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 HALVE HELE VIERKANTE BOL
 
proloog

Die vreemde (zwarte) grijze (halve) bol. Die vreemde driehoekjes. 
Dakjes. Huisjes.
Die mooie plek. Zo in het groen.
Die fijne plek. Om zo daar te werken.

Vreemd. Mooi. En fijn. 

Het programma – de opdracht – is duidelijk. De opsomming is goed 
maat gegeven. De functionaliteiten goed gesitueerd.  Een zeker 
verlangen laat zich vermoeden.

Die (halve) bol is een fijne plek om te werken. Een vreemde plek. 
Maar dus fijn. Soms lukt het wel niet altijd. Soms wordt achtergrond 
werkelijke lawaai. Soms wat onhandig. Het licht dan weer zo mooi 
dan weer in de ogen. Maar toch wel altijd weer fijn.

De opdracht wordt buiten die bol gesitueerd. Gesuggereerd. 

Die (halve) bol. Die vreemde bol. Een zekere geometrie. Een 
voortdurende symmetrie.  Het plan is rondom. Het atelier. Het 
huis. Of liever: de kantoren. De trappenhal. Of liever: de galerij. De 
zolder. Of liever: het archief.

Die driehoekjes. Dakjes of huizen. Of tenten. Weer zo een zekere 
geometrie. Een spiegelende symmetrie.

Een zekere fixatie. Dat is waar een architect altijd aan lijden moet. 
(Dat is niet vreemd: elke kunstenaar moet daaraan lijden). Die 
vervelende geometrie. Het kan niet anders. Die halve bol. Het 
mocht niet anders. Die driehoeken. Het was uiteindelijk het enige 
antwoord.

Maar mits die fixatie. Die architect – Lou Jansen -; die leed eraan. 
Maar niet alleen daaraan. Hij meesterde de symmetrie perfect naar 
de schaal die een gebouw architectuur maakt. Van ruimte tot mens. 
Van idee tot bouwen. 

Spant en baksteen; leien en (ter plaatste bekist) beton. En dan 
wit. Alles wit. Wit hout. Wit beton. Wit baksteen. Witte ramen. Het 
materiaal is wit. Om buiten zwart te zijn.

Wat een architect. Wat een architectuur.

Die halve bol. Het mocht niet anders. Die driehoeken. Het was 
uiteindelijk het enige antwoord.

Die halve bol. Het Masereel centrum is geen ander beeld dan dat.
Die halve bol. Dat is wat heet eenheid en afstand – je loopt maar 
rond maar blijft rond -.
Die halve bol. Dat is wat heet centrum.

Dat nieuwe programma – de opdracht -. Hoe dat nieuwe programma 
situeren ten aanzien van die halve bol.  De gestalte van die halve 
bol. Met andere woorden: de fysieke verschijning of perceptie. 
Maar ook en vooral: zijn mentale ruimte. 
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Hoe ambitieus kan of mag het nieuwe programma daarin zijn of 
worden. Kan het nieuwe programma wel zo ambitieus worden; dat 
is de vraag. Zal het er naast gaan staan – eigenlijk is dat nieuwe 
programma zelfs meer dan wat het centrum vandaag is. En wat zal 
dan de betekenis van die halve bol nog mogen of moeten zijn; is 
eveneens de vraag.

En het programma wil anders: meer open naar het publiek; met de 
inzichten van vandaag meer functioneel en geordend dan wat een 
cirkel – die halve bol dus – mag vermogen. Precies.

Dat programma is dus eigenlijk vorm voor een nieuw gebouw. 
Eén gebouw. Zo ziet het er naar uit . Zo valt te verwachten. Op één 
bepaalde plek. Dat is de suggestie. Ernaast – vandaag: ‘erachter’ -. 
Maar om morgen ‘ervoor’ te worden: de nieuwe hoek waaruit alles 
benadert en bereikt zal worden. 

Alsof. Precies. Het lijkt wel dat. Of kunnen daar vragen bij worden 
gesteld.

Alsof er niet kan of mag geloofd worden in de  andere benaderingen 
dan die nieuwe hoek van benadering. Alsof er niet mag gedacht 
worden aan eerder meerdere gebouwen in plaats van één. Alsof 
er niet kan geloofd worden in een oefening omtrent de halve bol – 
het is waar: nog niet zolang gelden werd deze al even à jour gezet; 
laten we dus de gedane zorg respecteren -. Alsof de perceptie van 
het Masereel centrum daardoor per definitie anders zal worden. 

Het is niet duidelijk of dat dan – één nieuw representatief gebouw 
ernaast - de uiteindelijke opzet was of als gewoon was ingeschat 
als het onvermijdelijk gevolg.

Die bol. Die bol. Die halve bol. Dat huis. Ooit van Fons. Nu van 
Massereel. 
Straks nog steeds dat huis ? Straks nog steeds dat huis. Dat wordt 
het betoog.

Wat kan die halve bol nog vermogen. Dat is de oefening die we 
willen maken. Kan die halve bol – laat ons zeggen bij wijze van 
betoog – nog een hele bol worden – en dat is niet meteen letterlijk 
bedoeld. Dat is bedoeld in de idee van het idee van het centrum 
waarvoor die halve bol staat. Centrum als woord voor hoe zoiets 
noemt: Masereelcentrum. Ook centrum als woord die midden wil 
bedoelen. Mentale ijkpunt. 

Door die architect Lou Jansen per geometrie zo werkelijk gestalte 
gegeven.

Aan dat betoog over die halve bol mag moet nog toegevoegd zijn 
betekenis in het landschap. Vanuit die halve bol. Het landschap valt 
niet mooier te vatten. Ooit allicht alleenstaande als een volledig 
rondom panorama. Later als panorama in zijn positie in het geheel 
van een precies wel dorp – zo met die daken -. 

