen te bewaren voor de 
buurt, regenwater te infiltreren, of om de locatie in de 
toekomst verder te verdichten. 

Naast duurzaamheid in termen van efficiëntie (ruimte, 
materiaal, energie, flexibiliteit), richt het ontwerp zich 
op sociale duurzaamheid. De publieke dimensie van 
het project en de mogelijke (tijdelijke) toe-eigening van 
het park en het dak door de buurt levert een dierbaar 
project op voor de omgeving. Dit verstrekt de sociale 
acceptatie,de betrokkenheid en de zuinige omgang met 
het project.

begane grond, entree mogelijk toekomstscenario: 
volledig geprogrameerde maaiveld met dakpark

mogelijk toekomstscenario: 
verzwaard dak laat intensief publiek gebruik toe

niveau 1

overige niveau’s



GALERIJ
Aan de zijde van de Hundelgemsesteenweg 

kragen de parkeervloeren uit en vormen 
galerijen langs het park, die uitzichten over 

de wijk bieden. Er ontstaat een elegant 
gevelbeeld waarbij de auto’s aan het zicht 

worden onttrokken voor de bewoners van 
Hundelgemsesteenweg

PUBLIEK DAK
Het dak is uitgerust met een 

minimum aan infrastructuur voor 
verschillende soorten tijdelijke 

evenementen. Een loopparcours 
en een tribune aan de noordzijde 

faciliteren sportgebruik en een 
langwerpige luifel boven het 

centrale parkeereiland maakt 
het dak geschikt voor markten,  

tentoonstellingen of modeshows.  
PUBLIEKE TRAP
De publieke buitentrap verbindt alle 
vloeren met het dak en het park in een 
opvallend diagonaal gebaar. Zo ontstaat 
er een vertikale promenade langs de 
bomen voor de P+R gebruiker maar ook 
voor een breder publiek, op dagen dat 
het dak een publieke activiteit biedt.

PARK
De meeste volwassen bomen aan 
de Hundelgemsesteenweg blijven 
behouden en vormen een groene 
buffer tussen het parkeergebouw 

en de woonwijk. Zo ontstaat er een 
park voor bewoners en gebruikers 

van het parkeergebouw.

NOORDERLIJKE SPIRAAL
De spiraal aan de noordzijde 
heeft door zijn bakstenen 
omhulling een meer statisch 
karakter dat aansluit bij de stad.

TRAPPENHUIS
Daar waar het parkeergebouw 

afgesneden wordt door de 
Hundelgemsesteenweg bevindt 
zich het stijgpunt dat zich richt 

op de wijk. 

ZUIDELIJKE SPIRAAL
De zuidelijke spiraal is 

vormgegeven als een dynamische 
sculptuur. Met haar signaalkleur, 

kondigt ze de parkeergarage 
aan voor de automobilist op de 

B401.

FIETSPAVILJOEN
De fietsenstalling wordt 

uitgebreid met een fietsverhuur 
en reparatieservice die de 

P+R functie van het project 
versterken.



situatie
1:1000



plattegronden
1:500

niveau +1
71 parkeerplaasten

niveau 0niveau -1
66 parkeerplaasten



plattegronden
1:500

niveau +1
71 parkeerplaasten

niveau +2, +4, +5
85 parkeerplaatsen

niveau +3
85 parkeerplaatsen

niveau +6
85 parkeerplaasten

totaal
562 parkeerplaasten



zuidgevel Hundelgemsesteenweg Willem van Gulliklaan, 
1:500

zicht vanaf Hundelgemsesteenweg naar het noorden

zicht vanaf Hundelgemsesteenweg naar het zuidoosten noordgevel Gaston Crommenlaan, 
1:500



oostgevel Hundelgemsesteenweg, 
1:500

langsdoorsnede, 
1:500



Vlakke gevel langs B401, als een etalage voor auto´s Ensemble van gebouwen langs de Hundelgemsesteenweg



