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De Drie Platanen
Het project “De Drie Platanen” situeert zich aan 
de zuidzijde van de Nieuwpoortsesteenweg in 
Oostende. Vanaf het centrum van Oostende tot 
de Drie Platanen heeft de Nieuwpoortsesteenweg 
een continue straatwand. Ter plaatse van de 
Drie Platanen opent de straatwand zich en 
geeft een blik geeft op het achterliggende 
open landschap. Op deze plaats wordt een 
nieuw rust- en verzorgingshuis gepland dat 
plaats biedt aan 98 kamers met bijbehorende 
voorzieningen. Het plangebied bevindt zich 
tussen de Nieuwpoortsesteenweg aan de 
noordzijde en het park De Nieuwe Koers aan de 
zuidzijde. Het plangebied van De Drie Platanen 

vormt een schakel in het Groen Lint rondom 
Oostende en verbindt de Nieuwpoortsesteenweg 
met het gebied “De Nieuwe Koers.  De 
Nieuwbouw van “De Drie Platanen” mag geen 
blokkade vormen tussen De Nieuwe Koers en 
de Nieuwpoortsesteenweg. Dit is in het RUP 
vastgelegd door een maximale bezettingsgraad van 
50% van het terreinoppervlak toe te staan. Een 
compact gebouw is dus nodig op deze plaats

Toegankelijkheid
De diepte van het perceel in combinatie met het 
gevraagde programma maken het noodzakelijk 
om de nieuwbouw in de diepte van het kavel 
te ontwikkelen. Naast een orientatie op de 
Nieuwpoortsesteenweg in het noorden en het 
park De Nieuwe Koers in het zuiden, zullen 
zich tevens functies orienteren naar de oost- en 
westzijde
De parkeergelegenheid voor De Drie Platanen 
wordt ingericht in het parkgebied. Om een 
verdere opdeling van het park te voorkomen 
stellen wij voor om de parking te positioneren 
aan de noordzijde van het parkgebied. Hier 
wordt tevens aansluiting verkregen met de 
brandweertoegang vanaf de Spalaan. De positie 
van het parkeerterrein geeft aanleiding om de in- 
en uitritten van het terrein te combineren aan de 
noordzijde van het kavel.

De Drie Platanen
Aan de straatzijde van het kavel bevinden zich 
drie zeer karakteristieke platanen. De nieuwbouw 
wordt om de platanen geplooid. Hierdoor wordt 
een groen in te richten ruimte aan de straat 
gemaakt. Na de nieuwbouw van De Drie Platanen 
wordt de straatwand onderbroken. De bebouwing 
gaat aan de zuidzijde over van een gesloten rij 
naar een meer open bebouwing met groene 
tussenruimten.

Masterplan De Nieuwe Koers Nieuwpoortsesteenweg richting centrum Oostende De Drie Platanen
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Referentie kijktuin

Landschap
De ontwikkeling van het gebouw in de diepte 
van het kavel betekent dat er lange gevels met 
een orientatie op de zijdelingse perceelsgrenzen 
worden gemaakt. Lange gevels zijn ongewenst 
vanwege het ontbreken van de menselijke 
maat. Door het volume van de nieuwbouw te 
vertanden ontstaat een getrapte volumeopbouw. 
De doorgang van de Nieuwpoortsesteenweg 
naar het park De Nieuwe Koers wordt 
hierdoor verruimd. Tijdens het passeren naar 
het parkeerterrein ontvouwt zich het landschap. 
Aan de zuidzijde van het kavel gebeurt het 
omgekeerde. Hier opent zich het landschap naar 
de Nieuwpoortsesteenweg. Door juist hier een 
bredere, groen ingerichte ruimte te maken wordt 
het achterliggende park ingeleid en bereikbaar 
vanaf de straat. 