Zoals gezegd: die halve bol: vreemd, mooi en fijn.
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 Misschien wel een halve hele bol.

Dat is wat dan aan een tafel gebeurd. Al overwegend. Al tekenend. 
Al wat gevraagd wordt bevragen. Al wat niet te verwachten is toch 
te verwachten. Dat moment dat het dan toch net anders wordt. 
Misschien eerst even in stilte.

De oefening om na te zien hoe het met die halve bol zou kunnen 
gaan lukken. Onverwacht. Dat was de oefening – of liever: één van 
de oefeningen – die door de vingers en door de gedachten moest.

Een hele bol. Een hele ambitie. Daarom misschien of zelf meteen: 
geen hele bol. In gestalte dan toch. Maar wel in gedachte. 

Een gedachte. Een tekening. Een referentie. 

Een bol is rond. Hoe kan het programma rond de halve bol worden 
bedacht. Dat is waar het dan op staat. Het staat dan op de ambitie 
om te durven beweren dat mits het juiste schaakwerk van het 
programma misschien wel onverwacht meer nabijheid met die 
mooie halve bol kan verwacht worden dan dat vermoed zou 
worden. Het juiste schaakwerk waarbij het programma mogelijk 
eerder verspreid kan worden gesitueerd. En mits die verspreiding 
misschien wel meer onverwacht verband kan worden gevonden 
tussen het ene en het anders. Misschien wel meer eenheid kan 
worden gegeven dat de alom eenheid van slechts één nieuw 
gebouw en waarover niet duidelijk is of het dat andere gebouw zal 
willen vergeten of willen kaderen.

Een oefening. Met een zeker resultaat.

Een resultaat die maakt dat de halve bol nog altijd die halve bol 
is. Zijn betekenis. Zijn ervaring. Zijn beleving. Zijn belang. Een 
resultaat dat die halve bol nog meer een halve bol is. Die halve bol 
blijft het centrum. Het centrum blijft die halve bol.

Daarmee willen bereiken dat wat ook over de geometrie en 
de architectuur van de halve bol en van de ambitie hierzo mag 
gezegd worden – de fixatie; jawel -; uiteindelijk onverwacht 
mogelijkheden opent in het nog meer dan vermoed worden van 
iteratieve potenties tussen delen van het programma – zowel de 
programma’s van opdracht als de bestaande of blijvende – en dat 
alleen maar om op dezelfde manier schaal en menselijke maat te 
vinden zoals Lou Jansen dat al ooit zo meesterlijk introduceerde in 
wat Martens was en Masereel nu is. 

Een halve bol die nooit alleen maar weer zijn geometrie was. Maar 
een huis. 

Een hele halve bol die meer een hele bol is dan de geometrie van 
een zuivere hele bol.
Een hele halve bol als een heel geheel van praktische gedachten 
en menselijke verlangens om zowel een specifieke plek 
(programmaonderdeel) te weten vinden als tegelijk een geheel te 
benaarstigen (ambitie van het centrum)
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 Misschien wel een halve hele vierkante bol.

Rond die halve bol tekenen we vier grote kamers. Kamers die 
telkens aansluiting nemen op de vier deuren van die halve bol. 
Vierkante kamers. Net gelijnd op de assen van de halve bol. 
Vierkante kamers. Telkens op maat van een bepaalde verwachting 
aan programma. Vierkante kamers telkens vertekent door het 
detail van de context op die plek. Vierkante kamers. Kubussen. 
Tussen driehoeken en rond de cirkel; die de halve bol is.

 Zoals het te voorzien is.

Die vierkante kamers. Niet anders dan die ronde kamer in het 
midden van die halve bol. Baksteen. Beton. In dat wit. Dat dikke 
wit. Op die natuur van die ruwe baksteen. Op die cultuur van die 
vreemde bekisting. Die vreemde bekisting van dat plafond. 

Die vierkante kamers. Die witte kamers. Die witte halve bol. Eén 
geheel. Niet in één fysiek geheel. Maar geheel in het bij één zetten.  
En daarmee wel één mentaal geheel. De halve bol als middelpunt 
vliegend. Een hele vierkante bol.

En eerst wordt één kamer atelier. En een andere galerij. Een andere 
archief. En nog een andere werkplaats. Zo tekenen we dat eerst.

 Zoals het misschien ook anders kan.

Daarop doet de middelpunt vliegende gedachte echter meer. 
Stel een vijfde vierkant rondom de middelste ronde kamer. De 
rondlopende ruimte van de halve bol heeft nu muren die het 
nooit had: rechte muren; niets is beter om tentoon te stellen. Die 
rondlopende ruimte als galerij. Misschien is dat een idee. En met 
dat idee zal die vierkante kamer die bedoeld was om tentoon te 
stellen atelier kunnen worden. Tegelijk; in die rondlopende ruimte 
van de halve bol; misschien kan het ook nog wel atelier zijn; een 
deel. Waarom niet. Zeer zeker. 

Al twee ateliers en een galerij waar rond die kamers zich schikken. 
Al door die galerij lopend van hier naar daar. Die galerij die ook 
nog altijd atelier kan zijn. Zal zijn. Op het juiste moment. Want die 
galerij is evengoed plek voor het archief. Die galerij brengt nu alles 
samen. Werk. Werken en tonen. 

Een derde vierkante kamer vangt het verloren atelier op. Een 
vierde vierkante kamer de werkplaats. 

 Wit.

We tekenen beide schema’s.  Zoals het te voorzien is. Zoals het 
misschien ook anders kan.

Wit is het materiaal. Wit is de structuur. Tactiel. Elke kamer krijgt 
één groot raam. Misschien een keer twee. Noord is het idee. Soms 
oost of west. Kwestie van waarvoor de kamer staat. Kwestie te 
weten wat de dag brengt.
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 Welkom.

 Langs de kamers. 

Langs de vierkante kamers naar de ronde galerij – letterlijk: galerij 
-.  Langs die galerij van de ene kamer naar de andere. 