Uitkragende spiraal met signaalkleur langs de afrit, als een dynamisch icoon voor de passerende auto’sBakstenen spiraal aan de noordzijde als aansluiting bij de stad



reeks van (beweeg)ervaringen

stijgen in de zuidelijke spiraal met bandraam open parkeervloeren met zicht op park en stad parkeerdak dat tevens tijdelijke openbare ruimte is



reeks van (beweeg)ervaringen

galerij en buitentrap aan parkzijde het park als groene buffer tussen wijk en parkeergebouw dalen in de noordelijke spiraal met geperforeerde gevel uit baksteen



elementenraming  en erelonen

BOUWKOSTEN hoeveelheid ehd prijs/ehd totaal € opmerkingen
A. voorbereidende werken en werfinrichting 537.500,00€

werfinrichting € 450.000,00
bouwrijp maken € 37.500,00
riolering (incl putten, leidingen, e.d.) € 50.000,00
subtotaal voorbereidende werken en werfinrichting 537.500,00€

B. stabiliteit 4.678.109,70€
B1. grondwerken en bijzondere funderingen

grondwaterverlaging € 7.500,00
uitgravingen € 145.966,00

uitgravingen € 27.339,00
afvoer van grond € 118.627,00

beschoeiingen en stutwerken € 120.000,00
beschoeiing met berlinerwand € 120.000,00

diepe funderingen € 111.500,00
funderingspalen vervaardigd door grondverdringen € 111.500,00

incl. detailleringsreserve € 38.496,60
subtotaal grondwerken en bijzondere funderingen 423.462,60€

B2. open ruwbouw
elementen uit ongewapend beton € 26.578,00
elementen uit tpg gewapend beton € 1.430.687,00

elementen uit tpg beton - waterdicht € 589.395,00
elementen uit tpg beton - gewapend € 685.877,00
nabehandeling betonvloeren € 155.415,00

elementen uit geindustrialiseerd beton € 2.163.302,00
stalen structuurelementen € 247.294,00
incl. detailleringsreserve € 386.786,10
subtotaal open ruwbouw 4.254.647,10€

C. architectuur 1.313.059,17€
C1. daken

dakafwerking € 68.224,78
parkeerdak - gepolierd beton bij stabiliteit
beschildering trimbaan 2.385,97 m² 14,00€ € 33.403,58
groendak - ruimte parkeermanager 45,84 m² 55,00€ € 2.521,20
dakafwerking fietsenstalling incl dakrand +afwatering 323,00 m² 100,00€ € 32.300,00

subtotaal daken 68.224,78€

C2. gevels
buitenafwerkingen € 456.346,11

gevel hellingbaan: baksteen brise soleil 647,25 m² 120,00€ € 77.670,00 noord, buitenschil
gevel hellingbaan: geperforeerde stalen golfplaat 386,86 m² 90,00€ € 34.817,04 zuid, binnenschil
gevel hellingbaan: schilderwerk op arch. beton 335,22 m² 25,00€ € 8.380,62 zuid, buitenschil
vangrail tussen kolommen 913,02 m 51,40€ € 46.929,23
balustrade 1.061,35 m 271,87€ € 288.549,22

buitenschrijnwerk € 532.432,35
vliesgevel / trap- en liftkern: mat glas 941,25 m² 500,00€ € 470.625,00
glazen gevel fietsenstalling (incl deur / enkel glas) 158,81 m² 300,00€ € 47.641,50
dorpels 106,31 m 133,25€ € 14.165,85

subtotaal gevels 988.778,46€

C3. vloeren
vloerafwerkingen € 85.404,00

vloer - supplement gepolierd beton / geborsteld beton bij stabiliteit
vloer - sanitaire ruimte - tegelwerk 19,00 m² 65,00€ € 1.235,00
vloer - trappenhuis - gietvloer 635,32 m² 75,00€ € 47.649,00
belijning / markering 5.500,00 m 6,64€ € 36.520,00

