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Aanhef

Eisen. Erfgoed. Economie
Ter samenvatting bij de start. Onze gepresenteerde visie op de 
opdracht loopt samen met het herbevestigen van de ‘politieke 
functie’ van het Stadhuis. Het gebruik van het gebouw moet in 
essentie ter beschikking staan voor het politieke bedrijf van de 
stad. Voor de ‘publieke zaak’. De eisen van de gebruiker moeten 
zich aanpassen aan dit uitgangspunt. Het Stadhuis is gebouwd 
als politiek centrum van de stadstaat Antwerpen. Maak geen 
museum van het gebouw maar herbevestig het in zijn functie. 
Respect tonen voor het gebouw is respect tonen voor de politiek. 
De bestemming zal ook alle te maken keuzes omtrent het 
toekomstige beheer van het gebouw bepalen. En daarmee ook het 
nodige budget. Een economische restauratie zal enkel mogelijk 
zijn met maximaal behoud van de oorspronkelijk bestemming.

Erfgoed heeft door zijn historische en materiële gelaagdheid 
een veelheid aan betekenissen gekregen en draagt verscheidene 
waarden. In een snel veranderende samenleving, waarbij 
globalisering en schaalvergroting aan de orde van de dag zijn, 
werpt  het cultureel erfgoed zich op als een toetssteen en een 
baken, maar ook als een confronterende ‘spiegel’. Het is een 
spiegel waarvoor het Stadhuis zich bevindt.
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Voor ons vormt het Burra Charter  de leidraad in ons denken over 
erfgoedzorg. Dat gaat uit van de intrinsieke erfgoedwaarde en 
houdt naast het architecturale of culturele aspect ook rekening 
met sociale elementen, ecologische uitdagingen en economische 
factoren. Het uitgangspunt bij de visieontwikkeling rond een 
project is dat erfgoed niet alleen wordt bewaard, onderhouden 
en indien nodig gerestaureerd, maar ook zinvol functioneert in 
de samenleving, en op een adequate wijze wordt ontsloten voor 
het publiek. Belangrijk  is dat de zorg en de toegankelijkheid niet 
alleen gelden voor het materiële erfgoed an sich, maar ook voor 
zijn betekenis en maatschappelijk relevantie.

Er dient zorg gedragen te worden voor het gebouw, zoals je een 
ezelsoor terugplooit van een geleend boek uit de bibliotheek. De 
toegankelijkheid en veiligheid dient integraal geherorganiseerd 
te worden. Dit kan door deuren open te laten die open kunnen. En 
te sluiten waar het nodig is. Het gebouw dient leesbaar gemaakt 
te worden door een duidelijke circulatie en gepaste signalisatie. 
Door de sokkel publiek toegankelijk te maken wordt het gebouw 
op stedelijke schaal gebracht. 

Lithografie van Louis Haghe uit Monuments anciens receuillis en Belgique et en Allemagne, Brussel & Leipzig, 
Antwerpen 1482
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1. Ambitie

Het Stadhuis van Antwerpen is als gebouw, samen met zijn 
omliggende omgeving, doordrongen van twee tegengestelden. 
Enerzijds leeft er de behoefte aan ‘continuïteit’ als gevolg 
van het trouw zijn aan de lange historiek van het monument. 
Daartegenover staat het verlangen naar ‘verandering’ die ontstaat 
door de nood tot aanpassing aan de hedendaagse ontwikkelingen. 
Wij menen dat er geen starre identiteit dient opgelegd te worden 
over deze rijke pluraliteit, van tijdgeesten en gebruiken, die 
mentaal verbonden zijn met het gebouw. Deze paradoxale 
authenticiteit is ook duidelijk fysiek leesbaar doorheen het 
monument. Het stadhuis kan ‘traditie en innovatie’ omarmen. Wij 
stellen dan ook voor om de meervoudige en langzaam ‘muterende 
identiteit’ van het gebouw voluit te accepteren. 

Het Stadhuis is een onafhankelijk en geïsoleerd gebouw in 
zijn omgeving. Toch heeft het stadhuis, als monument, net een 
zeer specifieke relatie met de stad. De renovatie kan en moet in 
hoofdzaak benaderd worden vanuit deze relatie met de stad. Ook 
al is de opdracht misschien eerder een confrontatie met een vraag 
naar ‘interieurontwerp’, dient volgens ons de transformatie van 
het Stadhuis vooral bepaald te worden vanuit haar fundamenteel 
‘stedelijke dimensie’. Het begrijpen van de ontwerpopdracht 

betekent ook het begrijpen van deze stedelijke complexiteit en 
het zien van de mogelijkheden van de stedelijke ruimte rondom 
het stadhuis. De gewenste transformaties binnen in het Stadhuis 
zijn een fantastische kans om nieuwe relaties te maken met de 
omliggende publieke ruimte.

Het moet niet gezegd dat het Stadhuis één van de belangrijkste 
monumenten van de Renaissance is in Vlaanderen. De historische 
waarde bepaald het beeld van het gebouw. Ons project heeft de 
ambitie om te focussen op de noodzakelijke interventies die een 
hedendaags en politiek gebruik van het gebouw mogelijk maken. 
Onze voorstellen willen vooral de historische ‘schoonheid’ van 
het Stadhuis aanvullen. 

2. Huis in de Stad in het Huis 

De geschiedenis van het Stadhuis van Antwerpen wordt 
gekenmerkt door een reeks van wederzijdse aanpassingen 
tussen het gebouw en de stad. Transformaties die tweeërlei zijn: 
monumentale interventies (de constructie van het gebouw in 
1561-1564, de wederopbouw van 1579, de transformatie van 
de binnenplaats in 1858) die proberen een perfect gedefinieerde 
identiteit te bevestigen, en kleine aanpassingen die de identiteit 
van het gebouw vervagen (de transformaties van de 17e en 
18e eeuw, de aanpassingen in de jaren 1950). Net als vele 
monumenten in Europese steden balanceert het Stadhuis tussen 
‘typologische duidelijkheid’ en ‘stedelijke complexiteit’. Het 
gebouw genereert zijn eigen stedelijke geschiedenis. Als een echt 
monument reageert het niet alleen op de stad maar fungeert het 
ook als een ‘miniatuurstad’ binnen de metropool Antwerpen. 

Het stadhuis is niet zo’n duidelijk gebouw als het lijkt. De 
interne organisatie communiceert niet met de symmetrie van 
de buitengevel. Het onregelmatige grondplan suggeert een 
verscheidene relatie met de publieke ruimte, afhankelijk van 
de zijde van het gebouw. Naast de duidelijke link met de Grote 
Markt lijkt het gebouw zich ook te associëren met de open ruimte 
aan de zijde van de Suikerrui. Zeker met de organisatie van de 

zijdelingse hoofdingang tot het gebouw. Aan de noordelijke en 
westelijke zijden zijn de relaties minder relevant. 

Gezien deze specifieke stedelijke configuratie lijkt het ons 
belangrijk om het potentieel van de open ruimte aan de zuidzijde 
(onstaan na het slopen van het aanwezige bouwblok in 1907) 
verder te agenderen. Het mist vandaag een concrete identiteit, 
of zelfs een naam, dat symbolisch is voor zijn onduidelijk status 
binnen de stad. Het kleine plein kan in de toekomst alleszins een 
duidelijke relatie maken met het Stadhuis, en omgekeerd. 

De omgeving rond het Stadhuis is geëvolueerd van een duidelijke 
eenzijdige configuratie (relatie Stadhuis versus Grote Markt) 
naar een meer complexe stedelijke situatie (die vergelijkbaar is 
met de Piazza en Piazetta San Marco in Venetië). De visie op 
de toegangen van het Stadhuis, en de positie van de publieke 
functies binnen in het gebouw, kunnen het potentieel van deze 
stedelijke configuratie versterken. 

Antwerpen 1713

Brussel

Antwerpen 2015

Aaken

Venetië

Augsburg

Padua Vicenza

F. Hogenberg, De Grote Markt van Antwerpen tijdens de Spaanse Furie in 1576, Amsterdam Rijksmuseum Relatie tussen stadhuis en publieke ruimte
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3. Ontwerpstrategie 

Wij accepteren dus de meervoudige identiteit van het gebouw 
met de aanwezigheid van de twee publieke pleinen rondom. 
Dit ensemble is het kader voor onze ontwerpbeslissingen. We 
trachten de de relatie tussen het gebouw en beide open ruimten 
te versterken door een nieuwe inrichting van de begane grond en 
ondergrondse kelder. Allereerst willen we de toekomstige stromen 
en bewegingen in het gebouw helder stellen. Ontmoetingen tussen 
gebruikers van het gebouw worden hierbij bewust ondersteunt in 
ons ontwerpvoorstel. 

Door het bevestigen van de hoofdingang aan de zijde van de 
Grote Markt als nieuwe centrale inkom wijzigt de organisatie 
binnen in het gebouw. We menen dat het plaatsen van een nieuwe 
lift, dicht bij de trap aan de noordzijde, noodzakelijk is om 
evenwicht te brengen in het hele distributiesysteem. De positie 
van deze nieuwe lift is met zorg geselecteerd om de impact op 
het huidige interieur te minimaliseren. Samen met deze ingreep 
vernieuwen en herontwerpen we de trap van de eerste naar de 
bovenste tweede verdieping. Hierdoor versterken we de interne 
monumentale ontsluiting die in de 19e eeuw (door Dens ?) werd 
aangezet. Dit is een noodzakelijk ingreep in relatie tot de keuze 
voor een extra nieuwe lift. Aan de zijde van de Suikerrui voegen 

we een nieuwe publieke kamer toe, als een stedelijke tribune. Het 
is een ruimte die vandaag ontbreekt in het Stadhuis. Het Stadhuis 
kan hierdoor zijn dubbele relatie met de openbare ruimte verder 
opbouwen waardoor twee verschillende pleinen ontstaan die 
verbonden zijn in één stedelijk gebied.

Naast deze macro-interventies, voorziet ons project hoofdzakelijk 
kleinere transformaties, die nodig zijn om het gebouw optimaal 
te kunnen gebruiken als een hedendaags politiek centrum. De 
nieuwe inrichtingen zijn reversibel en worden opgevat als een 
systeem van houten meubilair. Het nieuwe meubilair schikt zich 
naar de specifieke sfeer van de verschillende kamers. Het is 
expliciet monumentaal in de publieke ruimte van de stedelijke 
tribune, het integreert zich in het historische gedecoreerde 
interieur op het Schoon Verdiep en de eerste verdieping, en 
het creeërt een efficiënte en sfeervolle kantoorinrichting op de 
bovenste tweede verdieping. 

Amalienburg Pavilion, Nynphenburg, uit R. Venturi, D. Scott Brown, S. Izenour, Learning from Las Vegas, 1972

4. Gebruikers

Het Stadhuis zal na de renovatie zijn deuren openen voor een 
veelheid aan gebruikers: politici, personeel, burgers, toeristen en 
allerlei bezoekers. Ze zullen samen het Stadhuis op verschillende 
momenten gebruiken. Het gebouw moet zich kunnen aanpassen 
aan dit divers gebruik en moet samen gaan met het behoud van de 
architectonische samenhang. Onze ontwerpstrategie tracht deze 
coëxistentie van gebruikers binnen het gebouw op een heldere 
manier mogelijk te maken. Werkruimten worden hiervoor 
gescheiden van representatieve en facilitaire ruimten.

De verschillende gebruikers zullen het Stadhuis ook op een 
specifieke manier kunnen betreden. Burgers worden in de 
vestibule op het gelijkvloers ontvangen. Deze wordt opnieuw 
open gemaakt als ruimte door het opbergen van de aanwezige 
historische scheidingsdeuren (herstel naar situatie architect 
Schadde in 1862). De centrale inkom wordt door een nieuwe 
transparante deur brandwerend gescheiden van de 19e eeuwse 
monumentale trap. Via deze trap beleeft elke bezoeker het interieur 
van het Schoon Verdiep richting Wandelkamer. Deze wordt 
ingericht als publieke wachtruimte. Politici gebruiken de toegang 
aan de noordzijde van het gebouw. Ze hebben rechtstreekse 
toegang tot de trap en de nieuwe lift. Dezelfde toegang wordt 

voor het personeel voorzien. De fracties zijn zowel vanuit de 
vestibule als via een aparte toegang aan de westzijde van het 
gebouw toegankelijk. Net als de facilitaire dienst die rechtstreeks 
bereikbaar is via de Gildekamerstraat. De bestaande lift wordt 
bestemd als dienstlift voor intern gebruik. De ruimten op de 
begane grond naast de vestibule zijn rechtstreeks toegankelijk 
vanuit de Grote Markt. We suggeren hier een inrichting als 
stedelijk centrum en politiek café maar deze zijn onderwerp van 
dialoog met de opdrachtgever. 

A. and P.Smithson, This is tomorrow, expo in de White Chapel Gallery Londen, 1956
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5. Programma

Het stadhuis is metaforisch een kolossale commode met 
verschillende laden. Het is een verhaal van ‘kamers en zalen’. 
Het is mogelijk om nieuwe elementen in de afzonderlijke kamers 
toe te voegen zonder de gehele architectuur van het gebouw aan 
te tasten of te wijzigen. Het ontwerp organiseert het programma 
binnen dit ruimtelijk gegeven van de kamer. De aanwezige kamers 
kunnen op een zo eenvoudig mogelijke manier gebruikt worden. 
Elke kamer is te herstellen in zijn essentiële architectonische 
elementen. Oneigen en overbodig meubilair kan samen met 
mogelijke andere objecten verwijderd worden. Representatieve 
ruimten worden specifiek gerestaureerd. Een volledig nieuw 
ontwerp voor een kamer is enkel nodig op de bovenste tweede 
verdieping. 

Nieuwe houten elementen (lambrisering en wandkasten) 
worden zorgvuldig voorzien langs de grenzen van de kamers 
op de bovenste verdieping. Ze zorgen voor een functionele en 
intieme werksfeer in de nieuwe kabinetten. De reorganisatie 
van de werkplekken is geïnspireerd door de hedendaagse en 
dynamische werkgewoonten. De kamers zijn flexibel en kunnen 
zich eenvoudig aanpassen aan nieuwe behoeften. 