Door de schikking van die vier kamers. Rond die halve bol. Het 
is een geheel. Die hele halve vierkante bol. Er is geen achterkant 
en geen voorkant meer. Rondom is alles geschikt en geschikt om 
telkens voorkant te zijn. Langs alle kanten welkom.

Alle ooit eerdere ideeën over de uitbreiding ooit geweest; de halve 
bol was steeds het uitgangspunt. Steeds het midden. Soms zelfs 
met meerdere halve bollen.

 Langs het zuiden.

Het Masereelfonds laat zich nu ten zuiden benaderen. Een groot 
raam laat zien wat er te zien is. 

 Langs het noorden.

Maar evengoed. Langs het noorden zoals het gaat vandaag. Maar 
zoals het nu meer uitnodigend mag zijn. Niet verscholen. Waarom 
niet.

We tekenen beide schema’s.
 

 Werken.

Werken in die kamers. Werken in de galerij. Werken als werken. 
Werken als tonen. Tonen als werken.

In de stilte van de aparte kamers. Met de samenhorigheid die in de 
halve bol steeds zo iedereen motiveerde. 

Aparte kamers. Telkens met eigen identiteit. Door programma. 
Door het detail van de context. Door telkens dat andere raam. Maar 
nooit onderling anders door misbaar materiaal of ondoordacht 
detail.

 De hele halve vierkante Bol. Achtergrond.

Het is duidelijk. De halve bol. Dat is het Masereelcentrum. Dat moet 
het Masereelcentrum blijven. De kamers maken het idee van die 
halve bol tot een idee van  ‘hele halve vierkante bol.’ Door hoewel 
verspreid toch wel volgens een zekere symmetrie en schikking 
kamers toe te voegen die nieuwe achtergrond zijn voor de halve bol. 
Vierkante kamers of kubussen die in een zekere zin zich schikken; 
zoals de driehoeken als tenten het wonen heeft geordend.

Er is nu eenmaal programma. Er moet gebouwd. Inderdaad; de 
halve bol moet niets anders. Niets anders die de halve bol zou 
durven overschaduwen.  
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 Epiloog I.

 Waarover gaat dit nu allemaal.

Over uw project. Over wat de opdracht is. En het programma. En 
de hedendaagse verwachtingen. Alleen maar daarover. Niet alleen 
maar daarover. 

Over zoveel meer. Misschien vooral: onverwacht net anders. Dat is 
zoveel meer

Over duurzaam: anders. Moet anders. Beginsel van duurzaam is de 
bevraging. Moet zijn. Niet louter de berekening. Duurzaam moet 
vertrekken uit alle gedachten mogelijk. Hoe niet alleen een gebouw 
een gevolg mag zijn van een duurzame doordachte opdracht. Maar 
ook hoe een gebouw inspirerend kan zijn om de verwachtingen 
van die duurzame doordachte opdracht net die opdracht anders te 
kunnen laten formuleren.
Cultuurzaam. Een uit te vinden woord. Een uit te vinden 
toekomst. Maar misschien het echte antwoord op duurzaam. Het 
onverwachte.

Dit voorstel wil onverwacht de visie op hoe alles gedacht werd 
slechts te kunnen realiseren nieuw perspectief kan worden 
gegeven.

I

En dan hebben we het over hoe er geleefd en gewerkt zal kunnen 
worden. Het programma als uitgangspunt. Een onvermoed 
onverwachte meerwaarde als invulling als uitkomst. Want 
daarover gaat het: de juiste plek om te werken. Tegelijk de fijnste 
plek om te werken.

II

En dan hebben we het over hoe de configuratie; de perceptie of 
de gestalte van het geheel die vandaag het complex aan gebouwen 
was niet louter als achtergrond te gaan zien maar als blijvende 
regenerator van wat het wil zijn: een centrum; een huis.

De erfenis van het geheel is niet louter een erfenis; maar eigenlijk 
een startpunt en daarmee nooit apart van wat het nieuwe wilde 
zijn. Leren inzien hoe mooi het is. Leren verder koesteren van wat 
al zo mooi was.
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III

Een vreemd gebouw. Die halve bol. Hoezo vreemd? Die halve hele 
vierkante  bol.

Een  vreemd gebouw. Nog steeds. Nog veel meer. Maar nog steeds 
is dat Masereelcentrum dat Masereelcentrum. En dat behoeft ook 
geen ander. De halve bol is wat het Masereelcentrum is. Het idee 
van de ‘hele halve vierkante bol’ is niet alleen wat het programma 
vermag maar wil misschien ook maar vooral de achtergrond zijn 
voor de halve bol. Een nieuwe achtergrond. Van vierkanten tussen 
driehoeken en rond een cirkel; die de halve bol is.

 
Alles zijn huizen. Rond. Driehoek. Blok. Alles is weer rond. Het was 
eerst een huis.

Alles is weer rond. Rond het ronde huis.

De schaal blijft een huis.
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 Epiloog II

 Bouwen. Dromen. Tellen.

Het is altijd zo. We willen bouwen (we meten wat het moet zijn). 
We gaan dromen (zou het toch nog anders kunnen). We moeten 
tellen (er is niet meer dan wat er is)

We rekenen. En we tekenen. We rekenen weer. En we tekenen 
weer. En om den duur. We zullen het bouwen. Alle gedachte 
maten en verwachtingen. Al tekenend en rekenend en tekenend 
en rekenend. Het werd altijd maar anders. En beter. Op het einde 
gingen we bouwen. En alles was zoals het moet zijn. Niet zoals het 
moest zijn. Maar dat is nu moeten zoals het moet en zoals het niet 
moet.