subtotaal vloeren 85.404,00€

C4. binnenwanden
binnenwanden € 5.527,22

wanden (niet dragend) 98,74 m² 55,98€ € 5.527,22
binnenwandafwerkingen € 10.817,24

afwerking pleister + schilder (parkeermanager) 64,19 m² 25,59€ € 1.642,34
afwerking cementering + tegelwerk (sanitair) 107,94 m² 85,00€ € 9.174,90

binnenwandopeningen € 20.575,00
deuren RF 15,00 st 700,00€ € 10.500,00
deuren 7,00 st 475,00€ € 3.325,00
raam parkeermanager 15,00 m² 450,00€ € 6.750,00

subtotaal binnenwanden 36.919,46€

C5. plafonds
plafondafwerkingen € 863,68

schilderwerken (sanitair + parkeermanager) 53,98 m² 16,00€ € 863,68
subtotaal plafonds 863,68€

C6. trappen en hellingen
trappen + bordessen € 45.414,60

betonnen trappen bij stabiliteit
stalen trap 7,00 st 6.487,80€ € 45.414,60

hellingbanen € 28.658,19
hellingbaan 0 naar -1,2m 33,00 m 868,43€ € 28.658,19

balustrades en leuningen € 58.796,00
handgrepen trappen 199,98 m 75,00€ € 14.998,41
leuning trappen 65,17 m 119,65€ € 7.797,59
dichte leuning stalen trap 84,00 m 350,00€ € 29.400,00
handgreep hellingbaan buiten 66,00 m 100,00€ € 6.600,00

subtotaal trappen en hellingen 132.868,79€

D. technieken 729.675,00€
D1. werktuigkundig en regeltechnische installaties

HVAC € 13.000,00
RWA (afvoeren dak en -1) € 40.000,00
AWA / FWA € 32.000,00
sanitair € 11.000,00
sanitaire toestellen € 4.675,00
brandbestrijding € 23.000,00

BOUWKOSTEN hoeveelheid ehd prijs/ehd totaal € opmerkingen
A. voorbereidende werken en werfinrichting 537.500,00€

werfinrichting € 450.000,00
bouwrijp maken € 37.500,00
riolering (incl putten, leidingen, e.d.) € 50.000,00
subtotaal voorbereidende werken en werfinrichting 537.500,00€

B. stabiliteit 4.678.109,70€
B1. grondwerken en bijzondere funderingen

grondwaterverlaging € 7.500,00
uitgravingen € 145.966,00

uitgravingen € 27.339,00
afvoer van grond € 118.627,00

beschoeiingen en stutwerken € 120.000,00
beschoeiing met berlinerwand € 120.000,00

diepe funderingen € 111.500,00
funderingspalen vervaardigd door grondverdringen € 111.500,00

incl. detailleringsreserve € 38.496,60
subtotaal grondwerken en bijzondere funderingen 423.462,60€

B2. open ruwbouw
elementen uit ongewapend beton € 26.578,00
elementen uit tpg gewapend beton € 1.430.687,00

elementen uit tpg beton - waterdicht € 589.395,00
elementen uit tpg beton - gewapend € 685.877,00
nabehandeling betonvloeren € 155.415,00

elementen uit geindustrialiseerd beton € 2.163.302,00
stalen structuurelementen € 247.294,00
incl. detailleringsreserve € 386.786,10
subtotaal open ruwbouw 4.254.647,10€

C. architectuur 1.313.059,17€
C1. daken

dakafwerking € 68.224,78
parkeerdak - gepolierd beton bij stabiliteit
beschildering trimbaan 2.385,97 m² 14,00€ € 33.403,58
groendak - ruimte parkeermanager 45,84 m² 55,00€ € 2.521,20
dakafwerking fietsenstalling incl dakrand +afwatering 323,00 m² 100,00€ € 32.300,00