Binnenhoven en hoogteontwikkeling
Deze vorm van wonen en zorg vraagt extra 
aandacht voor het interieur van de binnenruimte. 
Donkere binnen-ruimten en lange gangen moeten 
worden voorkomen. De verschillende volumes 
worden voorzien van een binnenhof voor licht- en 
luchttoetreding. In deze hoven is de buitenruimte 
meer verstild dan in het park en kan de bewoner 
in een meer intieme sfeer genieten van de 
buitenlucht.  De bouwhoogte aan de straatzijde 
is ter plaatse van de Drie Platanen twee a drie 
bouwlagen. Vanwege de breuk van aaneengesloten 
bebouwing naar een meer open bebouwing is 
hier een tweelaagse bebouwing mogelijk. De 
Nieuwpoortsesteenweg krijgt hierdoor meer 
licht vanaf de zuidzijde. Voor een goede oriëntatie 
van de wooneenheden biedt de parkzijde van het 
complex de beste kansen. Hier is, vanwege de te 
behouden platanen aan de straatzijde een ruimer 
oppervlak beschikbaar met goede mogelijkheden 
om een aangename woonkwaliteit te realiseren. 
Daarom wordt het gebouw aan de zuidzijde tot 
drie bouwlagen opgetrokken. 

Restaurant
Het restaurant vindt zijn plaats aan de rand van 
het park “De Nieuwe Koers”. Hier kan worden 
geprofiteerd van een mooi uitzicht en een goede 
oriëntatie op de zon. Voor bewoners is het 
restaurant binnendoor bereikbaar via een lift aan 
de zuidzijde van het gebouw. Buitenom kan het 
restaurant worden bereikt via een wandelroute. 
De ligging van het restaurant op het kruispunt van 
fiets- en wandelpaden maken het goed bereikbaar 
voor wandelaars en fietsers. De vormgeving als 
vrijstaand, transparant  gebouw geven het gebouw 
een uitnodigend karakter.

Differentiatie binnenhoven
De binnenhoven worden gedifferentieerd van 
karakter. Het binnenhof aan de straatzijde krijgt 
het karakter van een binnenstraat. Hier bevind 
zich de centrale inkom van het complex. Rondom 
de hal liggen de kantoren en gemeenschappelijke 
functies. Het centrale hof wordt vormgegeven 
als een omsloten tuin. De afdelingen van het 
complex grenzen direct aan deze tuin met 
ruime raamopeningen en terrassen. De hof 
meest zuidelijke hof aan de parkzijde van het 
complex wordt vormgegeven als kijktuin. Dit hof 
biedt, tot op kelderniveau  licht en lucht aan de 
aangrenzende ruimten.

Belendend perceelBelendend perceelPlangebied “De Nieuwe Koers
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Impressie De Drie Platanen straatzijde



6De drie platanen, Oostende29 april 2014

Kloostertuin

Impressie parkzijde

Referentie binnenhof Referentie parkgebied straatzijde

Omgevingsaanleg
Voor de omgevingsaanleg worden verschillende 
deelgebieden onderscheiden. De tuin rondom het 
gebied als aantrekkelijk park, De entree van het 
gebouw als toegangsgebied en de omsloten hoven 
in het hart van het gebouw.
De tuin met de drie Platanen richten we in met 
lage begroeiing. Planten die weinig onderhuod 
behoeven maar wel constant zorgen voor een 
groene bodembedekking. Hierin kunnen de bomen 
staan en worden wandelpaden in beton aangelegd. 

Het entreegebied aan de oostzijde van het 
complex wordt verhard met hier en daar een 
boom of een groenstrook ter plaatse van 
wooneenheden. Een duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen de rijloper het het voetpad. 
De rijloper wordt doorgetrokken tot het 
achterliggende parkeerterrein. De perceelsgrenzen 
worden in beplanting uitgevoerd. Waar mogelijk 
worden hagen voorzien en waar nodig zal een 
dunne, groene afscheiding worden gemaakt.

Voor de binnenhoven refereren we aan de 
kloostertuinen. Kloostertuinen worden omgeven 
door een open gaanderij, waarvan de arcaden 
doorzicht geven op de tuin. De aangrenzende 
kamers gaven, via de gaanderij, uitzicht op de 
binnentuin. De tuin was over het algemeen 
verdeeld in min of meer vierkante vlakken, 
gescheiden door paden. Het centrale binnenhof 
neemt deze kwaliteiten over. De geklimatiseerde 
gaanderijen rondom geven uitzicht op het 
binnenhof. Hier worden zitmogelijkheden aan het 
raam gerealiseerd en wordt een overdekt terras 
gemaakt. Bewoners kunnen hier in alle rust buiten 
verblijven. De kleinere patio aan de zuidzijde 
wordt ingericht als een kijktuin. Deze patio geeft, 
tot op kelderniveau, licht en lucht in het complex.