Wees zeker. Met deze reeksen aan kleine verschillen. Maar 
verschillen die wat gebouwd zal kunnen worden zal kunnen 
vinden. pg-26-27-
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In die mooie halve bol; daar te midden; die mooie ronde trappenhal. 
Met die mooie baksteen. Zo vele keren wit geschilderd. Die mooie 
beton. Zo bijzonder afdruk gegeven. We weten niet goed hoe het 
juist zat. Maar het zit zo goed. En opnieuw zoveel keer geschilderd. 
Dat het wolken zijn.

De nieuwe huizen zijn niet anders. Wit. Baksteen. Plafond.

De nieuwe huizen zijn net iets anders. 

Voor de gevel zullen we oude muren zoeken die wit geschilderd 
zijn. We zullen ze afbreken. Maar niet kuisen. De steen en wit 
blijven. De nieuwe grijze voeg de muur tekenen. Niet gekuiste oude 
steen. Het mag niet kosten. Grijze eenvoudige voeg. De muur op 
sterkte.
 

 Epiloog III.

 Plezier.

Het maken van de tekeningen. Het maken van het huis. De huizen. 
Straks.

tekenen. neneket.

Het maken van de tekeningen. Zoals het maken van het werk al 
altijd daar bij Masereel gebeurd. Denken over de pen. De dikte. Hoe 
de tekening maken.

De blauwdruk is de mentale tekening van de afdruk. Voor de 
architect. Zoals voor Masereel het omgekeerde ook zijn tekening 
was. Zoals het vandaag alle dagen bij Masereel mag worden 
gedacht. Omgekeerd.

Geen Masereel. Maar wel de blauwdruk.

Huizen. Rond. Driehoek. Blok. Rond het ronde huis.

Voor het maken van de huizen zullen we niet anders willen tewerk 
gaan. Nadenken over hoe het te maken. Niet alleen technisch. Niet 
alleen economisch. Maar ook als tekening. Om dan telkens opnieuw 
economisch te zijn en technisch zonder falen.
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1:500   INPLANTINGSPLAN
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HET GRAFISCHE (ZEEFDRUK) ATELIER
1. grafisch atelier
2. donkere kamer
3. uitspuitcabine

HET WERKHUIS
4. werkhuis

DE PUBLIEKE (TENTOONSTELLINGS) RUIMTE
5. tentoonstellingsruimte
6. archief ruimte
7. mobiel kantoor

HET LITHO ATELIER
9. litho atelier

HET GRAFISCH CENTRUM
10. atelier
11 sanitair

5

6

7

4

11

A’

1:200   GRONDPLAN
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1:200   SNEDE A
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VIERKANT I - zeefdruk atelier

fundering

meting

noord 13,20 1,00 1,000 1,00 13,20

oost 10,00 1,00 1,000 1,00 10,00

zuid 13,20 1,00 1,000 1,00 13,20

west 10,00 1,00 1,000 1,00 10,00

samenstelling €€nh€idsprijs

randbalk beton 0,30*0,70 0,21 1,00 1,00 225,00 47,25 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

lm vh 46,40 47,25 € 2.192,40 €

betonplaat funderingsplaat

meting

oppervlak 1,00 1,00 1,000 135,00 135,00

samenstelling €€nh€idsprijs

afgraven 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 €

afvoeren 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 €

werkvloer 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 €

isolatie 1,00 1,00 1,00 22,00 22,00 €

dragende structuur wapening 0,20 1,00 1,00 125,00 25,00 €

dragende structuur beton 0,20 1,00 1,00 200,00 40,00 €

afwerkingen 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 €

randen verrekend 1,00 1,00 1,00 25,00 25,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

m2 vh 135,00 152,00 € 20.520,00 €

betonplaat dak

meting

oppervlak 1,00 1,00 1,000 114,00 114,00

samenstelling €€nh€idsprijs

folie 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 €

dragende structuur beton 1,00 1,00 1,00 80,00 80,00 €

vochtscherm damp 1,00 1,00 1,00 22,00 22,00 €

isolatie thermisch 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00 €

vochtscherm water 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00 €

randen verrekend 1,00 1,00 1,00 25,00 25,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

m2 vh 114,00 189,50 € 21.603,00 €

wanden buiten

meting

noord 13,10 1,00 5,000 1,00 65,50

oost 10,00 1,00 5,000 1,00 50,00

zuid 13,10 1,00 5,000 1,00 65,50

west 10,00 1,00 5,000 1,00 50,00

samenstelling €€nh€idsprijs

parament recupstenen ongekuisd 1,00 1,00 0,10 800,00 80,00 €

isolatie 1,00 1,00 1,00 25,00 25,00 €

dragende wand 1,00 1,00 0,20 400,00 80,00 €

schilderen 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

m2 vh 231,00 185,00 € 42.735,00 €

wanden binnen

meting

donkere kamer 9,10 1,00 4,000 1,00 36,40

spuit cabine 3,00 1,00 4,000 1,00 12,00

samenstelling €€nh€idsprijs

schilderen 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 €

dragende wand 1,00 1,00 0,14 400,00 56,00 €

schilderen 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

m2 vh 48,40 56,00 € 2.710,40 €

wanden open glas- en schrijnwerken

meting

raam type 1 3,00 1,00 2,000 1,00 6,00

raam type 2 2,00 1,00 1,500 1,00 3,00

raam type 3 2,50 1,00 3,000 1,00 7,50

deur factor 1,5 1,60 1,00 2,300 1,50 5,52

samenstelling €€nh€idsprijs

schrijnwerk 1,00 1,00 1,00 200,00 200,00 €

glaswerk 1,00 1,00 1,00 115,00 115,00 €

afwerking 1,00 1,00 1,00 90,00 90,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