subtotaal daken 68.224,78€

C2. gevels
buitenafwerkingen € 456.346,11

gevel hellingbaan: baksteen brise soleil 647,25 m² 120,00€ € 77.670,00 noord, buitenschil
gevel hellingbaan: geperforeerde stalen golfplaat 386,86 m² 90,00€ € 34.817,04 zuid, binnenschil
gevel hellingbaan: schilderwerk op arch. beton 335,22 m² 25,00€ € 8.380,62 zuid, buitenschil
vangrail tussen kolommen 913,02 m 51,40€ € 46.929,23
balustrade 1.061,35 m 271,87€ € 288.549,22

buitenschrijnwerk € 532.432,35
vliesgevel / trap- en liftkern: mat glas 941,25 m² 500,00€ € 470.625,00
glazen gevel fietsenstalling (incl deur / enkel glas) 158,81 m² 300,00€ € 47.641,50
dorpels 106,31 m 133,25€ € 14.165,85

subtotaal gevels 988.778,46€

C3. vloeren
vloerafwerkingen € 85.404,00

vloer - supplement gepolierd beton / geborsteld beton bij stabiliteit
vloer - sanitaire ruimte - tegelwerk 19,00 m² 65,00€ € 1.235,00
vloer - trappenhuis - gietvloer 635,32 m² 75,00€ € 47.649,00
belijning / markering 5.500,00 m 6,64€ € 36.520,00

subtotaal vloeren 85.404,00€

C4. binnenwanden
binnenwanden € 5.527,22

wanden (niet dragend) 98,74 m² 55,98€ € 5.527,22
binnenwandafwerkingen € 10.817,24

afwerking pleister + schilder (parkeermanager) 64,19 m² 25,59€ € 1.642,34
afwerking cementering + tegelwerk (sanitair) 107,94 m² 85,00€ € 9.174,90

binnenwandopeningen € 20.575,00
deuren RF 15,00 st 700,00€ € 10.500,00
deuren 7,00 st 475,00€ € 3.325,00
raam parkeermanager 15,00 m² 450,00€ € 6.750,00

subtotaal binnenwanden 36.919,46€

C5. plafonds
plafondafwerkingen € 863,68

schilderwerken (sanitair + parkeermanager) 53,98 m² 16,00€ € 863,68
subtotaal plafonds 863,68€

C6. trappen en hellingen
trappen + bordessen € 45.414,60

betonnen trappen bij stabiliteit
stalen trap 7,00 st 6.487,80€ € 45.414,60

hellingbanen € 28.658,19
hellingbaan 0 naar -1,2m 33,00 m 868,43€ € 28.658,19

balustrades en leuningen € 58.796,00
handgrepen trappen 199,98 m 75,00€ € 14.998,41
leuning trappen 65,17 m 119,65€ € 7.797,59
dichte leuning stalen trap 84,00 m 350,00€ € 29.400,00
handgreep hellingbaan buiten 66,00 m 100,00€ € 6.600,00

subtotaal trappen en hellingen 132.868,79€

D. technieken 729.675,00€
D1. werktuigkundig en regeltechnische installaties

HVAC € 13.000,00
RWA (afvoeren dak en -1) € 40.000,00
AWA / FWA € 32.000,00
sanitair € 11.000,00
sanitaire toestellen € 4.675,00
brandbestrijding € 23.000,00
terrein, werktuigkundig € 55.000,00
subtotaal werktuigkundig en regeltechnische installaties 178.675,00€

D2. elektrotechnische installaties
centrale elektr. voorzieningen € 83.700,00
verlichting € 246.500,00
beveiliging € 72.300,00
diversen (ledige buisleidingen installaties derden) € 3.000,00
oplaadpunt E-cars 5,00 st 3.000,00€ € 15.000,00
subtotaal elekrotechnische installaties 420.500,00€

D3. lift installaties
liftinstallatie (2 stuks, hefcapaciteit 1000kg) € 130.500,00
subtotaal liftinstallatie 130.500,00€