Referentie karthuizer klooster
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Woonzorgcentrum
Afdeling 1; gelijkvloers 1596 m²
Afdeling 2; 1ste verd 1625 m²
Afdeling 3; 2de verd. 1611 m²
Totaal 3 afdelingen Woonzorgcentrum 4832 m²
Kantoren/algemene functies 400 m²
Therapieruimten 275 m²
Personeelsruimten 245 m²
Berging 300 m²

1220 m²
Algemene verkeersruimte (50%) 400 m²

Totaal BVO Woonzorgcentrum 6452 m²

Overige functies
Assistentiewoningen 310 m²
Medisch en sociaal centrum 135 m²
Dagverzorgingscentrum 185 m²
Keuken (incl berging) 200 m²
Restaurant 200 m²
Totaal overige voorzieningen 1030 m²
Algemene verkeersruimte (50%) 400 m²
Totaal BVO overige voorzieningen 1430 m²

Progammauitwerking

Het programma
In de planvorming is gezocht naar de best 
mogelijke inpassing van de wooneenheden van het 
woonzorgcomplex. Zowel de straatzijde als de 
parkzijde bieden mogelijkheden om woningen op 
een aangename wijze te oriënteren. De zuidzijde 
van het kavel biedt echter betere mogelijkheden 
om de afdelingen van 32 of 33 wooneenheden 
op een kwalitatieve wijze te voorzien. Aan 
de straatzijde bevinden zich de algemene 
voorzieningen, de assistentiewoningen en het 
dagverzorgingscentrum in een tweelaags volume.

De afdelingen
De afdelingen worden gegroepeerd rondom 
twee binnenhoven waaraan de centrale zit- 
en eetgelegenheden zijn gelegen. Ook de 
verpleegpost en de vergaderkamer bevinden zich 
centraal op de afdelingen.  Alle kamers hebben een 
goede orientatie op het omliggend domein. Enkele 
woningen zijn georienteerd op het binnenhof.

De voorzieningen
Alle voorzieningen worden opgenomen in 
het tweelaags volume aan de straatzijde. De 
assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum 
zijn direct toegankelijk vanaf de straat en vanuit 

het woonzorgcentrum. De voorzieningen van 
het complex zoals sociale dienst, medisch-sociaal 
centrum en directie zijn georganiseerd rondom 
een kleine passage. Directe toegang vanaf het 
onthaal is mogelijk zonder dat er diensten worden 
afgescheiden van het centrum. De therapieruimten 
en polyvalente zaal bevinden zich op de eerste 
verdieping. Deze voorzieningen zijn, via de lift, 
direct toegankelijk vanaf de afdelingen maar ook 
bereikbaar vanuit het onthaal.

Personeel, logistiek en keuken
Het kelderniveau is direct toegankelijk vanaf 
de parkeerplaats door een lift of een trap. Hier 
bevinden zich de personeelsruimten en de keuken. 
Middels de dieper aangelegde binnentuin hebben 
deze ruimten voldoende daglicht. Vanuit de keuken 
zijn zowel alle afdelingen als het restaurant direct 
bereikbaar via een lift.
De goedereningng bevindt zich aan de zuidzijde 
van het complex. Een expeditieruimte geeft via een 
hefplatform toegang tot een extra expeditieruimte 
in de kelder. Hier bevinden zich de verschillende 
bergingen. Vanuit de kelder zijn alle afdelingen 
direct bereikbaar middels een lift.
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Plattegrond tweede verdieping
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De gevels van het gebouw

De gevel is uitgewerkt binnen de structuur van de 
achterliggende constructie. De gevelbanden en penanten 
worden uitgewerkt in architectonisch beton. De 
vlakvulling binnen deze structuur kan worden uitgevoerd 
als kozijn, als metselwerk of een combinatie hiervan.  Een 
en ander afhankelijk van de achterliggende functie en 
de orientatie. Zo is het mogelijk om een verschillende 
uitwerking te geven binnen de overkoepelende structuur 
van de gevel. Ter plaatse van de openbare functies 
worden de gevels geheel ‘open’ gemaakt. Waar de 
woningen zich bevinden wordt de gevel meer gesloten 
met een borstwering of een gedeeltelijk gesloten 
gevelvlak.
Voor de gevel zijn materialen gekozen die op een 
mooie wijze verouderen. Natuurlijke materialen zoals 
hardgebakken geelwitte baksteen en beton met een 
verfijnde oppervlaktekwaliteit. Voor de kozijnen is het 
mogelijk om geschilderde houten kozijnen toe te passen. 
Aluminium kozijnen met een poedercoating, bestand 
tegen het zeeklimaat zijn ook mogelijk. 
De diepe negge van de ramen geeft een natuurlijke 
beschutting voor direct zonlicht in de zomer. Tijdens 
de wintermaanden kan de lage zon direct toetreden 
tot diep in het gebouw. Dit is zeer gunstig voor het 
energiegebruik.