m2 vh 22,02 405,00 € 8.918,10 €

technieken

meting

1,00 1,00 1,000 114,00 114,00

samenstelling €€nh€idsprijs

rioleringen 1,00 1,00 1,00 45,00 45,00 €

electricteit 1,00 1,00 1,00 35,00 35,00 €

data 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 €

verlichting 1,00 1,00 1,00 35,00 35,00 €

verwarming 1,00 1,00 1,00 35,00 35,00 €

sanitair 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00 €

verluchting 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00 €

brand 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

m2 vh 114,00 197,00 € 22.458,00 €

afwerkingen

meting

netto 1,00 1,00 1,000 114,00 114,00

samenstelling €€nh€idsprijs

contingnet 1,00 1,00 1,00 45,00 45,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

m2 vh 114,00 45,00 € 5.130,00 €

uitrustingen vast en los

400,00 0,00 € 0,00 €
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VIERKANT II - werkhuis

fundering

lm vh 19,40 47,25 € 916,65 €

betonplaat funderingsplaat

m2 vh 45,00 152,00 € 6.840,00 €

betonplaat dak

m2 vh 34,00 189,50 € 6.443,00 €

wanden buiten

m2 vh 135,00 185,00 € 24.975,00 €

wanden binnen

m2 vh 80,00 63,00 € 0,00 €

wanden open glas- en schrijnwerken

m2 vh 19,02 405,00 € 7.703,10 €

technieken

m2 vh 34,00 197,00 € 6.698,00 €

afwerkingen

m2 vh 34,00 45,00 € 1.530,00 €

uitrustingen vast en los

m2 vh 400,00 0,00 € 0,00 €

VIERKANT III - galerie

fundering

lm vh 59,40 47,25 € 2.806,65 €

betonplaat funderingsplaat

m2 vh 217,00 152,00 € 32.984,00 €

betonplaat dak

m2 vh 193,00 189,50 € 36.573,50 €

wanden buiten

m2 vh 295,50 185,00 € 54.667,50 €

wanden binnen

m2 vh 60,00 80,00 € 4.800,00 €

wanden open glas- en schrijnwerken

m2 vh 36,02 405,00 € 14.588,10 €

technieken

m2 vh 193,00 197,00 € 38.021,00 €

afwerkingen

m2 vh 193,00 45,00 € 8.685,00 €

uitrustingen vast en los

m2 vh 400,00 0,00 € 0,00 €

VIERKANT IV - lithografie

afbraak 

m2 vh 65,00 30,00 € 1.950,00 €

fundering

lm vh 35,40 47,25 € 1.672,65 €

betonplaat funderingsplaat

m2 vh 65,00 152,00 € 9.880,00 €

betonplaat dak

m2 vh 50,00 189,50 € 9.475,00 €

wanden buiten

m2 vh 175,50 215,00 € 37.732,50 €

wanden binnen

m2 vh 80,00 63,00 € 0,00 €

wanden open glas- en schrijnwerken

m2 vh 18,02 405,00 € 7.298,10 €

technieken

m2 vh 50,00 197,00 € 9.850,00 €

afwerkingen

m2 vh 50,00 45,00 € 2.250,00 €

ANDERE

halve bol aansluitingen

meting

vierkant I 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00

vierkant II 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00

vierkant III 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00

vierkant IV 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00

samenstelling €€nh€idsprijs

contingnet 1,00 1,00 1,00 3200,00 3.200,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

sog vh 4,00 3.200,00 € 12.800,00 €

halve bol toiletten

meting

binnen 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00

samenstelling €€nh€idsprijs

contingnet 1,00 1,00 1,00 11500,00 11.500,00 €

totaal e-h aard tot h-heid tot €-prijs tot €

sog vh 1,00 11.500,00 € 11.500,00 €

afwerkingen vast en los

m2 vh 400,00 0,00 € 0,00 €

meubilair vast en los

m2 vh 400,00 0,00 € 0,00 €

uitrustingen vast en los

m2 vh 400,00 0,00 € 0,00 €

omgeving

m2 vh 400,00 0,00 € 0,00 €

bouwkost bij meting

bouwkost op basis van meting e.btw 478.906,65 €

% btw 21,00%

btw 100.570,40 €

i.btw 579.477,05 €
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MODEL I 
totaal: 476 m2 nieuwbouw

vierkant 1
135m2 

vierkant 2
45m2 

vierkant 3
225m2 

vierkant 4
65m2 

RAMING MODEL I

TOTAAL MODEL I
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DUURZAAM TRAJECT.

Duurzaam project.

terminologie

 Projectmanagement: aanpak en procesverloop

 Projectbeheer en changemanagement 

 Projectinstallatie en projectbrief 

Voor een duurzaam projectmanagement moeten drie belangrijke principes worden onderscheiden. 

Deze drie principes te samen en steeds te samen garanderen het succes voor een goed verloop van 

het project. Elke van de drie principes zijn sluitstenen van en voor duurzaam project en zijn proces

Projectmanagement: aanpak en procesverloop.

Eerste sluitsteen: installatie van vergaderingen.?

terminologie

 Projectmanager.

 Gedelegeerd opdrachtgever.

 Werkgroep-Vergadering(en).  WG

 Stuurgroep-Vergadering(en).  SG

 Deelvergadering(en).   dg 

 Klankbord

 Speerpunt

 Lijn

 Zenuwstelsel

principe

Het studieteam (lees: ontwerpteam) stelt een ‘projectmanager’ aan. Deze projectmanager is 

een architect. Er wordt van uitgegaan dat dit de architect van dit ontwerpteam van dit project 

zal zijn; mits dit als een bijzondere opdracht zal worden geformuleerd. Samen met de door 

de opdrachtgever aangeduide ‘gedelegeerde van de opdrachtgever’ zet hij de planning en 

werkmethode uit. De gedelegeerde van de opdrachtgever is een daartoe voldoende gemachtigde 

maar ook eerst en vooral daartoe voldoende gekwalificeerde en ervaren gedelegeerde.

Daartoe worden 3 types van vergaderingen ingericht.

De ‘werkgroep-vergadering’ (WG) is daarbij de omvangrijkste en meest bezige. 