E. eerste uitrusting
vaste inrichting circulatie € 13.024,20

signalisatie 1,00 tp 7.500,00€ € 7.500,00
verlichte letters 12,00 st 460,35€ € 5.524,20

vaste inrichting berging € 2.500,00
desk parkeerbeheerder 1,00 tp 2.500,00€ € 2.500,00

vaste inrichting omgeving € 23.650,00
zitbanken 20,00 m 500,00€ € 10.000,00
fietsenrekken 30,00 st 375,00€ € 11.250,00
vuilbakken 3,00 st 800,00€ € 2.400,00

subtotaal eerste uitrusting 39.174,20€

F. omgevingswerken
verharding € 115.783,50

verharding incl fundering inrit 271,30 m2 65,00€ € 17.634,50
verharding incl fundering entreezone 145,00 m2 65,00€ € 9.425,00
semi-verharding 1.082,00 m2 82,00€ € 88.724,00

groenvoorzieningen € 17.261,00
aanleg talud 120,00 m3 25,30€ € 3.036,00
leveren en plaatsen boom incl groeiplaatsverbetering 4,00 st 470,00€ € 1.880,00
gazons: leveren zaad, eggen, zaaiklaarmaken en inzaaien 708,00 m2 1,50€ € 1.062,00
bloembollen 1,00 po 3.283,00€ € 3.283,00
leveren en plaatsen beplanting 200,00 m2 40,00€ € 8.000,00

subtotaal omgevingswerken 133.044,50€

TOTALE BOUWKOSTEN excl BTW 19.062,00 x 7.430.562,57€

ERELONEN
Voor de in het bestek beschreven studieopdracht kunnen wij u de volgende ereloonpercentage aanbieden voor de 
verschillende studieopdrachten per discipline.

Architectuur 
Stabiliteit 
Technieken 
Omgeving 
______________________________________________________________________
Globaal ereloonpercentage 



NOTA CONSTRUCTIE

Algemene beschrijving
Het hoofdgebouw heeft een rechthoekige footprint 
van 30.2m x 84m, waarvan aan één zijde om 
stedenbouwkundige redenen over ongeveer 40m 
een verjonging van ca. 5m is doorgevoerd en 1 hoek 
afgeschuind werd. De totale hoogte bedraagt 15.00m. 
De parkeervloeren worden bediend door twee 
spiraalvormige op- en afritten, één aan de zuidzijde 
waaronder zich de toegang tot het gebouw bevindt 
en één aan de noordoostzijde. Het laagste niveau van 
de parking is aangelegd op -1.20m onder het huidige 
maaiveld.

HOOFDOPZET CONSTRUCTIE

Bovenbouw 
De draagconstructie van het gebouw is grotendeels 
opgevat als een zo eenvoudig mogelijke prefab 
structuur. 
Prefabricatie heeft als voordeel dat elementen 
in goede omstandigheden en onafhankelijk van 
weersomstandigheden gemaakt kunnen worden zodat 
ze op de werf enkel nog maar gemonteerd moeten 
worden. 
Deze manier van bouwen verkort de bouwtijd 
aanzienlijk en verlaagt bijgevolg ook de bouwkost. 
Door dit hoofdgebouw zo goedkoop mogelijk te 
maken, blijft er budget over om het gebouw iets extra’s 
te geven om het te onderscheiden van traditionele 
parkeergebouwen.

De vloeren van de parking worden opgebouwd uit 
voorgespannen welfsels met een maximale lengte van 

15.10m. Ze worden berekend voor een gebruikslast 
van 2.5kN/m² zoals door de norm NBN EN 1991-
ANB:2005 voorgeschreven.
Deze lengte is vastgelegd op basis van een éénrichtings-
doorrijzone van 4.50 meter breed met aan ene 
buitenzijde parkeerplaatsen van  5.30 meter diep en aan 
de andere zijde plaatsen van 4.96 meter diep, geplaatst 
onder een hoek van 75°. 
In het breedste deel van het parkeergebouw zijn er zo 
twee overspanningen gemaakt van ca. 15m waardoor er 
naast de gevels enkel in het midden van het gebouw zich 
een rij kolommen en balken bevindt. Ter hoogte van de 
verjonging in de plattegrond is één rij parkeerplaatsen 
aan de buitenzijde weggelaten. 
Dit systeem voorziet dus in grote kolomvrije zones 
(enkel aan buitenzijde en één rij in het midden) wat 
de zichtbaarheid en het veiligheidsgevoel in de ruimte 
bevordert.