Vlaams Renaissance kunstkabinet van ca. 1645 Teatro Farnese door Giovanni Battista Aleotti, Parma Italië, 1618

6. Stedelijke Tribune

De Stedelijk Tribune is een klein openbaar auditorium voor een 
publiek van circa 120 personen. Deze nieuwe kamer is direct 
bereikbaar vanaf het zuidelijke plein naast het Stadhuis. Als 
‘nieuwe zaal’ maakt het een uitgesproken ruimtelijke verbinding 
tussen de begane grond en de kelder. Dit in het centrale deel van 
het gebouw. De ruimte wordt ingevoegd in het gebouw als een 
kostbare houten doos die zijn plaats zoekt en vindt in de strenge 
structuur van het monument. Het inbrengen van de Tribune 
vereist weliswaar de sloop van een deel van het gewelf van de 
kelder (circa 160 m², ongeveer 10% van de totale oppervlakte 
van de begane grond). 

De Tribune is georganiseerd als een klein theater dat kan worden 
gebruikt voor politieke discussies, persconferenties, kleine 
voorstellingen of culturele initiatieven. Als ruimte voltooid ze de 
set van de faciliteiten van het Stadhuis. Net als in vele Europese 
monumentale complexen krijgt het Stadhuis hiermee zijn eigen 
theatrale ruimte. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Teatro 
Farnese in het Palazzo della Pilotta in Parma, het theater op de 
Mercatale helling in het Palazzo Ducale in Urbino, of de Festsaal 
en de Redoutensaal in de Hofburg in Wenen. Omdat de ruimte 
rechtstreeks bereikbaar is vanuit de publieke ruimte, en via de 

dienstlift of trap verbonden met het kabinet van de burgemeester, 
kan deze ruimte ook gebruikt worden als perszaal. Als publieke 
trap kan de Tribune mogelijk ook toegang geven tot een nieuwe 
toeristische ontsluiting naar de ruien. 
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Nolli plan schaal 1:1000
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stedelijke tribune

naar de ruien

 raadzalen

 kabinetten

burgemeester

ceremoniële zalen

wandelkamer

 leveringen

personeelstedelijk centrum cafe/expo

fracties

 fietsenberging

 kabinetten

technische ruimtes technische ruimtes

7. Publieke ruimte

De restauratie en herinrichting van het Stadhuis zal een grote 
impact hebben op het gebruik van de publieke ruimte. Het gebouw 
gaat nieuwe relaties aan met de omliggende pleinen waardoor 
er spontaan nieuwe stromen en gebruiken zullen ontstaan. De 
analyse van dit gewijzigd gebruik kan een bron van informatie 
zijn voor toekomstige interventies in de openbare ruimte. 

We suggeren alvast een grotere mentale en fysieke connectie 
tussen het plein aan de zuidzijde in relatie tot de Stedelijke 
Tribune. Deze ruimte krijgt een publieke functie die een politiek 
gebruik suggereert.

functioneel diagram
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Grote Markt model
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langsdoorsnede
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kelder schaal 1:200

1.

2. 2.2. 4.3. 5.

5.

7.

6.

6.

8.8.

8.8.

10. 9.3.3.

1. Stedelijke Tribune     
2. Stedelijk Centrum    
3. Bergruimte     
4. Fitnessruimte
5. Kleedruimtes
6. Opwarmkeuken
7. Fietsenberging
8. Technische ruimte
9. Serverruimte
10. Sanitair

0             2                     5                                10m
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1. Stedelijke Tribune     
2. Stedelijk Centrum    
3. Vestibule     
4. Vestiaire
5. Eretrap
6. Politiek restaurant/café/expo
7. Ingang personeel
8. Polyvalente ruimte fracties
9. Fracties
10. Ingang fracties
11. Ingang facilitaire dienst
12. Kantoor facilitaire diensten
13. Toegang tot dienstlift
14. Polyvalente ruimte facilitaire diensten
15. EHBO
16. Extra bergruimte personeel
17. Sanitair

gelijkvloers schaal 1:200

1.1.

2.

3.

4.

5.

6. 6.

7.

8.9.9.9.

9.9.9.9.9.9. 10.

13.

9.11.

12.

14.

17.

17. 16.17.16. 17.

15.

4.

0             2                     5                                10m
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1. Kabinet Burgemeester     
2. Kabinetschef Burgemeester    
3. Medewerkers Burgemeester    
4. Eretrap
5. Grote Leyszaal
6. Kleine Leyszaal
7. Trouwzaal
8. Wandelkamer
9. Vergaderzaal
10. Raadzaal Schepenen
11. Vergaderzaal
12. Kitchenette
13. Printruimte
14. Sanitair

1.

4.

5. 6. 7.

8.

9.10.11.

13.

12.14.

2.

3.

3.

Schoon Verdiep schaal 1:200 0             2                     5                                10m
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1. Kabinet Schepen     
2. Kabinetschef    
3. Kabinetsmedewerkers    
4. Stadssecretaris
5. Medewerkers Stadssecretaris
6. Vergaderzaal
7. Keuken
8. Printruimte
9. Open Werkplek
10. Bergruimte
11. Sanitair

1. 1.

1.1.1.

2.

2.

2.

2.2.

3.

3.

3.

3.

3.

6. 7.

8.

10.

9.

11.

6.

4.

5.

niveau +1 schaal 1:200 0             2                     5                                10m
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1. Kabinet Schepen     
2. Kabinetschef    
3. Kabinetsmedewerkers    
4. Vergaderzaal
5. Refter
6. Open Werkplek
7. Printruimte
8. Bergruimte
9. Sanitair

niveau +2 schaal 1:200

1.

2. 3. 1.

1.

2.

3.

3.2.1.1.

5.

6.

8.

9.

7.

2.
3. 4.

4.

2.
3.

0             2                     5                                10m
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1. Stedelijke Tribune     
2. Stedelijk Centrum    
3. Facilitaire Diensten    
4. Vergaderzaal
5. Kabinet Burgemeester
6. Kabinet Schepenen
7. Potentiële Uitbreiding kabinet
8. Raadszaal Schepenen
9. Grote Leyszaal
10. Ingang Fracties
11. Vestibule
12. Technische Ruimte
13. Fitnessruimte

dwarsdoorsnedes schaal 1:200

1.3.

4.

6. 6.

8.

10.

12.

9.

11.

13.

6. 6.

7.

6. 6.

6. 6.

5.

3.

2.

2.
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ruwbouw interventies schaal 1:500

kelder

gelijkvloers

Schoon Verdiep

niveau +1

niveau +2

verwijderen van bestaande structuur

toevoegen van nieuwe ingrepen 
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kabinetten (1500 m2)   publieke kamers (900 m2)  EHBO (25 m2)  

facilitaire diensten (400 m2)   keuken en/of refter (220 m2)   sanitair/kleedkamers (325 m2)

fracties (220 m2) print- en/of bergruimte (115 m2)   circulatie (1900 m2)  

vergaderlokalen (350 m2) vestibule (160 m2) technische ruimte (550 m2)

ceremoniële kamers (450 m2) 

functies en bruto oppervlaktes schaal 1:500
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stedelijke tribune model
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vestibule model
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voorstel vloerplan gelijkvloers en buitenschrijnwerk sokkel



21

wandelkamer  model en aanzicht

De Wandelkamer wordt de representatieve 
ontvangstruimte van het stadhuis. De bezoekers 
worden van hieruit door het stadspersoneel en/
of kabinetsmedewerkers opgehaald om hen te 
vergezellen naar de juiste locatie binnen het stadhuis. 
Zowel de representatieve traphal als de nieuwe lift 
zijn in de directe nabijheid van de Wandelkamer. 
Door het voorzien van een nieuwe lift worden de drie 
boogopeningen van de huidige inrichting daterend van 
begin vorige eeuw dichtgemaakt. Bovenstaand model 
geeft een suggestie waarbij we een ontwerp voorstellen 
van drie vitrinekasten die zowel qua vormgeving als 
materiaalgebruik zorgvuldig aansluiten bij het karakter 
van de ruimte. Deze kasten kunnen bvb gebruikt 
worden als boekenkast van literatuur over de stad 
Antwerpen of om specifieke curiosa van Antwerpen 
tentoon te stellen.
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lambrizering en bureaumeubel axonometrie

kastdeur

geïntegreerde ventilatie

lage kastdeur

geïntegreerde bureauverlichting

stroomvoorziening

deur

difuse verlichting 

geperforeerde corniche - messing 

ladekast
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kabinet niveau +2 model
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8. Energie en technieken

In het oorspronkelijke Stadhuis verwarmde men met hout in 
open haarden (CO2-uitstoot: 4000 g/kWh) en kachels. In de 
19e eeuw werd de eerste centrale verwarming geïnstalleerd met 
stookplaatsen in de kelder, gebaseerd op hout- of kolenovens 
(CO2-uitstoot: 700 g/kWh). Verlichting deed zijn intrede, maar 
over koeling was uiteraard nog geen sprake. Halfweg de 20e 
eeuw werd de installatie vervangen door olieketels (CO2-uitstoot: 
500 g/kWh) en nog recenter door gasketels (CO2-uitstoot: 300 g/
kWh). In enkele ruimten werd lokale koeling geplaatst. Regeling 
is nog erg beperkt. Bij de toekomstige restauratie kan een grote 
energetische renovatie uitgevoerd worden conform hedendaagse 
mogelijkheden: verwarming en koeling integreren we via 
warmtepompen (CO2-uitstoot: 90 g/kWh) waarmee tevens 
warmterecuperatie van de ene ruimte naar de andere mogelijk is. 

Ventilatie is op heden gebaseerd op open ramen en tocht door 
kieren en spleten. Met balansventilatie ma-ken we het thermisch 
comfort én de klimatologische omstandigheden voor het roerend 
erfgoed controleer-baar. We kunnen de verwarmingsbehoefte 
halveren door verbeterde luchtdichtheid, isolatie en warmterecu-
peratie. Zo benutten we in de eerste plaats bouwkundige elementen 
om de energiebehoefte te minimalise-ren. Deze dient vervolgens 

maximaal met hernieuwbare energie ingevuld te worden. 
In historisch erfgoed, dat niet geconcipieerd werd op lokale 
energieproductie, is het onmogelijk om op schaal van het gebouw 
zelfvoorzienend of energieneutraal te zijn. Maar dat hoeft ook 
niet. Energieneutraliteit kan even goed be-reikt worden op schaal 
van het Stadspatrimonium. De hernieuwbare energieproductie 
dient te gebeuren op sites die daarvoor het meeste geschikt zijn 
(mbt. dakoppervlakte, restwarmte, biomassa,…) – het Stadhuis 
bedekken met zonnepanelen getuigt van weinig respect voor 
het monument. Omwille van deze flexibiliteit opteren we voor 
groene stroom als hoofdenergiebron voor het gebouw. 
Met deze stellingname willen we het vraagstuk rond 
klimaatneutraliteit zeker niet onder de mat vegen. In tegendeel. 
We zijn bereid om mee na te denken over oplossingen op schaal 
van het patrimonium, om zowel het klimaat als de erfgoedwaarde 
van het Stadhuis maximaal te kunnen respecteren.

Bouwkundige energetische ingrepen

Om de energiebehoefte te kunnen reduceren, verbeteren we 
de prestaties van de gebouwschil. Tegelijk houden we ook 
thermisch actieve massa beschikbaar voor de buffering van 
warmte en koude. Zoveel mo-gelijk vensters voorzien we van 

een isolerend en tochtvrij voorzetraam met slank profiel. We 
sporen luchtlekken zowel vóór als tijdens de renovatie op met 
luchtdichtheidsproeven en verbeteren de luchtdicht-heid van 
het gebouw verder door het nauwkeurig afdichten van kieren 
en van alle doorvoeren naar de zol-der, door het voorzien van 
tochtsassen en door detaillering van schrijnwerk. De thermische 
isolatie van de gebouwschil optimaliseren we door, waar 
mogelijk, binnenisolatie (en dampscherm) aan te brengen in een 
voorzetwand. De thermische isolatie van de zoldervloer wordt 
bekeken in combinatie met het verhogen van de brandweerstand 
ervan. Ter hoogte van de technische ruimtes op zolder, is ook 
akoestische isolatie van belang.

Visie op de centrale koepel

Het centrale atrium is overkapt met een dubbele koepel. We 
behouden dit principe: de onderste koepel wordt esthetisch 
gerenoveerd; de buitenste wordt energetisch gerenoveerd 
m.b.t. isolatiewaarde en lucht-dichtheid. De draagstructuur 
ervan behouden we zoveel als mogelijk. Daar bovenop komen 
slanke profie-len met thermische onderbreking en drievoudige 
beglazing. Delen van de nieuwe koepel kunnen openge-
stuurd worden om natuurlijke ventilatie ’s zomers en rook- en 

warmteafvoer toe te laten. De nieuwe koepel wordt voorzien van 
een mobiele buitenzonwering. Deze sluit automatisch wanneer 
oververhitting dreigt. We voorzien een uniforme LED-verlichting 
met daglichtsturing voor het bijlichten van de onderste koepel. 

Analyse van de klimatisatiebehoeften in het stadhuis

We voorzien in principe alle lokalen van het Schoon Verdiep, +1 
en +2 van verwarming, koeling en venti-latie (debieten conform 
BREEAM en EPB). De luchtvochtigheid kan geregeld worden 
door bevochtiging en ontvochtiging van de ventilatielucht. Voor 
het gelijkvloers en de kelder verwachten we principieel geen 
grote koelbehoefte. Daarom voorzien we hier, naast ventilatie 
en verwarming, topkoeling: de pulsielucht wordt enkele graden 
koeler ingeblazen dan de buitenlucht.