Daarin zetelen de opdrachtgever, de architect en de andere studies van de opdracht. Facultatief, 

naar noodzaak en naar eigen inzicht, kan deze vergadering worden aangevuld met andere 

belanghebbende partijen zoals beslissing gevende vergunnende overheden of toezichthoudende 

overheden. Deze vergadering zet grote lijnen uit van de werkmethode en van de doelstellingen. Het 

werk van de werkgroep-vergadering wordt door de projectmanager en de gedelegeerde voorgelegd 

in de ‘stuurgroep-vergadering’ (SG). 

In die stuurgroep-vergaderingen zit de opdrachtgever met al de afgevaardigden van zijn 

bestuurs-en beheerorganen. De beslissende of vergunnende overheden zetelen naar inzicht 

van de opdrachtgever en de projectmanager mee.  De stuurgroep-vergadering beslist over de 

resultaten van de werkgroep-vergadering en geeft directieven aan de werkgroep-vergadering.

Deze stuurgroep-vergadering (SG) is het hart van het proces.  In die vergadering wordt de essentie 

en het detail van de opdracht uiteengezet en de taken die aan de werkgroep-vergadering worden 

opgelegd aan de projectmanager en de gedelegeerde van de opdrachtgever meegegeven.  De 

stuurgroep-vergadering zet de lijn(en) uit. De stuurgroep-vergadering is het speerpunt van het 

project. Tegelijk is zij ook het klankbord naar of de vinger aan de pols van de buitenwereld.

De projectmanager zal om de werkgroep-vergadering efficiënt te kunnen organiseren 

‘deelvergaderingen’ (dg) op de planning brengen. Deze vergaderingen kunnen gaan over bepaalde 

(deel)aspecten van de opdracht. De projectmanager zal de resultaten van die deelvergaderingen 

integreren in de werkgroep-vergadering. Deze deelvergaderingen zijn het zenuwstelsel van de 

projectontwikkeling.De installatie van deze onderscheiden vergaderingen waarin duidelijke 

mandaten en opdrachten zijn afgebakend is een eerste stap om een project op een efficiënte en 

kwaliteitsvolle manier te realiseren.

Projectbeheer en changemanagement 

Tweede sluitsteen: een continu projectbeheer.

terminologie

Opdrachtformulering    OF

Projectopdracht of programmaopdracht.  P

Budgettaire grenzen.    B

Ontwerp.     O

Projectbeheer    PB

Changemanagement    CM

Savemanagement    SM

principe

Dit ‘projectbeheer’ (PB) controleert de verhouding tussen projectopdracht of 

‘programmaopdracht’ (P), de ‘budgettaire grenzen’ (B) en het ‘ontwerp’ (O). 

Van meet af aan, en in elke fase zal het projectmanagement met de gepaste instrumenten en 

detaillering de verhouding tussen deze drie parameters controleren.De onderlinge overeenkomst 

tussen alle deze aspecten die samen de ‘opdrachtformulering’ (OF) maken wordt getoetst, in het 

bijzonder ten aanzien van het budget. Bij niet-overeenkomst zal de projectmanager dit signaleren; 

daar waar eveneens de gedelegeerde van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf dit eveneens 

naziet en desgevallend zijn voorbehoud al mag formuleren.Het is de projectmanager gegeven om 

niet alleen de signaalfunctie in dit waar te nemen, maar ook om actief voorstellen te formuleren 

om de verhouding terug in evenwicht te brengen. Maar ook de gelegeerde van de opdrachtgever 

of de opdrachtgever zal hier toe actief mee voorstellen nazien en zelfs formuleren. Uiteindelijk zal 

de gelegeerde van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf de beslissingen ten gronde nemen op 

basis van het debat die op deze voorstellen volgt en die een finaal advies van de projectmanager 

worden gegeven.

 

Het ‘changemanagement’ (CM) is een positieve en actieve taak van de projectmanager in het 

projectbeheer. De projectmanager zet hiervoor de lijnen uit.  Niet alleen ingeval van onevenwicht 

tussen de parameters zal de projectmanager dit doen. Ook waar de projectmanager ziet dat 

geoptimaliseerd kan worden zal hij dit doen. dit is het ‘savemanagement’ (SM): de zorg om ten allen 

tijde het project beter te maken. Uiteraard zal de gedelegeerde van de opdrachtgever alsook de 

opdrachtgever zelf te allen tijde hierin zijn eigen expertise mogen aanwenden. 

Het project zal nu niet alleen maar beter worden gemaakt door een goed ontwerp. Maar ook door 

het objectieve nazicht. Of nog anders: het potentiële subjectieve voordeel van een goed ontwerp zal 

zich daardoor nog beter kunnen ontplooien. En dit is toch wel de doelstelling van opdrachtgever 

en architect. Uiteraard is van belang dat de driehoeksverhouding in verhouding blijft: ontwerp, 

budget opdracht zullen hiermee hun ultieme en evenwichtige verhouding vinden. Dat is het doel en 

het resultaat.

 

Projectinstallatie en projectbrief 

De laatste sluitsteen is de projectinstallatie.

terminologie

 Projectinstallatie   PI

 Projectbrief    PF

 Projectplanning   PP

Principe

De projectinstallatie (PI) is een periode voor de start van de eigenlijke ontwerpfasen. 