Binnengevels Voor de binnengevels wordt gekozen 
voor een raster van betonnen balken en kolommen. 
De vlakken tussen de balken en kolommen worden 
ingevuld met houten panelen of kozijnen. De beschutte 
binnenhoven krijgen hierdoor een eigen karakter.
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Interieur

In het project voor De Drie Platanen zijn rusthuiskamers 
en assistentieflats gecombineerd met voorzieningen 
voor zorg en dagbesteding. Hier kan op een goede en 
efficiënte manier de nodige zorg worden verleend. 
De bewoners van het centrum vinden hier hun eigen 
woning en huiskamer. Zij moeten in een huiselijke sfeer 
kunnen genieten van de zorg en opvang die wordt 
geboden. Hier moet voldoende ruimte gelaten worden 
voor de eigen identiteit van de individuele cliënt.
De algemene ruimten worden afgewerkt met een 
monoliet vloer. Wanden in algemene ruimten zoals 
het restaurant en de gangen worden voorzien van een 
houten lambrisering. Dit geeft een warme uitstraling 
op leefniveau en draagt bij aan de atmosfeer. Dit wordt 
verder versterkt door vaste inrichtingselementen als 
kasten en wandmeubilair uit te voeren in hout. Deze 
afwerking met vast meubilair wordt doorgezet in de 
individuele kamers en flats. 
De gangen van het complex bieden op alle punten 
uitzicht op de binnenhoven of een blik naar de 
parkruimte. In de gangen worden zitpleken opgenomen 
waar kan worden uitgerust Op enkele plaatsen zijn deze 
rutplaatsen ingericht met stoelen en tafels. Op andere 
plaatsen is een bank opgenomen in de uitwerking van de 
gevel. Op elke afdeling is een buitenruimte opgenomen 
die bereikbaar is vanuit de gang.

Voor de kunsttoepassing wordt gezocht naar kunst die 
een toevoeging kan zijn aan de belevingsawaarde van het 
gebouw. Kunst die de gebruikswaarde van het gebouw 
versterkt. Er kan worden gedacht aan wandtapijten 
met een akoestische functie of de uitwerking van een 
tegelvloer. Ook kan worden gedacht aan Kunst die de 
lichtbeleving in de gangen versterkt of iets toevoegt aan 
de tactiele componenten in de gang, zoals de handrail. 
Wij stellen voor om de kunstenaar in een vroeg 
stadium te betrekken. Zo kan de kunsttoepassing op 
een natuurlijke wijze zijn plaats vinden in het gebouw. 
De kunstenaar zal gezamelijk met de bouwheer worden 
geselecteerd.  Hierbij kan een beroep worden gedaan op 
ondersteundend advies van de Vlaamse overheid.Referentie galerijReferentie gangen

Impressie binnenhof

Referentie kunsttoepassing
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De Drie Platanen
Het  woonzorg- en dienstencomplex in 
Oostende staat voor een kwalitatief en flexibel 
nieuwbouwproject. Reeds vanaf de ontwerpfase 
zullen we de architectuur,  de duurzaamheid en 
de technishe aspecten samen combineren en 
zoveel mogelijk optimaliseren. Er wordt hier 
niet enkel rekening gehouden met de wetetlijke 
verplichtingen zoals de VIPA-criteria of EPB-
regelgeving, vooral de beleving van de gebruikers 
staat centraal. Bij dit nieuwbouwproject voor 
ouderen is het van groot belang om een hoog 
comfort te kunnen aanbieden, en dit uiteraard 
tegen een zo laag mogelijke energekost. We 
basseren ons hierbij in eerste instantie op de trias 
energetica: beperken van de energiebehoefte, 
toepassing van zuinige appartaten en aanspreken 
van duurzame energiebronnen

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een zaak van de juiste attitude. 
Bij duurzaam ontwerpen wordt het gebruik van 
materialen, water en energie zoveel mogelijk 
beperkt. Hiernaast is een gebouw dat voorziet 
in een flexibele invulling en niet voortijdig hoeft 
te worden afgebroken een meerwaarde voor 
de toekomst. De structuur van het voorliggend 
ontwerp maakt het mogelijk om verschillende 
programmaonderdelen te wisselen. Een flexibel 
raster van kolommen en stabiliteitswanden en 
dragende gevellijnen  in combinatie met lichte 
scheidingswanden staat functiewisselingen toe. 
Op termijn kunnen binnen de structuur van het 
gebouw woninggroottes of zelfs de functie worden 
gewijzigd.