Ventilatievoorzieningen

In het hele gebouw plaatsen we balansventilatie met 
warmterecuperatie. Het rendement ervan hangt o.a. af van het 
evenwicht tussen pulsie en extractie en van de luchtdichtheid 
van het gebouw. Door de luchtdichtheid van het gebouw te 
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verbeteren, achten we het zinvol om warmterecuperatie toe te 
passen, ook al zullen er steeds delen van de gebouwschil zijn 
waarvan de luchtdichtheid in principe ontoereikend is. We 
voorzien twee luchtgroepen in nieuwe technische lokalen op 
de zolderverdieping. Verse lucht wordt aangezogen op het dak, 
voldoende ver van vervuilingsbronnen (BREEAM-eis). De 
buitenlucht wordt in de warmtewisselaar voorverwarmd door 
warmterecuperatie uit de extractielucht. Daarna volgt verdere 
opwarming tot de gewenste binnentemperatuur door een 
verwarmingsbatterij. De pulsielucht wordt verspreid naar de 
perifere lokalen in het gebouw via kanaalwerk op zolder (voor +2 
en delen van +1), in de drie technische schachten (voor -1, 0 en 
delen van SV) en in de schoorstenen (voor delen van SV en +1). 
Stoombevochtiging en ontvochtiging van de pulsielucht bepalen 
de relatieve luchtvochtigheid in de lokalen. De pulsielucht 
stroomt in het gebouw door naar de circulatiezones en sanitaire 
zones. Daar vindt extractie plaats, die via de schachten opnieuw 
naar de luchtgroep leidt. De centrale trapzaal doet eveneens dienst 
als extractieplenum. In de ruimte tussen de twee koepels vindt 
extractie naar de luchtgroepen plaats. Met deze ventilatiestrategie 
kan de luchtkwaliteit in de primaire ruimtes goed gecontroleerd 
worden. De opengaande delen van de buitenste koepel worden 
‘s zomers gebruikt voor natuurlijke ventilatie (free cooling en 
nachtkoeling).

Koelen en verwarmen: onderzoek naar het optimale scenario

We onderzochten verschillende verwarm- en koelstrategieën. 
Geothermie lijkt een aantrekkelijke optie. Onder de Grote 
Markt zouden voldoende geothermische boringen kunnen 
voorzien worden om het Stad-huis van koeling en verwarming 
te voorzien. Bij nieuwe kantoorgebouwen, die meer koeling 
dan verwar-ming vereisen, is dit de beste optie. In het Stadhuis 
ligt de verhouding tussen warmte- en koudebehoefte echter 
minder gunstig. Warmtekrachtkoppeling is een andere optie. Het 
toepassen van absorbtiekoeling om de WKK meer draaiuren te 
geven (cfr Haalbaarheidsstudie), komt het energetisch rendement 
van de koe-ling dan anderzijds niet ten goede. Dit is enkel te 
verantwoorden wanneer de WKK op reststromen of bio-massa 
kan werken. 

We kiezen uiteindelijk voor lucht/luchtwarmtepompen voor 
verwarming en koeling van alle verdiepingen met uitzondering 
van het gelijkvloers en de kelder. Er zijn een aantal grote 
voordelen aan deze technologie. We werken met een zogenaamd 
driepijpssysteem (VRF) dat interne warmterecuperatie toelaat. 
Warmte die aan het ene lokaal onttrokken wordt door koeling, 
kan elders in het gebouw afgegeven worden als verwar-ming. 
Dit is de eenvoudigste vorm van warmterecuperatie en kan ook 

toegepast worden op restwarmte vanuit de technische ruimten 
(servers, UPS, ALSB, …).

Het VRF-systeem heeft een hoog rendement (COP/EER ≈ 4) en 
kan volledig op groene stroom werken (productie elders in het 
stadspatrimonium of aankoop extern), waardoor CO2-neutraal 
verwarmd en gekoeld kan worden. Een bijkomend pluspunt van 
het VRF-systeem is de kleine leidingdiameter om warmte en 
koude naar de ventiloconvectoren te transporteren in het gebouw. 
De flexibele leidingen laten zich makke-lijker wegwerken in 
bestaande omkastingen, lambriseringen, schoorstenen en smalle 
schachten dan con-ventionele CV- en ijswaterleidingen.

Voor het gelijkvloers en de kelder (uitgezonderd technische ruimten) 
is de koelvraag lager en zijn er min-der uitdagingen om leidingen 
weg te werken in bestaande lambrisering. Uit financieel oogpunt 
opteren we daarom voor verwarming met een watergebaseerd 
systeem. Een kleine warmte-krachtkoppelinginstallatie wordt 
aangevuld met een condensatieketel. Deze produceren warmte 
voor de douches en radiatoren. De WKK produceert ook 
elektriciteit die een deel van het verbruik van de warmtepompen 
dekt. Topkoeling bekomen we door de VRF-koelbatterij in de 
luchtgroepen. Zo wordt er ventilatielucht ingeblazen die enke-le 
graden koeler is dan de buitentemperatuur. 

Verlichting

We ontwerpen een nieuwe verlichtingsinstallatie (incl. 
noodverlichting) om comfort en energieverbruik te optimaliseren 
en maken daarbij gebruik van T5 en LED. Armaturen met hoge 
erfgoedwaarde worden gerestaureerd en voorzien van nieuwe 
lichtbronnen die zowel eleganter als performanter zijn.

Regeling

De aansturing van alle gebouwtechnieken gebeurt vanuit een 
centraal gebouwbeheersysteem dat tevens energiemonitoring 
toelaat. De gebouwgebruikers kunnen via intranet zelf de 
gewenste temperatuur in hun lokaal instellen. Op die manier 
vermijden we dat thermostaten de wanden op het Schoon Verdiep 
en de eerste verdieping ontsieren. Lichtschakelaars kunnen ook 
vermeden worden door de verlichting te automatiseren met 
aanwezigheidsdetectie en daglichtsturing in de armatuur zelf.
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9. Globale aanpak duurzaamheid

Van project naar proces
De beslissing van de Stad om het 450 jaar oude Stadhuis te 
renoveren is op zich al een meer duurzame keuze dan een 
nieuw gebouw te realiseren. De intentie om het project volgens 
BREEAM te certificeren verhoogt dat ambitieniveau nog extra. 

Het hele ontwerp- en renovatieproces willen we, samen met 
de Stad, op een sociaal duurzame wijze organi-seren. We zijn 
continu op zoek naar een evenwicht tussen de erfgoedwaarde van 
het gebouw enerzijds en het optimum op vlak van functionaliteit, 
comfort, energieprestatie en kostprijs anderzijds. We willen 
ko-men tot onderbouwde oplossingen die een breed draagvlak 
vinden. Dialoog en heldere communicatie met alle stakeholders 
is evident.
Ons ontwerpproces startte vanuit een analyse van de 
circulatiebehoeften. Een logische indeling van het gebouw zorgt 
voor een verbeterde leesbaarheid. Samen met het voorzien van 
een 2e lift en een aantal klei-nere ingrepen, draagt dit bij tot een 
algehele toegankelijkheid.

Thermisch comfort
De technische installaties worden ontworpen zodat in alle 
ruimten een optimaal thermisch comfort te kun-nen garanderen. 
Dynamische simulaties worden ingezet om het HVAC-ontwerp 
te sturen in functie van het behalen van de gestelde comforteisen. 
De gebouwgebruikers zullen zelf voldoende controle hebben 
over het binnenklimaat in hun werkomgeving. 

Luchtkwaliteit
De nieuwe balansventilatie zal in alle ruimten zorgen voor 
aanvoer van verse lucht conform de geldende normen. Voor 
ruimten met sterk wisselende bezetting, implementeren we een 
automatische debietregeling met CO2-sondes. Om het roerend 
erfgoed te beschermen, is in de luchtgroepen automatische 
ontvochtiging en stoombevochtiging voorzien. De technische 
installaties worden op de dakverdieping zo ingeplant dat de 
aangezogen ventilatielucht vrij is van vervuiling. De materialen 
voor de binnenafwerking worden zo geko-zen dat er zeer lage 
concentraties van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht 
bekomen worden.

Visueel comfort
De verrières op de 2e verdieping worden gerestaureerd om 
daglicht in de kantoren te brengen zonder ver-blinding, 
oververhitting en tocht te veroorzaken. Daartoe worden op 
zolder geïsoleerde lichtkokers ge-bouwd, die tevens dienst doen 
als pulsieplenum voor de ventilatielucht. Nieuwe, energiezuinige 
verlichting wordt ontworpen aan de hand van simulaties en met 
oog voor bescherming van het erfgoed. 

Energie
We verbeteren de energieprestatie van het gebouw door 
- de gebouwschil te isoleren waar mogelijk (nieuwe centrale 
dakkoepel, zoldervloer, binnenzijde gevels van de 2e verdieping);
- de luchtdichtheid van het gebouw te verbeteren en 
balansventilatie te voorzien;
- verschillende vormen van warmterecuperatie te voorzien;
- gebruik te maken van efficiënte warmtepompen en WKK voor 
de opwekking van warmte en koude.

Ecologie
Het gebouw heeft milieu-impact op twee vlakken: enerzijds 
worden energie en materialen uit het leefmilieu ontgonnen; 

anderzijds worden afvalstoffen in datzelfde milieu geloosd. 
De bronproblematiek willen we beperken door oog voor 
verantwoorde materiaalkeuzes, door regenwaterrecuperatie toe 
te passen voor toiletspoeling en door waterbesparende toestellen 
te plaatsen in de sanitaire zones. De uitstootgerelateerde 
impact willen we beperken door de aannemer te begeleiden bij 
afvalbeheer, de hemelwaterafstroming te beperken en efficiënte 
warmtepompen in te zetten zodat de NOx-uitstoot ten gevolge 
van verwarming laag is. Lichtpollutie wordt tegengegaan door 
gebruik te maken van automatische sturing en efficiënte armatu-
ren. De warmtepompen op het dak zullen geen geluidsoverlast de 
omgeving veroorzaken aangezien ze omgeven worden door de 
perifere hellende daken van het Stadhuis.

Brandveiligheid
Inzake brandveiligheid onderschijven we de maatregelen die 
werden opgenomen in de haalbaarheidsstudie. De bijkomende 
lift wordt volledig gecompartimenteerd. In de nieuwe 
buitenkoepel zal een RWA-systeem voorzien worden die met de 
monumentale koepel zal verbonden worden. Elke verdieping is 
een afzonderlijk compartiment met uitzondering van het Schoon 
Verdiep en de eerste verdieping die samen één compartiment 
vormen. Een brandpreventieplan zal samen met de opdrachtgever 
en de brandweer opgemaakt worden en zal deel uitmaken van het 
integrale beheersplan.

Verbruik en gebouwbeheer
Om de prestaties van de technische installaties en het verbruik van 
het gebouw te kunnen opvolgen, worden verschillende water- en 
energiemeters geïntegreerd in het centraal gebouwbeheersysteem.

10. BREEAM-certificatie

De renovatie van erfgoed stelt een heel aantal randvoorwaarden 
aan het ontwerp. Op het vlak van de BREEAM-score zijn er 
anderzijds ook een aantal voordelen zoals de heel gunstige ligging 
van het gebouw in de stadskern. We ambiëren een BREEAM 
Excellent score te behalen (76.6%).

Het invulrekenblad en een onderbouwende nota zijn als bijlagen 
bij deze bundel gevoegd.

Integratie van technieken
Op technologisch vlak is deze renovatie een revolutie in de 
geschiedenis van het gebouw. Om tegelijk het comfort te 
verhogen en het energieverbruik te verlagen, is het cruciaal om 
er zeker van te zijn dat alle tech-nieken perfect werken en op 
elkaar afgestemd zijn. Reeds van bij het ontwerp hebben we 
aandacht voor gestructureerde commissioning. We kiezen daarbij 
bewust voor een beperkter aantal verschillende tech-nieken dan 
wat in de Haalbaarheidsstudie is voorgesteld om de installaties 
overzichtelijk te houden en de onderhoudskost te beperken. 
Vanuit onze praktijkervaring met BREEAM-projecten zullen 
we de aannemer begeleiden zodat de ecologische en sociale 
impact van de werken minimaal is. We stellen graag een gede-

tailleerde gebouwgebruikershandleiding samen zodat we de Stad 
kunnen begeleiden bij het gebruik van het gebouw in de komende 
decennia. 

Ambities bewaken
Het ontwerpteam heeft ruime ervaring met BREEAM-
gecertificeerde projecten, wat helpt om alle actoren in het 
project op gelijke golflengte te krijgen en de vooropgestelde 
duurzaamheidsambities te realiseren. Onze eigen 
projectopvolgingsmethodiek zorgt ervoor dat er geen details over 
het hoofd gezien worden – noch in ontwerpfase, noch tijdens 
uitvoering. 
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11. Procesgerichtheid en procesbereidheid

Rentmeester
We vinden in de figuur van de rentmeester een mogelijke 
metafoor voor de attitude van ons team met betrekking tot de 
procesgerichteheid en de procesbereidheid. De rentmeester is een 
historisch personage – een regisseur - die inzet op het beheer van het 
bestaande. Hij handelt – in opdracht van zijn leenheer - als een goed 
huisvader. Het is iemand die herstelt, renoveert, herschikt, vervangt, 
vernieuwt,... Goed rentmeesterschap kan leiden tot een duurzame 
ontwikkeling. 

Dialoog
We hechten veel belang aan een proces dat doordrongen is van 
dialoog tussen alle betrokken actoren binnen het proces. Enkel dan 
kunnen er gepaste antwoorden gegeven worden op de verwachtingen 
en de ambities voor de restauratie en revalorisatie van het Stadhuis. 
Voor ons is het eindresultaat een resultante van een dynamisch en 
creatief proces. Procesbereidheid en klantgericht werken vormen de 
leidraad van een intensief projectverloop.