Het verwachtte ontwerpproces bestaat uit een drietal fasen. Schetsontwerp (SO), voorontwerp 

(VO) en definitief ontwerp (DO). De zekerheden (aangeduid door de curve en door de driehoekjes 

op het schema) voor de opdrachtgever nemen toe bij het vorderen van het ontwerp. Door in de 

projectinstallatie een eerste detailtoetsing te doen tussen opdracht en budget kan met grotere 

zekerheid over de overeenkomst tussen deze twee componenten het schetsontwerp worden 

gestart. Per projectinstallatie zal een eerste toetsing aan de realiteit gebeuren. Uiteindelijk maakt 

dit dat de eerste ontwerpfase efficiënter kan verlopen. Doordat het eerste ontwerp niet meer hoeft 

te dienen als eerste check-up van de verhouding programma-budget kan alle aandacht en energie 

naar het maken van het ontwerp gaan, en dit dus met grotere zekerheid. Hoewel dus in principe 

één nieuwe fase bijkomend wordt geïntroduceerd mag verwacht worden dat de volgende fase 

efficiënter in tijd en doelstelling zullen verlopen.

Het resultaat van de projectinstallatie zal door de projectmanager worden opgetekend in een 

projectbrief (PF). De projectbrief behandelt niet alleen meer het programma van eisen (dat vooral 

vaak enkel metrisch is) en budget; maar zal ook neerslag zijn van zowel enerzijds de tijdens de 

projectinstallatie doorgronde projectfilosofie als anderzijds detailopname van uitkomst van de 

bevindingen voorkomend uit die projectinstallatie.  Uiteraard zullen alle kwantificeerbare eisen 

maar ook duurzaamheid, energievraagstukken, en dergelijke meer mee opgenomen worden in 

deze projectbrief. De projectbrief bevat tenslotte ook een op maat van het project uitgetekend 

projectmanagement en projectbeheer; inclusief het scenario en procedure van changemanagement. 

De projectinstallatie en de projectbrief zijn de sleutel voor een succesvol project.
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CONCLUSIE DUURZAAM PROJECTMANAGEMENT

Duurzaam projectmanagement reikt een scala van instrumenten en principes aan die zich als een 

dynamisch systeem willen etaleren. Ze zijn instrumenten en leidraad; zonder dat ze de finaliteit 

zullen zijn van het project. De finaliteit van het project ligt in het realiseren van een project waar 

iedereen in zal willen wonen en werken. Welke iedereen zal koesteren maar ook zal motiveren. De 

formulering van deze instrumenten en hun onderlinge verhouding zijn het gevolg van enerzijds een 

weldoordachte opzet alsook anderzijds als gevolg van toetsing aan de ervaring. Deze instrumenten 

en de onderlinge verhouding ervan zullen alleszins bespreekbaar met de opdrachtgever en zijn 

gedelegeerde opdrachtgever worden gesteld van bij de projectinstallatie. Nooit zal daarbij uit het 

oog verloren worden dat de installatie van het projectmanagement uiteindelijk onontbeerlijk zal 

zijn en voordeel blijft voor het project.

Duurzaam project management met als enige doel een duurzaam project!

 

DUURZAAM PROJECT. 

Duurzaam leven.

terminologie

 Materiële duurzaamheid. Standaard.

 Culturele duurzaamheid. Ultiem.

 Bouwen is leven.

principe

Waar vandaag mag verwacht worden dat duurzaamheid een standaard is; is leven in een gebouw 

meer dan duurzaamheid van dat gebouw op zich.Een duurzaam project ambiëren is niet voldoende 

alleen. Een project dient om te leven. En leven is meer dan duurzaamheid alleen.Of anders gezegd: 

duurzaam kan breder. Duurzaamheid moet breder. Breder geformuleerd. Want enkel dan is 

duurzaamheid leven. De meetbare kwantitatieve doelstellingen zijn onontbeerlijk maar tegelijk 

vandaag standaard geworden. Maar enkel bij deze meetbare kwantitatieve prestaties verblijven 

zou duurzaamheid enkel materieel definiëren.  En de definitie van duurzaamheid te zeer beperken. 

Te vaak  wordt het discours omtrent duurzaamheid te zeer tot deze enge verwachtingen beperkt. 

Het mag er niet op gaan lijken dat dit voldoende of ultiem zou zijn. Eigenlijk zijn louter de beter te 

verwachte prestaties slechts standaard; en niet voldoende om duurzaamheid breed of liever echt 

te formuleren.Na ondertussen decennia de focus  te veel op die materiële prestaties te hebben 

gekeerd moet vandaag maatschappelijk gezien duurzaamheid in zijn ultieme breedste definitie 

hernomen worden. Zijn culturele dimensie. Of liever: duurzaamheid laat zich niet beperken. Echte 

duurzaamheid stelt zich relatief op naar zijn context. En zijn context is meer dat zijn materialiteit 

alleen; zijn context is alles. Context is cultuur. Cultuur is de ultieme definitie van duurzaamheid.

Bouwen is leven. Duurzaam is architectuur. Architectuur is duurzaam.

Materiële duurzaamheid. Standaard.

Eerste hoeksteen voor een duurzame interpretatie

standaard

 Het is evident. Het is de standaard. De hedendaagse verwachtingen en 

meetinstrumenten behoren tot de standaard verwachtingen. Het nastreven en haalbaar maken 

van deze doelstellingen is waarnaar het ontwerpteam als minimum streeft. Het ontwerpteam 

is dan ook van niet alleen voldoende verscheiden maar ook onderscheiden kennis – architecten 

en ingenieurs; stabiliteit, technieken en speciale technieken - voorzien. bijzondere studies en 

ervaren studies. Niet alleen via daartoe in het team geïntegreerde bijzonder studies of raadgevers. 

Maar ook door dat elkeen van de teamleden voor zijn eigen scoop al de juiste relevante ervaring 

mocht opbouwen en de juiste en hedendaagse principes van zelf weet te integreren. Ondertussen 

is de opbouw van kennis sinds decennia aan de gang en mag verwacht worden dat er een ruime 

interpretatie bestaat die rechtstreek door teamleden worden gedragen. Nogmaals: onverminderd 

de toegevoegde waarde van bijzondere kwaliteiten van bijzondere raadgevers. Raadgevers vanaf 

ontwerp maar ook tijdens de uitvoering samen met alle teamleden van het ontwerpteam de 

ambities nauwlettend na zien.

norm en ambitie

Dat genormeerde en geregelde standaarden worden gehaald is eveneens standaard en de normale 

verwachting. Of ambitieuzere buiten de geldende regelgevingen bestaande standaarden – bv 

BREEAM - overwogen kunnen worden zal het ontwerpteam samen met de opdrachtgever nazien. 

