






























PlAN VAN AANPAK: REALISATIEPROCES 

Door het meestal anonieme karakler van een architectuurwedstrijd, is het 
ontwerp in de wedstrijdfase een eenzijdige (= onze) interpretatie van het 
programma van eisen. Mochten wij ook effectief weerhouden worden als 
ontwerper voor dit project dan is de eerstvolgende stap het overleg met 
de opdrachtgever. In eerste instantie moet het ontwerp immers voldoen 
aan de eisen van de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers van 
het gebouw. 

Voor het ontwerpteam zal een persoon aangesteld worden als 
aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Een tweede persoon zal aangeduid 
worden als back-up. Zo kunnen wij de opdrachtgever een duidelijke en 
continue communicatie garanderen. Bouwen is een zaak van en voor 
mensen en een goede communicatie is o.i. essentieel. 

Wij geloven dat de werkelijke waarde van een project ontstaat in de 
dialoog en het compromis tussen de verschillende betrokken partijen. 
Het oprichten van een werkgroep die op regelmatige basis (maandelijks) 
samenkomt, lijkt ons dan ook een goede manier om snel en efficiënt 
verder te gaan met het project. 

Deze werkgroep bestaat bij voorkeur uit zowel de opdrachtgever, de 
eindgebruikers (of een selectie/vertegenwoordiging daarvan) en leden van 

het ontwerpteam (aanwezigheid van de studiebureaus ilv de noodzaak). 
Zo kunnen knopen snel, in overleg en door de juiste mensen doorgehold 
worden. In elk geval staan wij als ontwerper open voor de expertise en 
ervaringen van de opdrachtgever en de eindgebruikers en zullen wij deze 
naar beste vermogen integreren in het ontwerp. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de grootte van de groep. 4 à 6 
personen/partijen lijkt ons ideaal. Er,aring leert immers dat in grotere 
groepen minder snel beslissingen genomen warden. 

De ronde-tafel-gesprekken met de werkgroep zullen de rode draad 
zijn doorheen het werk- en ontwerpproces. Deze bijeenkomsten zullen 
uiteraard aangevuld worden met de nodige bijkomende communicatie 
via email en telefoon. 
Indien nodig of gevraagd zullen we een meer uitgebreide presentatie 
voorbereiden, al dan niet voor publiek/ derden. 

Langssnede 

RAMING 

P lANNING EN TIMING 

Open Oproep: juni - juli 2014 
schetsontwerp 
verkennende elementenraming 

Installatie van de werkzaamheden en voorontwerp : 
augustus - oklober 2014 

overleg met werkgroep / opdrachtgever over schetsontwerp 
verwerken opmerkingen werkgroep/ opdrachtgever 
budgettering op basis van bijgewerkle verkennende raming 
overleg met brandweer en stedenbouwkundige diensten 
terugkoppelen opmerkingen aan werkgroep / opdrachtgever 
geïntegreerde studie duurzaam bouwen / technieken / 
stabiliteit 
aangepaste raming 
controle en goedkeuring werkgroep/ opdrachtgever 

Definitief Ontwerp: november 2014 - januari 2015 
overleg met de vergunnende instanties en brandweer 
doorgedreven stabiliteitsstudie en technische studie, keuze 
van de materialen 
aangepaste raming 
tussentijdse evaluatie door werkgroep/ opdrachtgever 
opmaak dossier voor stedenbouwkundige vergunning 
controle en goedkeuring werkgroep/ opdrachtgever 
verwerken opmerkingen werkgroep/ opdrachtgever 
indienen aanvraag stedenbouwkundige vergunning 

Uitvoeringsontwerp : februari - april 2015 

opmaak aanbestedingsdossier, keuze alle materialen 
tussentijdse evaluatie door werkgroep/ opdrachtgever 
aanpassing geïntegreerde studie duurzaam bouwen 
aanpassing stabiliteitsstudie en studie technieken 
opmaak definitieve raming en toetsing aan de goedgekeurde 
budgetten 
controle en goedkeuring werkgroep/ opdrachtgever 

Aanbesteding : mei - augustus 2015 
publicatie aanbestedingsdossier 
nazicht en vergelijking van de offertes in overleg met 
werkgroep/ opdrachtgever 
controle gunningsverslag en gunningscriteria 
kortsluiting met definitieve raming 
gunning 

Uitvoering : september 2015 - juni 2016 
controle van de werken , opmaak werlverslagen 

nazicht van de rekeningen 

Voorlopige oplevering : juli 2016 
Definitieve Oplevering: juli 2017 
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