Proces- en projectmanagement
Vanuit ons team zal er één contactpersoon worden afgevaardigd 
als procesmanager gedurende het gehele proces. Deze met zorg 
uitgekozen persoon zal het Single Point of Contact zijn; elke 

vraag, bemerking of afspraak zal ten allen tijde via hem of haar 
verlopen. Hij/zij coördineert alles met alle deskundigen binnen het 
Ontwerpteam. Deze persoon zal vertrouwd zijn met de werking van 
openbare besturen maar ook met deze van architecten, aannemers, 
studiebureaus en consultants. Deze persoon zal ook zelf erg 
vertrouwd zijn met erfgoedprojecten en het samenwerken met 
erfgoedexperten. Deze persoon zal niet enkel als aanspreekpunt 
voor de opdrachtgever fungeren maar ook als projectmanager die 
de taken van de verschillende partners zal coördineren. Uiteraard 
zal naast hem een “assistent” functioneren met gelijkaardige 
kwalificaties die, indien de noodzaak zich voordoet, als vervanger 
kan optreden.

Een performant projectteam
Onze dienstverlening vertrekt vanuit een creatief en deskundig team 
dat samen met het opdrachtgevend bestuur de behoeften kan verder 
analyseren en vertalen in een uiteindelijk concrete realisatie. De 
proces- en projectmanager zal toezien op de correcte uitvoering van 
de planning, en intern (maar ook extern) tijdig de nodige signalen 
geven.

Bij eventuele gunning van het project wordt vanaf het begin van 
het ontwerpproces door ons een tijdschema opgesteld waarin 
het gewenste verloop van de activiteiten opgetekend staat. Dit 
schema geeft een overzicht van het verloop van de werken met 

zicht op de af te leggen weg en de haalbaarheid van het beoogde 
(tussen)resultaat in de tijd. Door deze visuele voorstelling van de 
samenhang tussen de verschillende activiteiten ontstaat een inzicht 
in de werken die bepalend zijn voor de bouwtijd. Tevens krijgt men 
een zicht op de activiteiten die flexibeler ingepland kunnen worden 
zonder dat het project vertraging oploopt. Gedurende het volledige 
bouwproces zal de planning en het vooropgestelde schema, evenals 
budget veel aandacht vragen van alle betrokkenen, binnen en 
buiten het Ontwerpteam. Het zal alvast nodig zijn om onmiddellijk 
tweewekelijkse overlegmomenten op te start om de gewenste timing 
te realiseren. 

Door dit werkproces te hanteren, creëren we een daadwerkelijke 
en degelijk onderbouwde voedingsbodems van kennis en 
inzicht op verschillende vlakken, die gedeeltelijk naast elkaar, 
gedeeltelijk onbewust samenhangend, worden opgebouwd om te 
worden samengebracht als achtergrond waaruit de opties voor het 
uiteindelijke ontwerp genomen worden. Ook in alle volgende fasen 
zullen alle genomen opties worden besproken met de opdrachtgever.

De werkmethodiek van het team is gebaseerd op de ISO 9001 die 
van een integrale processtructuur en procescontrole uitgaat. Deze 
wordt combineert met de werkmethodiek GOTIK+R waarbij per 
fase de harde factoren geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit 
en mogelijke risico’s worden geïnventariseerd. Hierdoor krijgen 

alle betrokken actoren inzicht in het procesverloop en blijft een 
transparante planontwikkeling gewaarborgd.

Creatief beheersplan
Ons team gaat het engagement aan om zich niet enkel te beschikking 
te stellen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase maar ook gedurende 
de daarop volgende jaren om het beheers- en onderhoudsplan in 
realiteit te implementeren.
Vanuit ons team zullen we voor dit project een medewerker ter 
beschikking te stellen als een ‘outplacement’ aan de stad Antwerpen, 
ter waarde van één fulltime equivalent van 1 FTE/ 1 jaar te verdelen 
over de duurtijd die nodig is (bvb 0,2 FTE gespreid over 5 jaar). 
Dit voorzien we inbegrepen in ons ereloon 10,7% berekend op de 
investeringskost.
Deze afgevaardigde medewerker zal vanaf de start instaan 
om het creatief beheer van het stadhuis als een rentmeester te 
implementeren samen met alle betrokken diensten. Door vanaf 
het begin wekelijks intensief en participatief met de gebruikers, 
beheerders en externe betrokkenen overleg te plegen, willen we 
komen tot een ‘creatief beheersplan’ voor het stadhuis. Dit beheers- 
en onderhoudsplan adviseert niet alleen de wijze van onderhoud van 
alle gebouwonderdelen en de wijze van gebruik van de technische 
installaties maar wil ook adviseren over het gebruik inzake o.m. de 
toekomstige aankleding en bemeubeling van het stadhuis. 

Voorstel tot kunstintegratie in de verrières, situering boven traphal niveau +2De rentmeester als historische procesmanager
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12. Planning

Aangezien er reeds een degelijke haalbaarheidsstudie voorhanden 
is en de opdrachtgever al een duidelijk beeld heeft van de te 
verwachten ambities zijn we van mening dat we relatief snel tot een 
definitief ontwerp kunnen komen. We bevestigen dat ons team de 
opmaak van het restauartiedossier kan afronden binnen een termijn 
van één jaar. Hiervoor dient er wel een strikte werkmethodiek te 
worden ingesteld. De definitieve ontwerpplanning zal uiteraard 
in samenspraak met de Opdrachtgever verder worden besproken 
en verfijnd in de startfase van de opdracht en dit op basis van:
 • De verificatie van de basisgegevens; 
 • De verdere opsplitsing van alle activiteiten in 
deeltaken, aangepast aan de specifieke kenmerken van het project. 
De termijnen voor deze deeltaken dienen dan als maatstaaf voor 
de voortgangscontrole van de activiteit zelf; 
 • Het toevoegen van mijlpalen en kritische data 
(i.v.m. beslissingen van de overheid betreffende vergunningen, 
subsidies etc.) in overleg met de Opdrachtgever en andere 
betrokken partijen; 
 • Het afstemmen van de planning op de 
definitieve aanbestedingsprocedures; 
 • De optimalisatie van de planning via de 
methode ‘kritieke pad analyse’. 
Tijdens het verdere verloop van de opdracht zullen gebeurlijke 
afwijkingen op deze ontwerpplanning worden besproken en 
waar nodig bijgestuurd samen met de betrokken partijen. De 
nodige maatregelen tot correctie zullen worden voorgesteld en 
opgevolgd.

Om deze strikte planning te kunnen garanderen stellen we voor om 
een werkgroep bestaande uit het ontwerpteam en de opdrachtgever 
te installeren die gedurende het volledige studiejaar om de twee 
weken samenkomt. De erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed 
wordt op al deze vergaderingen uitgenodigd en zal ook alle 
verslagen ontvangen zodanig dat ze het volledige proces vanaf 
het begin kunnen mee opvolgen.
Deze werkgroep wordt voorgezeten door de project/
procesmanager van het ontwerpteam.

Daarnaast stellen we voor om een stuurgroep op te richten. Deze 
stuurgroep komt om de twee maanden samen en bestaat uit de 
verantwoordelijken binnen de opdrachtgever die over de nodige 
beslissingsbevoegdheid beschikken.

Van wedstrijdontwerp naar voorontwerp en erfgoed 
beheersplan (6 maanden)

In een eerste fase zullen alle genomen beslissingen kritisch 
worden geëvalueerd met de opdrachtgever én de gebruiker 
en gezocht worden naar het ideale scenario waarbij alle 
aspecten (architectuur, erfgoed, functioneel, stabiliteit, speciale 
uitrustingen, akoestiek, BREEAM, enz…) geïntegreerd worden. 
In ons wedstrijdvoorstel hebben we reeds enkele duidelijke keuzes 
gemaakt in de voorgestelde opties van de haalbaarheidsstudie.
Door korte opvolging met alle betrokken overheidsdiensten (stad 
Antwerpen Agentschap Onroerend Erfgoed, brandweer,  politie, 
toegenkelijkheidsbureau, enz…) menen we snel over te kunnen 
gaan tot het maken van een definitief ontwerp.

Om het stadhuis van Antwerpen met respect te kunnen benaderen 
en een slimme aanpak te kunnen formuleren is het uitermate 
belangrijk om goede vooronderzoeken te doorlopen. Alleen zo 
kan een gefundeerde basis gelegd worden voor de volgenden 
fasen. Aangezien er reeds een haalbaarheidstudie voorhanden 
is, zullen wij een addendum maken op deze studie om snel tot 
conclusies te komen. Dit addendum omvat onder meer:
• analyse met ons specifiek expertenteam van alle 
voorstudies inzake de voorgestelde restauratietechnieken
• bijkomende noodzakelijke voorstudies inzake de 
specifieke restauratiewerkzaamheden
• overleg met opdrachtgever/gebruiker inzake het 
scherpstellen van de projectdefinitie en het beheer.
• overleg met opdrachtgever/gebruiker inzake het 
scherpstellen van de duurzamheidsambitie BREEAM 
(materiaalgebruik volgens de NIBE-lijst, streven naar optimal 
NEB-waarde, streven naar maximal comfort, behoud van 
erfgoedwaarden als culturele duurzaamheid,…)
• voorstudie omtrent de bestaande technische uitrusting 
en bepalen met opdrachtgever/gebruiker van de ambitie hierin
• voorstudie omtrent de stabiliteit
• voorstudie van de akoestische voorzieningen en bepalen 
met opdrachtgever/gebruiker van de ambitie hierin
• overleg met brandweer
• overleg met politie inzake beveiliging van het gebouw
• overleg met toegankelijkheidsbureau
• …
Vanuit dit addendum zal er een beheersplan en een voorontwerp 
worden opgemaakt conform het decreet van Onroerend Erfgoed 
(art. 8.1.4.) zodanig dat de restauratiewerken in aanmerking 
kunnen komen voor de meerjarensubsidieovereenkomst.
Voor dit traject voorzien we 6 maanden.

Van ontwerp naar restauratie- en uitvoeringsdossier 
(6maanden)

Na goedkeuring van het voorontwerpdossier door alle betrokken 
actoren zullen we overgaan tot het verder uitwerken van het 
dossier in een volledige restauratiedossier. We pleiten alleszins 
om in eerste instantie 1 integraal dossier op te maken zodanig 
dat dit nog in een latere fase waar nodig kan opgesplitst worden.
Deze opsplitsing is ons inziens wellicht van toepassing voor dit 
dossier aangezien:
• alle uitvoeringswerken en specifieke restauratiewerken 
best niet samen maar beter gefaseerd worden uitgevoerd – zeker 
de specifieke restauratiewerken op het Schoon Verdiep.
• de subsidies van Onroerend Erfgoed wellicht niet in 1 
fase zullen voorzien kunnen worden.
• de opdrachtgever wellicht het gebouw nog (gedeeltelijk) 
in gebruik wil houden tijdens de werkzaamheden
• …

Fasering

Rekening houdend met bovenstaande argumenten lijkt ons 
volgende onderverdeling in deelprojecten aangewezen. Elk deel 
kan al dan niet afzonderlijk worden aanbesteed maar laat alleszins 
toe om het stadhuis maximaal in gebruik te houden tijdens de 
restauratie- en verbouwingswerken.
We stellen wel voor om de specifieke restauratiewerken van het 
Schoon Verdiep (o.a. de restauratie van de muurschilderingen, 
behangpapier, lambrisering, glas-in-lood, enz…) afzonderlijk 
aan te besteden zodanig dat er meer garantie is voor het gunnen 
aan gespecialiseerde restaurateurs.

Realisatietermijn

In wedstrijdfase is het moeilijk om een realisatietermijn voor 
te leggen gezien bovenstaande keuzes met betrekking tot de 
eventuele faseringen.
De uitvoeringsplanning, toe te voegen aan de bestekken der 
werken, zal door het studieteam worden opgesteld op basis van 
o.a. volgende factoren:
• De vooropgestelde ingebruikname van het project; 
• De moeilijkheidsgraad van de werken; - al dan niet 
uitvoering d.m.v. algemene aannemingen, pilootaannemingen 
of d.m.v. gecoördineerde aannemingen van percelen. Ook door 
de timing zou het kunnen dat aannemers tijdens verlofperiodes, 
weekends en/of avonden dienen door te werken. Wij zijn als team 
vertrouwd met dergelijke uitzonderlijke omstandigheden.
In deze planning zullen ook enkele kritische milestones 
opgenomen zijn. De gedetailleerde uitvoeringsplanning wordt 
dan verder opgesteld door de aannemers op basis van de 
opgelegde basisplanning en opgevolgd en bewaakt door het 
studieteam (dmv kritieke pad analyse, tracking, standlijnen, 
opvolging voortgang cashflow (“S-kurve”), etc.).
Deze controle gaat echter verder dan een louter opvolgen van 
de voortgang van een hoofdactiviteit op basis van “meting op 
datum”. Dergelijke methode leidt immers tot de vaststelling van 
vertragingen wanneer het meestal al te laat is om in te grijpen. 
Onze controle zal daarom eveneens gebeuren door controle op 
de voortgang van de deelactiviteiten. Oordeelkundige keuze van 
deze deelactiviteiten en hun bijhorende uitvoeringstermijnen en 
mijlpalen laat aldus toe tijdig in te grijpen op de planning van de 
betreffende hoofdactiviteit.
Afwijkingen op de planning zullen worden geanalyseerd samen 
met de betrokken partijen. De nodige maatregelen tot correctie 
zullen worden voorgesteld en opgevolgd. Desgevallend zal de 
aannemer aangemaand worden tot het nemen van bijzondere 
maatregelen tot inhaalplanning en kunnen hiertoe de nodige 
suggesties/denkpistes worden voorgesteld.