Thermische schil
Het ontwerp is uitgewerkt met een K-peil 
van 28 (K-peil 35 is vereist volgens VPA). 
Volgens bowknopenmethode optie B waarbij 
we veronderstellen dat alle bouwknopen EPB-
aanvaard zijn.
Naast een goede isolatie wordt de gebouwschil op 

de volgende wijze geoptimaliseerd:
•Compactheid: Het scheidingsoppervlak is beperkt 
door compact te bouwen. Het voorliggende 
ontwerp heeft een compactheid van 2,6m wat een 
aanzienlijke compactheidsgraad is. 
•Oriëntatie: De juiste oriëntatie van het gebouw 
heeft eveneens een grote invloed naar het 
energieverbruik voor verwarming. ’s Zomers wordt 
zontoetreding beperkt om oververhitting tegen 
te gaan. Terwijl ’s winters zonnewinsten ervoor 
zorgen dat de warmtevraag beperkt wordt. We 
voorzien een regelbare zonwering onder de vorm 
van screens op alle, niet-noordgeoriënteerde 
glaspartijen.
• Luchtdichtheid: Luchtdicht bouwen heeft grote 
invloed op de energieprestatie. Tijdens de ontwerp- 
en uitvoeringsfase wordt hier extra aandacht aan 
besteed.

Duurzame technieken
De meeste energiebesparende technieken zijn 
genoegzaam bekend maar slechts door de juiste 
combinatie ervan en een zorgvuldig, holistisch 
ontwerp kan het reële gebouw een zo hoog 
mogelijk energieprestatieniveau bereiken.   
Eens de verliezen naar de buitenomgeving optimaal 
beperkt, kan onderzocht worden op welke manier 
het comfort in de ruimtes kan verzekerd worden. 
Onze visie bestaat eruit zoveel als mogelijk 
gebruik te maken van lokaal beschikbare primaire 
en hernieuwbare energie met het oog op het 
realiseren van een uiterst duurzame gebouw 
waarbij de warmte-, koude en regenwatervraag 
zoveel als mogelijk volledig hernieuwbaar worden 
ingevuld .  

Verwarming en koeling
Ons conceptvoorstel voorziet het koelen 
en verwarmen van de kamers d.m.v. 
betonkernactivering. Dit onzichtbaar en 
flexibel systeem zorgt in de winter voor 
de basisverwarming en in de zomer voor 

de basiskoeling. Met deze techniek, waarbij men 
watervoerende leidingen in de betonplaten integreert, 
kan men de gebouwmassa op een actieve wijze op 
een gedempte temperatuur houden. Dit systeem is 
uiterst onderhoudsvriendelijk en door het constante 
temperatuursniveau zeer geschikt voor toepassing in een 
rust- en verzorgingshuis.
Voor de opwekking van warmte, kiezen we voor een 
energieëfficiënt en een centraal systeem.
Betonkernactivering is een verwarmingssysteem dat 
functioneert met water van lage temperatuur. Dit princpe 
laat ons toe om de bodem aan te spreken voor de 
klimatisatie van het gebouw. We stellen een BEO- veld 
(BoorgatEnergieOpslag) voor die op zijn beurt gekoppeld 
wordt aan een warmtepomp die de warmte uit de 
bodem optimaal kan benutten. Toepassing van een BEO 
veld moet in samenspraak met de opdrachtgever worden 
onderzocht en worden uitgewerkt. 

Ventilatie
Als ventilatiesysteem wordt een ventilatiesysteem D 
geplaatst, en dit met doorgedreven warmterecuperatie 
op de extractielucht. We voorzien een vijftal 
luchtgroepen in buitenopstelling. De verdeling zal 
verticaal verlopen langsheen de verschillende schachten 
tussen de sanitaire gedeeltes van de kamers. Ook op 
termijn is dit een zeer flexibel en efficient systeem.