De platen worden gedragen door  gedeeltelijk 
geprefabriceerde balken die samen met de druklaag 
van de voorgespannen welfsels aangegoten wordt. Op 
deze manier wordt ook de schijfwerking van de vloer 
gerealiseerd.
De geprefabriceerde balken dragen de belasting af 
op geprefabriceerde kolommen. Aan de oostzijde van 
het gebouw worden de randbalken voorzien van een 
uitkragend gedeelte.

Het stramien van de kolommen is vastgesteld op 5.20m 
om de balkhoogte te beperken en zodanig met een 
minimale verdiepingshoogte van 2.70m de verdiepingen 
te kunnen realiseren. Gezien de kolommen steeds 
aan de uiteinden van de parkeerplaatsen staan is hun 
positionering nooit hinderlijk voor het parkeren. Door 

het laagste niveau iets verdiept aan te leggen kunnen 
op deze wijze 7 parkeerniveaus gerealiseerd worden 
binnen de 15m opgelgde bouwhoogte.
Aan de uiteinden van het gebouw worden telkens 
een trap – liftkern geplaatst. Zowel deze kernen als 
de trappen en bordessen worden zoveel mogelijk 
geprefabriceerd.

Voor de spiraalvormige op- en afritten wordt uitgegaan 
van grotendeels ter plaatse gestorte elementen. Beide 
spiralen zullen tevens een van elkaar verschillende 
structuur hebben, niet alleen om functionele 
redenen, maar ook om architectonische redenen. 
Zo zal de spiraal waaronder zich de toegang tot het 
parkeergebouw bevindt een minimum aan kolommen 
hebben en zal de spiraal aan de buitenzijde vrijdragend 
zijn. Dit moet het gebouw een zekere allure geven. 
De andere spiraal wordt iets traditioneler opgevat 
en zal zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde 
kolommen bevatten.

Fundering
Het sondeerrapport 23787 van Sondex en de 
gegevens die terug te vinden zijn op de site van 
Databank Ondergrond Vlaanderen (D.O.V.) tonen 
aan dat de oppervlaktelagen onregelmatig zijn en er 
tot ongeveer 2 à 2.5m diepte zwakkere lagen kunnen 
voorkomen. Éénmalige peiling van het grondwater in de 
sondeergaten doet vermoeden dat het grondwater zich 
op ongeveer 1.40m onder het maaiveld bevindt.
Omwille van het feit dat een groot deel van de lasten 
door de kolommen als geïsoleerde puntlasten naar 
de fundering wordt gebracht en dit in combinatie met 
de zwakkere bodemlagen op beperkte diepte, wordt 
geopteerd voor een fundering op palen. Op deze 

manier wordt vermeden dat een zware betonplaat 
de belastingen teveel moet spreiden en wordt het 
risico op differentiële zettingen beperkt. Enkel voor de 
kolommen uit het middenstramien zijn paalmassieven 
noodzakelijk, de kolommen aan de randen gebruiken 
de kelderwand met beperkte hoogte als funderingsbalk 
over de palen. 

In de sonderingen is sprake van een grondwaterstand 
die zich op ongeveer 1.40m onder het maaiveld bevind. 
Regelmatige opname van de grondwaterstand zullen 
uitsluitsel moeten geven over de hoogste en laagste 
grondwaterstanden. De bovenzijde van het laagste 
niveau bevindt zich op -1.20m.
In het huidig concept wordt aangenomen dat tot een 
diepte van +/- 1.5 meter een open bouwput met een 
beperkte oppervlaktebemaling aan te houden is. In 
de uiteindelijke situatie zal wel een waterdichte bak 
gevormd worden en zal ook de inrit hier waterdicht op 
aansluiten. Voor de lokaal diepere delen zoals liftputten 
of regenwaterputten zullen lokaal extra voorzieningen 
genomen moeten worden om het bemalen te beperken. 