DEEL 1   DAK- EN GEVELWERKEN
DEEL 2   INRICHTINGSWERKEN 
  (INCL TECHNIEKEN)
DEEL 2A   NIVEAU +2 EN ZOLDERVERDIEPING   
DEEL 2B   NIVEAU +1 
DEEL 2C   SCHOON VERDIEP
DEEL 2D   GELIJKVLOERS + KELDER 
DEEL 3   GESPECIALISEERDE RESTAURATIE-  
  WERKEN SCHOON VERDIEP
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13. Raming

Het opzet van de raming werd gebaseerd op de structuur 
die werd uitgezet door de ontwerpraming opgenomen in de 
haalbaarheidsstudie van HUB/ORIGIN. Hierdoor heeft de 
opdrachtgever een duidelijk vergelijkingskader.
De raming van de haalbaarheidsstudie werd door ons kritisch 
geëvalueerd. Zo werden enkele rekenkundige fouten gecorrigeerd 

en enkele eenheidsprijzen door ons als te laag ingeschat. Enkele 
specifieke werken ontbraken in de raming. Dit was vooral het geval 
met enkele restauratiewerken van het Schoon Verdiep zoals o.m. de 
herstellingen aan het behangpapier, goudleer, houten lambriseringen 
enz… Tevens hebben we ook extra aandacht gegeven om een kost 
te reserveren voor de bescherming van het roerend erfgoed tijdens 
de restauratieve werkzaamheden. Ook houden we rekening met 
een algemene werfinrichting van +/- 7% aangezien het hier om een 

eenh hoev eenheidsprijs subtotaal subsidieerbare artikels
niet subsidieerbare 

artikels
0. ALGEMEEN

werfinrichting / veiligheid / plaatsbeschrijving (7% van de bouwkost) SOG 1 1.190.000,00€   1.190.000,00€                  1.190.000,00€               

1. BINNENAFWERKING

1.1. KELDERS
a. reinigen van wanden en plafonds

wanden volledige oppervlakte m2 2806,23 20,00€                56.124,60€                       56.124,60€                       
plafonds volledige oppervlakte m2 2246,76 20,00€                44.935,20€                       44.935,20€                       

b. hervoegen van metselwerk
wanden van metselwerk - 60% van volledige oppervlakte m2 1683,74 50,00€                84.187,00€                       84.187,00€                       
gewelven - 60% van volledige oppervlakte m2 1348,06 55,00€                74.143,30€                       74.143,30€                       

c. behandelen van kaleilaag
wanden volledige oppervlakte m2 2806,23 30,00€                84.186,90€                       84.186,90€                       
plafonds volledige oppervlakte m2 2246,76 30,00€                67.402,80€                       67.402,80€                       

d. restauratie van de vloeren
baksteenvloer - volledige oppervlakte m2 118,34 50,00€                5.917,00€                         5.917,00€                         

e. herstellen bschadigingen vloeren mager beton
herstellen betonvloer - 7% oppervlakte SOG 1 7.200,00€           7.200,00€                         7.200,00€                         

f. afbraak wanden
afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 62,00 280,00€              17.360,00€                       17.360,00€                    

g. trappen en liften
afbraak trappen SOG 1 12.000,00€         12.000,00€                       12.000,00€                    
uitdiepen vloer en voerzien van nieuwe liftschacht SOG 1 5.400,00€           5.400,00€                         5.400,00€                      

h. fietsenstalling
basis fietsenrekken SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      
deuren / hekwerk / inrichting SOG 1 3.000,00€           3.000,00€                         3.000,00€                      

i. fitness- en sanitaire ruimte
inrichting sanitair m2 35,00 500,00€              17.500,00€                       17.500,00€                    
inrichting opwarmkeuken m2 75,00 500,00€              37.500,00€                       37.500,00€                    

j. ruwbouwwerken tribunekamer
demonteren vloer in gewelven m2 176,00 1.000,00€           176.000,00€                     176.000,00€                  
grondwerken ifv het plaatsen van betonnen vloer SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    
isoleren van keldervloer m2 176,00 50,00€                8.800,00€                         8.800,00€                      
tribune in ter plaatse gestort beton m3 54,40 850,00€              46.240,00€                       46.240,00€                    
diverse ruwbouwwerken (dichtmaken van openingen, stabiliteitswerken,…) SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                    

k. diverse werken ifv technieken / stookruimte SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    

1.2. GELIJKVLOERS
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 809,55 800,00€              647.640,00€                     647.640,00€                    
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 66,60 280,00€              18.648,00€                       18.648,00€                       
c. voorzetwand
d. nieuwe glazen wand
e. inrichting sanitair m2 60,00 550,00€              33.000,00€                       33.000,00€                    
f. inrichting ruimten fracties (incl. kastenwanden met deuren) m2 440,00 450,00€              198.000,00€                     198.000,00€                  
g. inrichting primaire ruimten

inrichting primaire ruimten aansluitend aan tribunekamer (expositie) m2 350,00 540,00€              189.000,00€                     189.000,00€                  
inrichting primaire ruimten rechts van vestibule (stadscafé) m2 365,00 650,00€              237.250,00€                     237.250,00€                  

h. bergruimten (inbegrepen) m2 16,00 450,00€              7.200,00€                         7.200,00€                      
i. tribunekamer

afbraakwerken op gelijkvloers ifv realisatie tribunekamer (o.a. trap) SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    
uitbekleding tribunevloer in hout m2 176,00 450,00€              79.200,00€                       79.200,00€                    
uitbekleding wanden in houten panelen m2 256,00 600,00€              153.600,00€                     153.600,00€                  
kolommen tribunekamer SOG 1 32.000,00€         32.000,00€                       32.000,00€                    
nieuwe tochsassen stuk 3 10.000,00€         30.000,00€                       30.000,00€                    
plafond tribunekamer m2 176,00 350,00€              61.600,00€                       61.600,00€                    
diversen ifv realisatie tribunekamer SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                    

j. herinrichting vestibule
demonteren bestaande houten en glazen sasdeuren SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      
plaatsen van nieuwe sasdeuren SOG 1 30.000,00€         30.000,00€                       30.000,00€                    
vast meubilair - inkombalie SOG 1 12.000,00€         12.000,00€                       12.000,00€                    

k. diverse werken ifv technieken / schachten SOG 1 6.400,00€           6.400,00€                         6.400,00€                      

1.3. SCHOON VERDIEP
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 1412,25 1.100,00€           1.553.475,00€                  1.553.475,00€                 
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 1,50 280,00€              420,00€                            420,00€                         
c. bestaand sanitair aanpassen tot sanitair / kitchenette m2 52,98 650,00€              34.437,00€                       34.437,00€                    
d. specifieke interieurrestauratiewerken

(plaatselijk) herstel houten parketvloer m2 109,91 250,00€              27.477,50€                       27.477,50€                       
(plaatselijk) houten lambriseringen SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
ontstoffen muurschilderingen SOG 1 260.000,00€       260.000,00€                     260.000,00€                    
restauratie van behangpapier m2 1045,00 150,00€              156.750,00€                     156.750,00€                    
restauratie van goudleer SOG 1 300.000,00€       300.000,00€                     300.000,00€                    
restauratie van stenen beeldsculpturen SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       60.000,00€                       
demonteren en terugplaatsen roerend erfgoed (schilderijen) SOG 1 80.000,00€         80.000,00€                       80.000,00€                       

e. nieuwe lift in bergzone wandelkamer
plaatselijk afbraakwerken van vloer en gewelf SOG 1 6.500,00€           6.500,00€                         6.500,00€                      
ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      
herinrichting inkomzone voor lift en nieuwe binnendeur SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      

f. herinrichting wandelkamer
dichtzetten van 3 nissen met geïntegreerde vitrinekast stuk 3 8.200,00€           24.600,00€                       24.600,00€                    
demonteren huidige toog en vervangen door nieuwe toog SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    

1.4 EERSTE VERDIEPING
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 1419,99 800,00€              1.135.992,00€                  1.135.992,00€                 
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 38,25 280,00€              10.710,00€                       10.710,00€                    
c. bestaand sanitair aanpassen tot sanitair / kitchenette m2 54,74 650,00€              35.581,00€                       35.581,00€                    
d. optimaliseren bestaande verdieping ifv kantoorruimten

nieuwe wandkasten/lambrisering m 78,00 3.500,00€           273.000,00€                     273.000,00€                  
f. inrichting kitchenette SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
g. plaatselijke afbraakwerken ifv lift

ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      
herinrichting inkomzone voor lift en nieuwe binnendeur SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      

1.5 TWEEDE VERDIEPING
a. uitbreken en vervangen van vloerpakket

uitbreken bestaande vloer m2 1267,14 20,00€                25.342,80€                       25.342,80€                       
droge uitvulling ca 6cm m2 1267,14 35,00€                44.349,90€                       44.349,90€                       
droge/brandwerende ondervloer, ca 2 x 12,5mm m2 1267,14 28,00€                35.479,92€                       35.479,92€                       
droge afwerking ca 0,32 mm m2 1267,14 50,00€                63.357,00€                       63.357,00€                       

b. afbraak wanden
afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 53,90 280,00€              15.092,00€                       15.092,00€                    

c. geïsoleerde voorzetwand aan de binnenzijde gevel m2 517,31 150,00€              77.596,50€                       77.596,50€                    
d. inrichting sanitair m2 37,80 650,00€              24.570,00€                       24.570,00€                    

inrichting kitchenette SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
e. inrichting primaire ruimte m2 1006,63 850,00€              855.635,50€                     855.635,50€                  
f. inrichting secundaire ruimte m2 83,03 650,00€              53.969,50€                       53.969,50€                    
g. nazicht, herstel en evt verwijderen trekkers voormalig archief ifv stabiliteit

SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       
h. nieuwe lichtkoepels met geïntegreerd glaswerk m2 189,16 800,00€              151.328,00€                     151.328,00€                    

restauratie bestaande lichtkoepel boven centrale trap m2 200,00 350,00€              70.000,00€                       70.000,00€                       
i. optimaliseren bestaande verdieping ifv kantoorruimten

nieuwe wandkasten/lambrisering m 60,00 3.500,00€           210.000,00€                     210.000,00€                  
j. ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      

k. wijziging trap tussen +1 en +2
afbraakwerken ifv wijziging steek van +1 naar +2 SOG 1 9.500,00€           9.500,00€                         9.500,00€                      
nieuwe trap in beton SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
bekleding trap in natuursteen SOG 1 8.500,00€           8.500,00€                         8.500,00€                      
handgrepen m 10,00 450,00€              4.500,00€                         4.500,00€                      
nieuwe ballustrade +2 m2 8,00 600,00€              4.800,00€                         4.800,00€                      

1.6 ZOLDER
a. vrijleggen van spanten

verwijderen van pleisterlaag op spanten m2 1529,80 50,00€                76.490,00€                       76.490,00€                       
b. herstellen van pleisterwerk

herstellen bestaande pleisterlaag + eindafwerking m3 1570,35 50,00€                78.517,50€                       78.517,50€                       
c. restauratie verrières

opgenomen onder punt 1.5.h
d. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 10,37 280,00€              2.903,60€                         2.903,60€                      
e. restauratie dakconstructie

nazicht en herstel houten kapconstructie SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
curatief en preventieve houtbehandeling SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       60.000,00€                       
nazicht en herstel dakconstructie SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
houtherstel (kinderbalken, gordingen, nokken,…) m3 50,00 1.100,00€           55.000,00€                       55.000,00€                       
polymeerchemisch herstel l 1200,00 100,00€              120.000,00€                     120.000,00€                    
verstevigen en ontroesten van stalen spanten SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                       

f. inrichting duplexruimte (incl restauratie en stabiliteitswerken van vloer) m2 105,00 650,00€              68.250,00€                       68.250,00€                    
g. brandwerend inkokeren van verrières m2 872,00 100,00€              87.200,00€                       87.200,00€                    
h. verstevigen van draaglast zoldervloer ifv technische ruimten m2 692,50 200,00€              138.500,00€                     138.500,00€                  
i. isoleren van zoldervloer m2 1385,00 30,00€                41.550,00€                       41.550,00€                    
j. werken ifv realisatie technische ruimten op zolder SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

2. GEVELS + DAKWERKEN

2.1. GESLOTEN GEVELS
a. restauratie gevelparament m2 2706,68 450,00€              1.218.006,00€                  1.218.006,00€                 

plaatselijk aanpassen van de cementering op niveau +2 m2 150,00 450,00€              67.500,00€                       67.500,00€                       
b. herstelling bestaande dakspanten

opgenomen onder punt 1.6.e
c. lokaal herstellen van bestaande dakbedekking

gedetailleerder opgenomen onder punt 2.1.f
d. restauratie van bestaande daklichten

opgenomen onder punt 1.5.h
e. demonteren en plaatsen van nieuwe lichtstraat met dubbelglas m2 246,00 1.750,00€           430.500,00€                     430.500,00€                    

verstevigen bestaande staalstructuur SOG 1 150.000,00€       150.000,00€                     150.000,00€                    
f. herstellingen dakwerken

opnemen en herstellen bestaande dakbedekking ifv herstellingen 
dakconstructie m2 1120,00 200,00€              224.000,00€                     224.000,00€                    
opnemen en herstellen van bakgootdichtingen m 126,00 200,00€              25.200,00€                       25.200,00€                       
herstellen van nokken m 160,00 200,00€              32.000,00€                       32.000,00€                       
herstel van kilgoten en zalingen m 180,00 200,00€              36.000,00€                       36.000,00€                       

g. herstel van topbekroningen SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                       
h. herstel van natuursteen in middenrisaliet SOG 1 35.000,00€         35.000,00€                       35.000,00€                       
I. restauratie natuurstenen sokkel rond gebouw SOG 1 120.000,00€       120.000,00€                     120.000,00€                    

2.2 OPEN GEVEL (BUITENSCHRIJNWERK)
a. plaatsen van voor- of achterzetramen

type A: voorzetraam met enkel glas m2 305,96 600,00€              183.576,00€                     183.576,00€                    
type B: voorzetraam met enkel glas m2 285,80 600,00€              171.480,00€                     171.480,00€                    

b. aanpassing van radiatoromkasting thv nieuwe voorzetramen type A stuk 63,00 400,00€              25.200,00€                       25.200,00€                       
c. restauratie van bestaand houten buitenschrijnwerk

restauratie bestaande houten buitenramen m2 922,23 700,00€              645.559,60€                     645.559,60€                    
restauratie bestaande buitenramen glas-in-lood - verdieping 2 m2 20,52 900,00€              18.468,00€                       18.468,00€                       
restauratie bestaande binnenramen met integratie van 
luchtdichtingsprofiel m2 554,77 400,00€              221.908,00€                     221.908,00€                    

d. nieuw buitenschrijnwerk naar bestaand model - gelijkvloers m2 30,00 900,00€              27.000,00€                       27.000,00€                       
nieuw buitenschrijnwerk naar bestaand model - verdieping 2 m2 80,00 900,00€              72.000,00€                       72.000,00€                       