Sanitair warm water
Aangezien het dagelijks warm waterverbruik in een 
rusthuis een aanzienlijke energiekost vertegenwoordigd 
is de keuze voor een zonneboiler binnen dit project een 
garantie voor lagere energiekosten in de toekomst.  

Waterverbruik
Het gerbuik van water wordt beperkt door toepassing 
van waterbesparende toestellen. Aanvullend zal 
regenwaterrecuperatie toegepast worden waarbij water 
wordt hergebruikt voor sanitairen en onderhoud van het 
gebouw. 

Principe betonkernactivering

WKK zorgt voor de productie van 
warmte en elektriciteit. 
Warmte voor de opwarming van 
het SWW, elektriciteit voor de 
aandrijving van de warmtepomp.

Zonneboilers zorgen voor de 
productie van SWW. Tijdens het 
hoogseizoen zorgen ze 
bijkomend voor de regeneratie 
van het BEO-veld.

De warmtepomp 
voedt het 
basissysteem, de 
betonkernactivering 
alsook het na 
regelsysteem, de 
radiatoren.

Principe energieopwekking
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Kostenbewust ontwerpen

Algemeen principe
De budgetbeheersing is pas mogelijk wanneer 
deze gedurende het gehele realisatieproces 
van het project als randvoorwaarde wordt 
meegedragen. Dit realisatieproces beslaat 
zowel de conceptiefase als de uitvoeringsfase 
van het bouwwerk.
Hoe verder men het realisatieproces van 
het project heeft doorlopen, hoe dichter 
de uiteindelijke projectkost kan benaderd 
worden, doch hoe moeilijker het wordt om 
deze projectkost nog bij te sturen, indien dit 
zou nodig blijken. Bijgevolg zijn eerste fasen 
in het gehele realisatieproces van bijzonder 
groot belang, gezien hier de grondslag gelegd 
wordt voor het al dan niet behalen van de 
budgetnorm.

Gedurende het ontwerp- en bouwproces 
wordt het de raming steeds getoetst aan 
het beschikbare budget. Bij een onevenwicht 
tussen kosten en beschikbare middelen zal  
binnen de betreffende fase een oplossing 
moeten worden gezocht.

Planning

In de projectdefinitie wordt aangegeven 
dat een snelle procesgang, met name in het 
aanvangstraject is gewenst. Medio november 
worden een aanvraag voor bouwvergunning en 
een finnacieel technisch plan ingediend. 

Wij stellen voor om de eerste fase een 
intensieve samenwerking op te zetten tussen 
de bouwheer, de architect en de betrokken 
studiebureaus. Tijdens tweewekelijkse 
ontwerpteams kunnen plannen worden 
besproken en voorstellen worden gedaan. 
Door gebruik te maken van tekeningen, 

maquettes en visualisaties kunnen ontwerpkeuzes 
in overleg met de bouwheer worden gemaakt. 
Gezien het vergunningentraject is het raadzaam 
om reeds in een vroeg stadium te overleggen met 
de vergunnende instanties en de brandweer. Tijdens 
dit ontwerptraject wordt ook samengewerkt met 
de auteurs van het masterplan van De Nieuwe 
Koers. Wij onderschrijven de intenties van dit 
masterplan en zien uit naar een verdere uitwerking 
van dit plan.

Honorarium studiebureaus

Bij de totstandkoming van het ontwerp van de 
gebouwen wordt de architect ondersteund door 
meerdere studiebureaus. Naast het studiebureau 
stabiliteit en technieken worden studiebureaus 
aangesteld voor bouwfysica (akoestiek), EPB 
verslaggeving en veiligheidscoordinatie. 

Het honorarium wordt berekend over de totale 
bouwkosten van het project (excl BTW)
Deze werkzaamheden kunnen wij aanbieden voor 
een honorarium van 10,2%.
Het honorarium is als volgt verdeeld over de 
disciplines:
Studie architectuur 
Studie Stabiliteit  
Studie technieken 
EPB verslaglegging 
Veiligheidscoordinatie

Raming bouwkosten

Voor het voorliggende project zijn de 
bouwkosten geraamd op basis van elementen. 
Deze raming is omgezet naar onderstaande tabel. 
De bouwkosten zijn getoetst aan het bestaande 
bouwkostenniveau van gelijkaardige gebouwen in 
de regio.