Stabiliteit en dilataties
De stabiliteit van het gebouw wordt verzekerd 
door de windverbanden in de kop en in de zijgevels. 
Deze worden telkens over één of twee stramienen 
aangebracht tussen de kolommen en balken.

Er wordt geopteerd om geen dilataties aan te brengen 
in het gebouw, maar om tijdens de bouw te werken 
met tijdelijke open stortstroken om de krimp te 
beperken. Verder zullen in de druklagen van de platen 
en opstortingen van de balken extra wapening geplaatst 
worden om eventuele temperatuursspanningen op te 
vangen.

nota constructie
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PROCES

1. Methode

De methode baseert zich op een multidisciplinaire 
workshop waarin de verschillende experten 
participeren in de beslissingsstappen. 
Een  geïntegreerd  ontwerp  vormt  de  basis  
voor  het  afstemmen  van  ontwerpambities  op  
budgetbeperkingen  en  timing.  Alle  partijen  bewust  
maken  van de gevolgen van eisen gesteld in de 
afzonderlijke disciplines maakt een dynamische 
confrontatie mogelijk die het verschil kan maken tussen 
het voorkomen van moeilijkheden en ze oplossen.

Dit geldt niet alleen tussen ontwerpteam en bouwheer, 
maar ook met de eventueel door de bouwheer 
aangestelde experten.  
Wij zijn van mening dat een bouwproces geen 
lineaire ontwikkeling kent, maar dat het zijn typische 
onderworpenheid aan een veelvoud van variabelen 
kan omzetten in een troef door middel van optimale 
dialoog en coördinatie.

De troef van deze methode is de kracht om op het 
juiste ogenblik keuzes te maken en de investeringen 
correct te verdelen. 

2. Beheer

Wat de beheermethode betreft, ligt de nadruk op 
overleg, beheer en procesbeheersing.
Uitgangspunt is het op creatieve en inventieve 
manier op elkaar afstemmen van de vereisten en de 
beschikbare hulpmiddelen, met communicatie die 
duidelijk en to the point is. De visie en ambitie van de 
cliënt zullen duidelijk tot uiting worden gebracht en 
afgewogen tegen de haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
van het project, om zo te zorgen voor een optimale 
bruikbaarheid.

noodzakelijk is vanwege het budget, dan worden 
eerst de mogelijkheden onderzocht en daarna pas het 
ontwerp aangepast.

Het proces ligt niet op voorhand vast, maar moet een 
visie volgen. Een intelligente en dynamische beheersing 
van de kosten maakt het mogelijk.

4. Tijdbeheersing

Een timing wordt bepaald door de afspraken rond het 
bouwproces en de specificiteit van een ontwerp. Een 
algemeen kader is daarom vereist van bij de aanvang 
van de werken tot de opening van het gebouw.
De planning heeft tot doel vooraf het ontwerpwerk 
in te schatten in functie van fasen, om steeds over een 
tijdsbuffer te beschikken om de overeenstemming 
tussen de partijen te versterken en keuzes te verfijnen. 
De planning wordt vervolgens vastgesteld en vormt een 
uitgangspunt voor het verdere proces.

In de bouwvoorbereidingsfase worden interne 
planningen opgesteld die afgeleid zijn van 
de uitvoeringsplanning van het project. De 
voortgang van onze werkzaamheden wordt in de 
projectteamvergaderingen gerapporteerd.
In de uitvoeringsfase gaat het vooral om het op tijd 
kunnen verstrekken van de uitvoeringstekeningen ten 
behoeve van de voortgang van de bouw. 