3. TECHNIEKEN

3.1. HVAC
a. hydraulische en aeraulische voorzieningen m2 2556,00 190,00€              485.640,00€                     485.640,00€                  

verwarming (watergebaseerd systeem)
ventilatie (kelder en gelijkvloers

b. WKK (80 kW thermisch, 50 kW elektrisch) SOG 1 116.500,00€       116.500,00€                     116.500,00€                  
c. hydraulische voorzieningen, VRF-systeem (SV, +1, +2, zolder) m2 4771,00 160,00€              763.360,00€                     763.360,00€                  
d. ventilatie met stoombevochtiging m2 4771,00 90,00€                429.390,00€                     429.390,00€                  

3.2. ELECTRICITEIT
a. electrische voorzieningen m2 8068,00 90,00€                726.120,00€                     726.120,00€                  

electrische borden, aardingen, kabelwegen, leidingen, schakelaars,
branddetectie, video-parlofonie, data

b. nieuwe HS-transfo SOG 1 37.500,00€         37.500,00€                       37.500,00€                    
c. verlichtingsarmaturen kelder + zolder (secundaire ruimten) m2 1729,00 40,00€                69.160,00€                       69.160,00€                    
d. verlichtingsarmaturen overige m2 6339,00 80,00€                507.120,00€                     507.120,00€                  
e. daglichtregeling op +2 m2 1180,00 20,00€                23.600,00€                       23.600,00€                    
f. camerabewaking SOG 1 16.500,00€         16.500,00€                       16.500,00€                    
g. toegangscontrole m2 25,00 1.250,00€           31.250,00€                       31.250,00€                    
h. specifieke bijkomende beveiligingswerken SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                    
i. RWA atrium SOG 1 7.000,00€           7.000,00€                         7.000,00€                      

3.3. SANITAIR
a. sanitaire voorzieningen koudwater stuk 71 1.900,00€           134.900,00€                     134.900,00€                  
b. sanitaire voorzieningen, kou en warm water stuk 16 2.400,00€           38.400,00€                       38.400,00€                    

3.4. LIFTEN
a. demonteren van bestaande lift SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    
b. personenlift 13 personen, 1000kg met bluekit stuk 2 70.000,00€         140.000,00€                     140.000,00€                  
c. renoveren goederenlift en doortrekken tot kelder stuk 1 18.000,00€         18.000,00€                       18.000,00€                    

3.5. KEUKEN
a. voedigen sanitair en electriciteit SOG 1 37.500,00€         37.500,00€                       37.500,00€                    
b. luchtgroep, excl dampkap SOG 1 39.000,00€         39.000,00€                       39.000,00€                    
c. keukeninrichting (oven, steamer,koelkast,...) SOG 1 20.000,00€         20.000,00€                       20.000,00€                    
d. dampkap SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      

4. BRANDVEILIGHIED

4.1. RF 1UUR DAKSTRUCTUUR BOVEN VERRIERES CENTRALE HAL
Rf 1h schilderen profielen SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                    

4.2. AANPASSEN COMPARTIMENTERING
a. compartimentering in kelder

herstellen deurdrangers stuk 5 150,00€              750,00€                            750,00€                         
herstellen doorvoeren SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      
bijkomende werken ifv compartimentering vanwege de tribunekamer SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      

b. compartimentering in gelijkvloers
trap aan lift Rf 1h afscheiden - branddeur stuk 5 5.000,00€           25.000,00€                       25.000,00€                    
compartimentering naar uitgang op gelijkvloers SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    
herstellen deurdrangers stuk 5 150,00€              750,00€                            750,00€                         

c. compartimentering hoofdtrap
voorzien van rookgordijn op trap thv gelijkvloers, schoon verdiep en +1 SOG 1 120.000,00€       120.000,00€                     120.000,00€                  
verbinding naar +2

d. hoofdingang Grote Markt
herbouwen naar 2 volwaardige nooduitgangen (min. 2m breed) SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

e. zij-ingang gelijkvloers tribunekamer
herbouwen naar 2 volwaardige nooduitgangen (min. 2m breed) SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

4.3. BRANDVOORZIENINGEN
a. detectie (2e verdieping en tribunekamer) m2 1443,14 5,00€                   7.215,70€                         7.215,70€                      
b. brandalarm SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
c. noodverlichting m2 5924,81 15,00€                88.872,15€                       88.872,15€                    
d. signalisatie stuk 10 175,00€              1.750,00€                         1.750,00€                      
e. haspels stuk 2 5.000,00€           10.000,00€                       10.000,00€                    
f. rookluiken

5. VERTICAAL TRANSPORT

inbegrepen in bovenstaande artikels
geraamde meerkosten voor het behalen van BREEAM EXCELLENT (+/- 2%) 350.000,00€                     350.000,00€                  

SUBTOTAAL 9.332.342,02€    9.180.142,95€   

TOTAAL BTW exclusief 18.572.484,97€   

21% 3.900.221,84€     

TOTAAL BTW inclusief 22.472.706,81€  

80% subsidie ONROEREND ERFGOED 7.465.873,62€     BTW exclusief
aandeel stad Antwerpen 11.106.611,35€  BTW exclusief

eenh hoev eenheidsprijs subtotaal subsidieerbare artikels
niet subsidieerbare 

artikels
0. ALGEMEEN

werfinrichting / veiligheid / plaatsbeschrijving (7% van de bouwkost) SOG 1 1.190.000,00€   1.190.000,00€                  1.190.000,00€               

1. BINNENAFWERKING

1.1. KELDERS
a. reinigen van wanden en plafonds

wanden volledige oppervlakte m2 2806,23 20,00€                56.124,60€                       56.124,60€                       
plafonds volledige oppervlakte m2 2246,76 20,00€                44.935,20€                       44.935,20€                       

b. hervoegen van metselwerk
wanden van metselwerk - 60% van volledige oppervlakte m2 1683,74 50,00€                84.187,00€                       84.187,00€                       
gewelven - 60% van volledige oppervlakte m2 1348,06 55,00€                74.143,30€                       74.143,30€                       

c. behandelen van kaleilaag
wanden volledige oppervlakte m2 2806,23 30,00€                84.186,90€                       84.186,90€                       
plafonds volledige oppervlakte m2 2246,76 30,00€                67.402,80€                       67.402,80€                       

d. restauratie van de vloeren
baksteenvloer - volledige oppervlakte m2 118,34 50,00€                5.917,00€                         5.917,00€                         

e. herstellen bschadigingen vloeren mager beton
herstellen betonvloer - 7% oppervlakte SOG 1 7.200,00€           7.200,00€                         7.200,00€                         

f. afbraak wanden
afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 62,00 280,00€              17.360,00€                       17.360,00€                    

g. trappen en liften
afbraak trappen SOG 1 12.000,00€         12.000,00€                       12.000,00€                    
uitdiepen vloer en voerzien van nieuwe liftschacht SOG 1 5.400,00€           5.400,00€                         5.400,00€                      

h. fietsenstalling
basis fietsenrekken SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      
deuren / hekwerk / inrichting SOG 1 3.000,00€           3.000,00€                         3.000,00€                      

i. fitness- en sanitaire ruimte
inrichting sanitair m2 35,00 500,00€              17.500,00€                       17.500,00€                    
inrichting opwarmkeuken m2 75,00 500,00€              37.500,00€                       37.500,00€                    

j. ruwbouwwerken tribunekamer
demonteren vloer in gewelven m2 176,00 1.000,00€           176.000,00€                     176.000,00€                  
grondwerken ifv het plaatsen van betonnen vloer SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    
isoleren van keldervloer m2 176,00 50,00€                8.800,00€                         8.800,00€                      
tribune in ter plaatse gestort beton m3 54,40 850,00€              46.240,00€                       46.240,00€                    
diverse ruwbouwwerken (dichtmaken van openingen, stabiliteitswerken,…) SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                    

k. diverse werken ifv technieken / stookruimte SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    

1.2. GELIJKVLOERS
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 809,55 800,00€              647.640,00€                     647.640,00€                    
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 66,60 280,00€              18.648,00€                       18.648,00€                       
c. voorzetwand
d. nieuwe glazen wand
e. inrichting sanitair m2 60,00 550,00€              33.000,00€                       33.000,00€                    
f. inrichting ruimten fracties (incl. kastenwanden met deuren) m2 440,00 450,00€              198.000,00€                     198.000,00€                  
g. inrichting primaire ruimten

inrichting primaire ruimten aansluitend aan tribunekamer (expositie) m2 350,00 540,00€              189.000,00€                     189.000,00€                  
inrichting primaire ruimten rechts van vestibule (stadscafé) m2 365,00 650,00€              237.250,00€                     237.250,00€                  

h. bergruimten (inbegrepen) m2 16,00 450,00€              7.200,00€                         7.200,00€                      
i. tribunekamer

afbraakwerken op gelijkvloers ifv realisatie tribunekamer (o.a. trap) SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    
uitbekleding tribunevloer in hout m2 176,00 450,00€              79.200,00€                       79.200,00€                    
uitbekleding wanden in houten panelen m2 256,00 600,00€              153.600,00€                     153.600,00€                  
kolommen tribunekamer SOG 1 32.000,00€         32.000,00€                       32.000,00€                    
nieuwe tochsassen stuk 3 10.000,00€         30.000,00€                       30.000,00€                    
plafond tribunekamer m2 176,00 350,00€              61.600,00€                       61.600,00€                    
diversen ifv realisatie tribunekamer SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                    

j. herinrichting vestibule
demonteren bestaande houten en glazen sasdeuren SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      
plaatsen van nieuwe sasdeuren SOG 1 30.000,00€         30.000,00€                       30.000,00€                    
vast meubilair - inkombalie SOG 1 12.000,00€         12.000,00€                       12.000,00€                    

k. diverse werken ifv technieken / schachten SOG 1 6.400,00€           6.400,00€                         6.400,00€                      

1.3. SCHOON VERDIEP
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 1412,25 1.100,00€           1.553.475,00€                  1.553.475,00€                 
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 1,50 280,00€              420,00€                            420,00€                         
c. bestaand sanitair aanpassen tot sanitair / kitchenette m2 52,98 650,00€              34.437,00€                       34.437,00€                    
d. specifieke interieurrestauratiewerken

(plaatselijk) herstel houten parketvloer m2 109,91 250,00€              27.477,50€                       27.477,50€                       
(plaatselijk) houten lambriseringen SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
ontstoffen muurschilderingen SOG 1 260.000,00€       260.000,00€                     260.000,00€                    
restauratie van behangpapier m2 1045,00 150,00€              156.750,00€                     156.750,00€                    
restauratie van goudleer SOG 1 300.000,00€       300.000,00€                     300.000,00€                    
restauratie van stenen beeldsculpturen SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       60.000,00€                       
demonteren en terugplaatsen roerend erfgoed (schilderijen) SOG 1 80.000,00€         80.000,00€                       80.000,00€                       

e. nieuwe lift in bergzone wandelkamer
plaatselijk afbraakwerken van vloer en gewelf SOG 1 6.500,00€           6.500,00€                         6.500,00€                      
ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      
herinrichting inkomzone voor lift en nieuwe binnendeur SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      

f. herinrichting wandelkamer
dichtzetten van 3 nissen met geïntegreerde vitrinekast stuk 3 8.200,00€           24.600,00€                       24.600,00€                    
demonteren huidige toog en vervangen door nieuwe toog SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    

1.4 EERSTE VERDIEPING
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 1419,99 800,00€              1.135.992,00€                  1.135.992,00€                 
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 38,25 280,00€              10.710,00€                       10.710,00€                    
c. bestaand sanitair aanpassen tot sanitair / kitchenette m2 54,74 650,00€              35.581,00€                       35.581,00€                    
d. optimaliseren bestaande verdieping ifv kantoorruimten

nieuwe wandkasten/lambrisering m 78,00 3.500,00€           273.000,00€                     273.000,00€                  
f. inrichting kitchenette SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
g. plaatselijke afbraakwerken ifv lift

ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      
herinrichting inkomzone voor lift en nieuwe binnendeur SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      

1.5 TWEEDE VERDIEPING
a. uitbreken en vervangen van vloerpakket

uitbreken bestaande vloer m2 1267,14 20,00€                25.342,80€                       25.342,80€                       
droge uitvulling ca 6cm m2 1267,14 35,00€                44.349,90€                       44.349,90€                       
droge/brandwerende ondervloer, ca 2 x 12,5mm m2 1267,14 28,00€                35.479,92€                       35.479,92€                       
droge afwerking ca 0,32 mm m2 1267,14 50,00€                63.357,00€                       63.357,00€                       

b. afbraak wanden
afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 53,90 280,00€              15.092,00€                       15.092,00€                    

c. geïsoleerde voorzetwand aan de binnenzijde gevel m2 517,31 150,00€              77.596,50€                       77.596,50€                    
d. inrichting sanitair m2 37,80 650,00€              24.570,00€                       24.570,00€                    

inrichting kitchenette SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
e. inrichting primaire ruimte m2 1006,63 850,00€              855.635,50€                     855.635,50€                  
f. inrichting secundaire ruimte m2 83,03 650,00€              53.969,50€                       53.969,50€                    
g. nazicht, herstel en evt verwijderen trekkers voormalig archief ifv stabiliteit

SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       
h. nieuwe lichtkoepels met geïntegreerd glaswerk m2 189,16 800,00€              151.328,00€                     151.328,00€                    

restauratie bestaande lichtkoepel boven centrale trap m2 200,00 350,00€              70.000,00€                       70.000,00€                       
i. optimaliseren bestaande verdieping ifv kantoorruimten

nieuwe wandkasten/lambrisering m 60,00 3.500,00€           210.000,00€                     210.000,00€                  
j. ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      

k. wijziging trap tussen +1 en +2
afbraakwerken ifv wijziging steek van +1 naar +2 SOG 1 9.500,00€           9.500,00€                         9.500,00€                      
nieuwe trap in beton SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
bekleding trap in natuursteen SOG 1 8.500,00€           8.500,00€                         8.500,00€                      
handgrepen m 10,00 450,00€              4.500,00€                         4.500,00€                      
nieuwe ballustrade +2 m2 8,00 600,00€              4.800,00€                         4.800,00€                      