Ambitieuzere standaarden kunnen de materiële realisatie  van de duurzame definitie al vaak 

bijsturen in het licht van bredere perspectieven. Energie is dan niet alleen meer een zaak van 

verbruik – gebouw - maar ook van productie – welke energie of hoe het gebouw tot stand komt 

-.  Een aantal van deze ambitieuzere standaarden brengen zelfs al een deel in zicht wat straks 

onder culturele duurzaamheid zal worden geformuleerd; hetzij dan noch louter voor zover dat 

kwantificeerbaar kan gemaakt worden.

ontwerp naar uitvoering

Het nastreven van deze duurzame ambitie is niet alleen een zaak van ontwerp maar des te meer 

een zaak van uitvoering. Wat minutieus bedacht wordt moet minutieus worden uitgevoerd. Elkeen 

van de teamleden heeft meer dan voldoende ervaring in het begeleiden van een project naar de 

uitvoering en in het toezicht houden op de uitvoering zelf.

uitvoering naar ontwerp

Niet alleen is dit van cruciaal belang in deze volgorde – van ontwerp tot werf -.  Des te meer 

in de omgekeerde volgorde. De ervaring door het toezicht op de uitvoering van werken speelt 

onmiskenbaar een rol in de fase van het ontwerp. De hedendaagse technieken van bouwen zijn 

schijnbaar eindeloos; de duurzame en gegarandeerde uitkomst ervan zijn minder eindeloos. 

pragmatisch maar ambitieus

Binnen een deze schijnbare eindeloze mogelijkheden de pragmatische beslissingen nemen 

is daarbij vandaag nog meer het cruciale vraagstuk. Dit vraagstuk moet niet alleen de meest 

hedendaagse mogelijkheden in het vizier nemen; des temeer moet in dit vraagstuk deze 

mogelijkheden worden afgewogen ten aanzien van de ervaringen en feitelijke vaststellingen die 

tot op vandaag kunnen worden gedeeld; alsook afgewogen tegenover verwachte rendementen 

binnen een realistisch perspectief. Dit is de hoogste ambitie. Dit is de juiste ambitie. Binnen het 

geweld van de tendensen de realiteit van de toekomst juist inschatten.  Dat en alleen dat kan leiden 

tot een leefbare omgeving die op een pragmatische manier kan geleefd worden zonder daarbij het 

voordeel van architectuur te niet te doen. Eenvoud van systeem en oprechtheid van materialisatie 

zijn daarbij de twee sluitstenen die leiden tot de ultieme functionaliteit , optimale rentabiliteit en 

plezier van leven. Dit is de nieuwste en hoogste ambitie binnen het discours van duurzaamheid. Ook 

binnen het discours van de meest smalle definitie van duurzaamheid – wanneer dus duurzaamheid 

tot een louter weegbaar (lees: kwantificeerbaar) discours wordt beperkt. 

Realiteitszin is hierbij de uitkomst. Een echte toekomst is hierbij de ambitie.

curriculum.

Het ontwerpteam meent via zijn huidige portefeuille en gerealiseerd curriculum aan deze 

verwachtingen meer dan te kunnen voldoen.

Culturele duurzaamheid. Ultiem.

Sluitsteen voor een echte duurzame ambitie.

Techniek - bouwen - kent vandaag oneindige mogelijkheden. Realiteitszin maakt dus dat deze 

oneindige mogelijkheden gepast worden geïnterpreteerd en geambieerd. Maar een gebouw is 

meer dan het gebouw alleen. Een gebouw is ook – na dat het gebouwd is – een gebouwde omgeving. 

Omgeving is leven. Omgeving is context.

context

Deze context is vaak of eerder onmeetbaar – niet kwantificeerbaar -. Dit begrip context is ook 

veel meer dan louter synoniem voor het begrip ‘plek’. ‘Plek’ is onmiskenbaar context. Maar even 

zozeer zijn begrippen als ‘mens’; ‘geschiedenis’; ‘maatschappij’ als ook begrippen zoals ‘leven’ en 

‘werken’ en ‘ontspanning’ andere of bredere interpretaties van het begrip ‘context’. Waar we via 

kwantificeerbare instrumenten zekerheden kunnen opbouwen over de materiële duurzaamheid; 

zullen we via andere instrumenten – zoals al eerder gesteld: ze bestaan maar beperken zich 

opnieuw tot meetbaarheden - of liever ander discours de culturele duurzaamheid van elk 

toekomstig project moeten durven aftasten.

relatief

Het is uitermate belangrijk dat de kennis opgedaan door kwantificeerbare rekenkundige nazichten 

– volgens geldende normeringen of zelf ambitieuzere modellen – op een vrije manier kunnen 

worden gerelativeerd in het licht van zijn context.

ultiem

Er is geen duurzaamheid mogelijk wanneer de duurzame principes  - lees: materiële principes – los 

van de context worden geïmplementeerd. Doet men dat wel dan riskeert met een weinig zorgzaam 

project te hebben. En zorg is de beste uitkomst van duurzaam. Want zorg is leven. En leven maakt 

de context. Duurzaamheid is context. Dan is duurzaamheid ultiem. Als het leven is.

curriculum en discours

Het ontwerpteam meent ook hier blijk van voorbeeld te kunnen zijn. Het gerealiseerde curriculum 

alsook de lopende portefeuille kan niet alleen kwantitatief worden gehonoreerd; veelvuldig 

mogen gerealiseerde projecten voorwerp worden van een breder maatschappelijk of architectuur 

discours.
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