De planning start bij aanvang van de werkzaamheden 
van de architect en eindigen met de realisering op 
de bouwplaats. Ze geven aan welke partijen bij het 
proces zijn betrokken, welke relaties er liggen in de 
verschillende stadia en hoeveel dagen elk stapje in het 
proces normaal in beslag neemt. Gezien de hardere 
houding welke aannemers de laatste tijd innemen is een 
dergelijke bewaking van het uitvoeringstekenwerk een 
eerste vereiste.

3. Kostenbeheersing

Deze opdracht vereist dat al in een vroeg stadium van 
het proces een duidelijke hiërarchie wordt bepaald voor 
investeringen die de sterke punten van het ontwerp 
oppikt. Ontwerpteam, plaatselijk team en cliënt moeten 
hun inspanningen wijden aan het handhaven van de 
kernpunten van het ontwerp en dienen samen  te  
werken  om  te  komen  tot  het  beste  algemene  
geheel  van  keuzes, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de investering in conventionele en niet-
conventionele oplossingen.
Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden 
met de volledige levenscyclus van het gebouw, en 
dient verspilling in elke stap van het proces te worden 
vermeden, inclusief de onderhoudskosten.

De beheersing van de kosten tijdens het ontwerp 
gebeurt in verschillende stadia:
1. toetsing van het beschikbare budget ten   
 opzichte van het programma van eisen 
2. elementenraming van het VO op    
 componentniveau 
3. uitgewerkte raming van het DO met  
 leveranciersprijzen voor de grote 
 componenten 
4. controle in de besteksfase van de eerdere   
 kostenramingen en verdere onderbouwing met  
 offertes van leveranciers 
5. controle van de open begroting bij een  
 aanbesteding afgesloten met een gunningadvies. 

Het is ook mogelijk deel te nemen aan de 
prijsonderhandelingen met aannemers. 

In alle fasen worden de kosten bijgehouden en wordt 
gekeken naar de mogelijkheden en risico’s. Bij iedere 
raming of aanpassing wordt naast de bedragen een 
verklaring gegeven voor afwijkingen of specifieke 
onderdelen. Indien een aanpassing van het ontwerp 

5. Informatiebeheersing

De startvoorwaarden voor een goed proces zijn:
• een helder programma van eisen
• een realistische budgettering
• een duidelijke (en realistische) planning

Bij de start van de werkzaamheden zal een planning 
opgemaakt worden, waarbij de termijnen uit 
de contractovereenkomst gerespecteerd zullen 
worden. Deze planning zal aangevuld worden met 
belangrijke beslismomenten van de bouwheer, alsmede 
goedkeuringen en gunningen van instanties. Hierdoor 
worden de verwachtingen en inspanningen van zowel 
ontwerpteam als bouwheer duidelijk in kaart gebracht.

Voor het programma van eisen is het uitgangspunt dat 
dit een dynamisch document is, dat gedurende het 
ontwerpproces zich zal moeten kunnen ontwikkelen. 
Het bestaande programma van eisen zal kritisch 
worden beoordeeld. Indien het idee heerst dat de eisen 
onnodig zwaar, en hierdoor kostenverhogend zijn, zal 
dit ter discussie worden gesteld. 

6. Kwaliteitscontrole

Als basis geldt dat kwaliteit gecontroleerd en 
bewezen dient te worden. We zullen daarom werken 
met kwaliteitsbestanden waarin de belangrijke 
stappen van het proces en de uitgevoerde tests 
worden geregistreerd. Een zeer belangrijk aspect 
van dit kwaliteitssysteem is de uitvoering van 
projectbeoordelingen en het meten van de 
tevredenheid van onze klanten op regelmatige basis.
De instrumenten daarvoor zijn de constante 
confrontatie van de diverse disciplines, crosschecks van 
het ontwerp en nauwgezette inspecties door experten 
die niet rechtstreeks bij het proces betrokken zijn.
Het proces verloopt hierdoor beter gestroomlijnd en 
handelingen zijn naspeurbaar geworden.

procesbeschrijving en planning