1.6 ZOLDER
a. vrijleggen van spanten

verwijderen van pleisterlaag op spanten m2 1529,80 50,00€                76.490,00€                       76.490,00€                       
b. herstellen van pleisterwerk

herstellen bestaande pleisterlaag + eindafwerking m3 1570,35 50,00€                78.517,50€                       78.517,50€                       
c. restauratie verrières

opgenomen onder punt 1.5.h
d. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 10,37 280,00€              2.903,60€                         2.903,60€                      
e. restauratie dakconstructie

nazicht en herstel houten kapconstructie SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
curatief en preventieve houtbehandeling SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       60.000,00€                       
nazicht en herstel dakconstructie SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
houtherstel (kinderbalken, gordingen, nokken,…) m3 50,00 1.100,00€           55.000,00€                       55.000,00€                       
polymeerchemisch herstel l 1200,00 100,00€              120.000,00€                     120.000,00€                    
verstevigen en ontroesten van stalen spanten SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                       

f. inrichting duplexruimte (incl restauratie en stabiliteitswerken van vloer) m2 105,00 650,00€              68.250,00€                       68.250,00€                    
g. brandwerend inkokeren van verrières m2 872,00 100,00€              87.200,00€                       87.200,00€                    
h. verstevigen van draaglast zoldervloer ifv technische ruimten m2 692,50 200,00€              138.500,00€                     138.500,00€                  
i. isoleren van zoldervloer m2 1385,00 30,00€                41.550,00€                       41.550,00€                    
j. werken ifv realisatie technische ruimten op zolder SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

2. GEVELS + DAKWERKEN

2.1. GESLOTEN GEVELS
a. restauratie gevelparament m2 2706,68 450,00€              1.218.006,00€                  1.218.006,00€                 

plaatselijk aanpassen van de cementering op niveau +2 m2 150,00 450,00€              67.500,00€                       67.500,00€                       
b. herstelling bestaande dakspanten

opgenomen onder punt 1.6.e
c. lokaal herstellen van bestaande dakbedekking

gedetailleerder opgenomen onder punt 2.1.f
d. restauratie van bestaande daklichten

opgenomen onder punt 1.5.h
e. demonteren en plaatsen van nieuwe lichtstraat met dubbelglas m2 246,00 1.750,00€           430.500,00€                     430.500,00€                    

verstevigen bestaande staalstructuur SOG 1 150.000,00€       150.000,00€                     150.000,00€                    
f. herstellingen dakwerken

opnemen en herstellen bestaande dakbedekking ifv herstellingen 
dakconstructie m2 1120,00 200,00€              224.000,00€                     224.000,00€                    
opnemen en herstellen van bakgootdichtingen m 126,00 200,00€              25.200,00€                       25.200,00€                       
herstellen van nokken m 160,00 200,00€              32.000,00€                       32.000,00€                       
herstel van kilgoten en zalingen m 180,00 200,00€              36.000,00€                       36.000,00€                       

g. herstel van topbekroningen SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                       
h. herstel van natuursteen in middenrisaliet SOG 1 35.000,00€         35.000,00€                       35.000,00€                       
I. restauratie natuurstenen sokkel rond gebouw SOG 1 120.000,00€       120.000,00€                     120.000,00€                    

2.2 OPEN GEVEL (BUITENSCHRIJNWERK)
a. plaatsen van voor- of achterzetramen

type A: voorzetraam met enkel glas m2 305,96 600,00€              183.576,00€                     183.576,00€                    
type B: voorzetraam met enkel glas m2 285,80 600,00€              171.480,00€                     171.480,00€                    

b. aanpassing van radiatoromkasting thv nieuwe voorzetramen type A stuk 63,00 400,00€              25.200,00€                       25.200,00€                       
c. restauratie van bestaand houten buitenschrijnwerk

restauratie bestaande houten buitenramen m2 922,23 700,00€              645.559,60€                     645.559,60€                    
restauratie bestaande buitenramen glas-in-lood - verdieping 2 m2 20,52 900,00€              18.468,00€                       18.468,00€                       
restauratie bestaande binnenramen met integratie van 
luchtdichtingsprofiel m2 554,77 400,00€              221.908,00€                     221.908,00€                    

d. nieuw buitenschrijnwerk naar bestaand model - gelijkvloers m2 30,00 900,00€              27.000,00€                       27.000,00€                       
nieuw buitenschrijnwerk naar bestaand model - verdieping 2 m2 80,00 900,00€              72.000,00€                       72.000,00€                       

3. TECHNIEKEN

3.1. HVAC
a. hydraulische en aeraulische voorzieningen m2 2556,00 190,00€              485.640,00€                     485.640,00€                  

verwarming (watergebaseerd systeem)
ventilatie (kelder en gelijkvloers

b. WKK (80 kW thermisch, 50 kW elektrisch) SOG 1 116.500,00€       116.500,00€                     116.500,00€                  
c. hydraulische voorzieningen, VRF-systeem (SV, +1, +2, zolder) m2 4771,00 160,00€              763.360,00€                     763.360,00€                  
d. ventilatie met stoombevochtiging m2 4771,00 90,00€                429.390,00€                     429.390,00€                  

3.2. ELECTRICITEIT
a. electrische voorzieningen m2 8068,00 90,00€                726.120,00€                     726.120,00€                  

electrische borden, aardingen, kabelwegen, leidingen, schakelaars,
branddetectie, video-parlofonie, data

b. nieuwe HS-transfo SOG 1 37.500,00€         37.500,00€                       37.500,00€                    
c. verlichtingsarmaturen kelder + zolder (secundaire ruimten) m2 1729,00 40,00€                69.160,00€                       69.160,00€                    
d. verlichtingsarmaturen overige m2 6339,00 80,00€                507.120,00€                     507.120,00€                  
e. daglichtregeling op +2 m2 1180,00 20,00€                23.600,00€                       23.600,00€                    
f. camerabewaking SOG 1 16.500,00€         16.500,00€                       16.500,00€                    
g. toegangscontrole m2 25,00 1.250,00€           31.250,00€                       31.250,00€                    
h. specifieke bijkomende beveiligingswerken SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                    
i. RWA atrium SOG 1 7.000,00€           7.000,00€                         7.000,00€                      

3.3. SANITAIR
a. sanitaire voorzieningen koudwater stuk 71 1.900,00€           134.900,00€                     134.900,00€                  
b. sanitaire voorzieningen, kou en warm water stuk 16 2.400,00€           38.400,00€                       38.400,00€                    

3.4. LIFTEN
a. demonteren van bestaande lift SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    
b. personenlift 13 personen, 1000kg met bluekit stuk 2 70.000,00€         140.000,00€                     140.000,00€                  
c. renoveren goederenlift en doortrekken tot kelder stuk 1 18.000,00€         18.000,00€                       18.000,00€                    

3.5. KEUKEN
a. voedigen sanitair en electriciteit SOG 1 37.500,00€         37.500,00€                       37.500,00€                    
b. luchtgroep, excl dampkap SOG 1 39.000,00€         39.000,00€                       39.000,00€                    
c. keukeninrichting (oven, steamer,koelkast,...) SOG 1 20.000,00€         20.000,00€                       20.000,00€                    
d. dampkap SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      

4. BRANDVEILIGHIED

4.1. RF 1UUR DAKSTRUCTUUR BOVEN VERRIERES CENTRALE HAL
Rf 1h schilderen profielen SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                    

4.2. AANPASSEN COMPARTIMENTERING
a. compartimentering in kelder

herstellen deurdrangers stuk 5 150,00€              750,00€                            750,00€                         
herstellen doorvoeren SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      
bijkomende werken ifv compartimentering vanwege de tribunekamer SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      

b. compartimentering in gelijkvloers
trap aan lift Rf 1h afscheiden - branddeur stuk 5 5.000,00€           25.000,00€                       25.000,00€                    
compartimentering naar uitgang op gelijkvloers SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    
herstellen deurdrangers stuk 5 150,00€              750,00€                            750,00€                         

c. compartimentering hoofdtrap
voorzien van rookgordijn op trap thv gelijkvloers, schoon verdiep en +1 SOG 1 120.000,00€       120.000,00€                     120.000,00€                  
verbinding naar +2

d. hoofdingang Grote Markt
herbouwen naar 2 volwaardige nooduitgangen (min. 2m breed) SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

e. zij-ingang gelijkvloers tribunekamer
herbouwen naar 2 volwaardige nooduitgangen (min. 2m breed) SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

4.3. BRANDVOORZIENINGEN
a. detectie (2e verdieping en tribunekamer) m2 1443,14 5,00€                   7.215,70€                         7.215,70€                      
b. brandalarm SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
c. noodverlichting m2 5924,81 15,00€                88.872,15€                       88.872,15€                    
d. signalisatie stuk 10 175,00€              1.750,00€                         1.750,00€                      
e. haspels stuk 2 5.000,00€           10.000,00€                       10.000,00€                    
f. rookluiken

5. VERTICAAL TRANSPORT

inbegrepen in bovenstaande artikels
geraamde meerkosten voor het behalen van BREEAM EXCELLENT (+/- 2%) 350.000,00€                     350.000,00€                  

SUBTOTAAL 9.332.342,02€    9.180.142,95€   

TOTAAL BTW exclusief 18.572.484,97€   

21% 3.900.221,84€     

TOTAAL BTW inclusief 22.472.706,81€  

80% subsidie ONROEREND ERFGOED 7.465.873,62€     BTW exclusief
aandeel stad Antwerpen 11.106.611,35€  BTW exclusief

eenh hoev eenheidsprijs subtotaal subsidieerbare artikels
niet subsidieerbare 

artikels
0. ALGEMEEN

werfinrichting / veiligheid / plaatsbeschrijving (7% van de bouwkost) SOG 1 1.190.000,00€   1.190.000,00€                  1.190.000,00€               

1. BINNENAFWERKING

1.1. KELDERS
a. reinigen van wanden en plafonds

wanden volledige oppervlakte m2 2806,23 20,00€                56.124,60€                       56.124,60€                       
plafonds volledige oppervlakte m2 2246,76 20,00€                44.935,20€                       44.935,20€                       

b. hervoegen van metselwerk
wanden van metselwerk - 60% van volledige oppervlakte m2 1683,74 50,00€                84.187,00€                       84.187,00€                       
gewelven - 60% van volledige oppervlakte m2 1348,06 55,00€                74.143,30€                       74.143,30€                       

c. behandelen van kaleilaag
wanden volledige oppervlakte m2 2806,23 30,00€                84.186,90€                       84.186,90€                       
plafonds volledige oppervlakte m2 2246,76 30,00€                67.402,80€                       67.402,80€                       

d. restauratie van de vloeren
baksteenvloer - volledige oppervlakte m2 118,34 50,00€                5.917,00€                         5.917,00€                         

e. herstellen bschadigingen vloeren mager beton
herstellen betonvloer - 7% oppervlakte SOG 1 7.200,00€           7.200,00€                         7.200,00€                         

f. afbraak wanden
afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 62,00 280,00€              17.360,00€                       17.360,00€                    

g. trappen en liften
afbraak trappen SOG 1 12.000,00€         12.000,00€                       12.000,00€                    
uitdiepen vloer en voerzien van nieuwe liftschacht SOG 1 5.400,00€           5.400,00€                         5.400,00€                      

h. fietsenstalling
basis fietsenrekken SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      
deuren / hekwerk / inrichting SOG 1 3.000,00€           3.000,00€                         3.000,00€                      

i. fitness- en sanitaire ruimte
inrichting sanitair m2 35,00 500,00€              17.500,00€                       17.500,00€                    
inrichting opwarmkeuken m2 75,00 500,00€              37.500,00€                       37.500,00€                    

j. ruwbouwwerken tribunekamer
demonteren vloer in gewelven m2 176,00 1.000,00€           176.000,00€                     176.000,00€                  
grondwerken ifv het plaatsen van betonnen vloer SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    
isoleren van keldervloer m2 176,00 50,00€                8.800,00€                         8.800,00€                      
tribune in ter plaatse gestort beton m3 54,40 850,00€              46.240,00€                       46.240,00€                    
diverse ruwbouwwerken (dichtmaken van openingen, stabiliteitswerken,…) SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                    

k. diverse werken ifv technieken / stookruimte SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    

1.2. GELIJKVLOERS
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 809,55 800,00€              647.640,00€                     647.640,00€                    
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 66,60 280,00€              18.648,00€                       18.648,00€                       
c. voorzetwand
d. nieuwe glazen wand
e. inrichting sanitair m2 60,00 550,00€              33.000,00€                       33.000,00€                    
f. inrichting ruimten fracties (incl. kastenwanden met deuren) m2 440,00 450,00€              198.000,00€                     198.000,00€                  
g. inrichting primaire ruimten

inrichting primaire ruimten aansluitend aan tribunekamer (expositie) m2 350,00 540,00€              189.000,00€                     189.000,00€                  
inrichting primaire ruimten rechts van vestibule (stadscafé) m2 365,00 650,00€              237.250,00€                     237.250,00€                  

h. bergruimten (inbegrepen) m2 16,00 450,00€              7.200,00€                         7.200,00€                      
i. tribunekamer

afbraakwerken op gelijkvloers ifv realisatie tribunekamer (o.a. trap) SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    
uitbekleding tribunevloer in hout m2 176,00 450,00€              79.200,00€                       79.200,00€                    
uitbekleding wanden in houten panelen m2 256,00 600,00€              153.600,00€                     153.600,00€                  
kolommen tribunekamer SOG 1 32.000,00€         32.000,00€                       32.000,00€                    
nieuwe tochsassen stuk 3 10.000,00€         30.000,00€                       30.000,00€                    
plafond tribunekamer m2 176,00 350,00€              61.600,00€                       61.600,00€                    
diversen ifv realisatie tribunekamer SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                    

j. herinrichting vestibule
demonteren bestaande houten en glazen sasdeuren SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      
plaatsen van nieuwe sasdeuren SOG 1 30.000,00€         30.000,00€                       30.000,00€                    
vast meubilair - inkombalie SOG 1 12.000,00€         12.000,00€                       12.000,00€                    

k. diverse werken ifv technieken / schachten SOG 1 6.400,00€           6.400,00€                         6.400,00€                      

1.3. SCHOON VERDIEP
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 1412,25 1.100,00€           1.553.475,00€                  1.553.475,00€                 
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 1,50 280,00€              420,00€                            420,00€                         
c. bestaand sanitair aanpassen tot sanitair / kitchenette m2 52,98 650,00€              34.437,00€                       34.437,00€                    
d. specifieke interieurrestauratiewerken

(plaatselijk) herstel houten parketvloer m2 109,91 250,00€              27.477,50€                       27.477,50€                       
(plaatselijk) houten lambriseringen SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
ontstoffen muurschilderingen SOG 1 260.000,00€       260.000,00€                     260.000,00€                    
restauratie van behangpapier m2 1045,00 150,00€              156.750,00€                     156.750,00€                    
restauratie van goudleer SOG 1 300.000,00€       300.000,00€                     300.000,00€                    
restauratie van stenen beeldsculpturen SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       60.000,00€                       
demonteren en terugplaatsen roerend erfgoed (schilderijen) SOG 1 80.000,00€         80.000,00€                       80.000,00€                       

e. nieuwe lift in bergzone wandelkamer
plaatselijk afbraakwerken van vloer en gewelf SOG 1 6.500,00€           6.500,00€                         6.500,00€                      
ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      
herinrichting inkomzone voor lift en nieuwe binnendeur SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      

f. herinrichting wandelkamer
dichtzetten van 3 nissen met geïntegreerde vitrinekast stuk 3 8.200,00€           24.600,00€                       24.600,00€                    
demonteren huidige toog en vervangen door nieuwe toog SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                    

1.4 EERSTE VERDIEPING
a. restauratie van vloeren, wanden en plafonds m2 1419,99 800,00€              1.135.992,00€                  1.135.992,00€                 
b. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 38,25 280,00€              10.710,00€                       10.710,00€                    
c. bestaand sanitair aanpassen tot sanitair / kitchenette m2 54,74 650,00€              35.581,00€                       35.581,00€                    
d. optimaliseren bestaande verdieping ifv kantoorruimten

nieuwe wandkasten/lambrisering m 78,00 3.500,00€           273.000,00€                     273.000,00€                  
f. inrichting kitchenette SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
g. plaatselijke afbraakwerken ifv lift

ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      
herinrichting inkomzone voor lift en nieuwe binnendeur SOG 1 3.500,00€           3.500,00€                         3.500,00€                      

1.5 TWEEDE VERDIEPING
a. uitbreken en vervangen van vloerpakket

uitbreken bestaande vloer m2 1267,14 20,00€                25.342,80€                       25.342,80€                       
droge uitvulling ca 6cm m2 1267,14 35,00€                44.349,90€                       44.349,90€                       
droge/brandwerende ondervloer, ca 2 x 12,5mm m2 1267,14 28,00€                35.479,92€                       35.479,92€                       
droge afwerking ca 0,32 mm m2 1267,14 50,00€                63.357,00€                       63.357,00€                       

b. afbraak wanden
afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 53,90 280,00€              15.092,00€                       15.092,00€                    

c. geïsoleerde voorzetwand aan de binnenzijde gevel m2 517,31 150,00€              77.596,50€                       77.596,50€                    
d. inrichting sanitair m2 37,80 650,00€              24.570,00€                       24.570,00€                    

inrichting kitchenette SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
e. inrichting primaire ruimte m2 1006,63 850,00€              855.635,50€                     855.635,50€                  
f. inrichting secundaire ruimte m2 83,03 650,00€              53.969,50€                       53.969,50€                    
g. nazicht, herstel en evt verwijderen trekkers voormalig archief ifv stabiliteit

SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       
h. nieuwe lichtkoepels met geïntegreerd glaswerk m2 189,16 800,00€              151.328,00€                     151.328,00€                    

restauratie bestaande lichtkoepel boven centrale trap m2 200,00 350,00€              70.000,00€                       70.000,00€                       
i. optimaliseren bestaande verdieping ifv kantoorruimten

nieuwe wandkasten/lambrisering m 60,00 3.500,00€           210.000,00€                     210.000,00€                  
j. ruwbouwwerken ifv realisatie liftkoker en technische schacht SOG 1 4.500,00€           4.500,00€                         4.500,00€                      

k. wijziging trap tussen +1 en +2
afbraakwerken ifv wijziging steek van +1 naar +2 SOG 1 9.500,00€           9.500,00€                         9.500,00€                      
nieuwe trap in beton SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
bekleding trap in natuursteen SOG 1 8.500,00€           8.500,00€                         8.500,00€                      
handgrepen m 10,00 450,00€              4.500,00€                         4.500,00€                      
nieuwe ballustrade +2 m2 8,00 600,00€              4.800,00€                         4.800,00€                      

1.6 ZOLDER
a. vrijleggen van spanten

verwijderen van pleisterlaag op spanten m2 1529,80 50,00€                76.490,00€                       76.490,00€                       
b. herstellen van pleisterwerk

herstellen bestaande pleisterlaag + eindafwerking m3 1570,35 50,00€                78.517,50€                       78.517,50€                       
c. restauratie verrières

opgenomen onder punt 1.5.h
d. afbraak wanden

afbraak wanden + plaatselijk herstellen m3 10,37 280,00€              2.903,60€                         2.903,60€                      
e. restauratie dakconstructie

nazicht en herstel houten kapconstructie SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
curatief en preventieve houtbehandeling SOG 1 60.000,00€         60.000,00€                       60.000,00€                       
nazicht en herstel dakconstructie SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                       
houtherstel (kinderbalken, gordingen, nokken,…) m3 50,00 1.100,00€           55.000,00€                       55.000,00€                       
polymeerchemisch herstel l 1200,00 100,00€              120.000,00€                     120.000,00€                    
verstevigen en ontroesten van stalen spanten SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                       

f. inrichting duplexruimte (incl restauratie en stabiliteitswerken van vloer) m2 105,00 650,00€              68.250,00€                       68.250,00€                    
g. brandwerend inkokeren van verrières m2 872,00 100,00€              87.200,00€                       87.200,00€                    
h. verstevigen van draaglast zoldervloer ifv technische ruimten m2 692,50 200,00€              138.500,00€                     138.500,00€                  
i. isoleren van zoldervloer m2 1385,00 30,00€                41.550,00€                       41.550,00€                    
j. werken ifv realisatie technische ruimten op zolder SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

2. GEVELS + DAKWERKEN

2.1. GESLOTEN GEVELS
a. restauratie gevelparament m2 2706,68 450,00€              1.218.006,00€                  1.218.006,00€                 

plaatselijk aanpassen van de cementering op niveau +2 m2 150,00 450,00€              67.500,00€                       67.500,00€                       
b. herstelling bestaande dakspanten

opgenomen onder punt 1.6.e
c. lokaal herstellen van bestaande dakbedekking

gedetailleerder opgenomen onder punt 2.1.f
d. restauratie van bestaande daklichten

opgenomen onder punt 1.5.h
e. demonteren en plaatsen van nieuwe lichtstraat met dubbelglas m2 246,00 1.750,00€           430.500,00€                     430.500,00€                    

verstevigen bestaande staalstructuur SOG 1 150.000,00€       150.000,00€                     150.000,00€                    
f. herstellingen dakwerken

opnemen en herstellen bestaande dakbedekking ifv herstellingen 
dakconstructie m2 1120,00 200,00€              224.000,00€                     224.000,00€                    
opnemen en herstellen van bakgootdichtingen m 126,00 200,00€              25.200,00€                       25.200,00€                       
herstellen van nokken m 160,00 200,00€              32.000,00€                       32.000,00€                       
herstel van kilgoten en zalingen m 180,00 200,00€              36.000,00€                       36.000,00€                       

g. herstel van topbekroningen SOG 1 15.000,00€         15.000,00€                       15.000,00€                       
h. herstel van natuursteen in middenrisaliet SOG 1 35.000,00€         35.000,00€                       35.000,00€                       
I. restauratie natuurstenen sokkel rond gebouw SOG 1 120.000,00€       120.000,00€                     120.000,00€                    

2.2 OPEN GEVEL (BUITENSCHRIJNWERK)
a. plaatsen van voor- of achterzetramen

type A: voorzetraam met enkel glas m2 305,96 600,00€              183.576,00€                     183.576,00€                    
type B: voorzetraam met enkel glas m2 285,80 600,00€              171.480,00€                     171.480,00€                    

b. aanpassing van radiatoromkasting thv nieuwe voorzetramen type A stuk 63,00 400,00€              25.200,00€                       25.200,00€                       
c. restauratie van bestaand houten buitenschrijnwerk

restauratie bestaande houten buitenramen m2 922,23 700,00€              645.559,60€                     645.559,60€                    
restauratie bestaande buitenramen glas-in-lood - verdieping 2 m2 20,52 900,00€              18.468,00€                       18.468,00€                       
restauratie bestaande binnenramen met integratie van 
luchtdichtingsprofiel m2 554,77 400,00€              221.908,00€                     221.908,00€                    

d. nieuw buitenschrijnwerk naar bestaand model - gelijkvloers m2 30,00 900,00€              27.000,00€                       27.000,00€                       
nieuw buitenschrijnwerk naar bestaand model - verdieping 2 m2 80,00 900,00€              72.000,00€                       72.000,00€                       

3. TECHNIEKEN

3.1. HVAC
a. hydraulische en aeraulische voorzieningen m2 2556,00 190,00€              485.640,00€                     485.640,00€                  

verwarming (watergebaseerd systeem)
ventilatie (kelder en gelijkvloers

b. WKK (80 kW thermisch, 50 kW elektrisch) SOG 1 116.500,00€       116.500,00€                     116.500,00€                  
c. hydraulische voorzieningen, VRF-systeem (SV, +1, +2, zolder) m2 4771,00 160,00€              763.360,00€                     763.360,00€                  
d. ventilatie met stoombevochtiging m2 4771,00 90,00€                429.390,00€                     429.390,00€                  

3.2. ELECTRICITEIT
a. electrische voorzieningen m2 8068,00 90,00€                726.120,00€                     726.120,00€                  

electrische borden, aardingen, kabelwegen, leidingen, schakelaars,
branddetectie, video-parlofonie, data

b. nieuwe HS-transfo SOG 1 37.500,00€         37.500,00€                       37.500,00€                    
c. verlichtingsarmaturen kelder + zolder (secundaire ruimten) m2 1729,00 40,00€                69.160,00€                       69.160,00€                    
d. verlichtingsarmaturen overige m2 6339,00 80,00€                507.120,00€                     507.120,00€                  
e. daglichtregeling op +2 m2 1180,00 20,00€                23.600,00€                       23.600,00€                    
f. camerabewaking SOG 1 16.500,00€         16.500,00€                       16.500,00€                    
g. toegangscontrole m2 25,00 1.250,00€           31.250,00€                       31.250,00€                    
h. specifieke bijkomende beveiligingswerken SOG 1 50.000,00€         50.000,00€                       50.000,00€                    
i. RWA atrium SOG 1 7.000,00€           7.000,00€                         7.000,00€                      

3.3. SANITAIR
a. sanitaire voorzieningen koudwater stuk 71 1.900,00€           134.900,00€                     134.900,00€                  
b. sanitaire voorzieningen, kou en warm water stuk 16 2.400,00€           38.400,00€                       38.400,00€                    

3.4. LIFTEN
a. demonteren van bestaande lift SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    
b. personenlift 13 personen, 1000kg met bluekit stuk 2 70.000,00€         140.000,00€                     140.000,00€                  
c. renoveren goederenlift en doortrekken tot kelder stuk 1 18.000,00€         18.000,00€                       18.000,00€                    

3.5. KEUKEN
a. voedigen sanitair en electriciteit SOG 1 37.500,00€         37.500,00€                       37.500,00€                    
b. luchtgroep, excl dampkap SOG 1 39.000,00€         39.000,00€                       39.000,00€                    
c. keukeninrichting (oven, steamer,koelkast,...) SOG 1 20.000,00€         20.000,00€                       20.000,00€                    
d. dampkap SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      

4. BRANDVEILIGHIED

4.1. RF 1UUR DAKSTRUCTUUR BOVEN VERRIERES CENTRALE HAL
Rf 1h schilderen profielen SOG 1 40.000,00€         40.000,00€                       40.000,00€                    

4.2. AANPASSEN COMPARTIMENTERING
a. compartimentering in kelder

herstellen deurdrangers stuk 5 150,00€              750,00€                            750,00€                         
herstellen doorvoeren SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      
bijkomende werken ifv compartimentering vanwege de tribunekamer SOG 1 5.000,00€           5.000,00€                         5.000,00€                      

b. compartimentering in gelijkvloers
trap aan lift Rf 1h afscheiden - branddeur stuk 5 5.000,00€           25.000,00€                       25.000,00€                    
compartimentering naar uitgang op gelijkvloers SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    
herstellen deurdrangers stuk 5 150,00€              750,00€                            750,00€                         

c. compartimentering hoofdtrap
voorzien van rookgordijn op trap thv gelijkvloers, schoon verdiep en +1 SOG 1 120.000,00€       120.000,00€                     120.000,00€                  
verbinding naar +2

d. hoofdingang Grote Markt
herbouwen naar 2 volwaardige nooduitgangen (min. 2m breed) SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

e. zij-ingang gelijkvloers tribunekamer
herbouwen naar 2 volwaardige nooduitgangen (min. 2m breed) SOG 1 10.000,00€         10.000,00€                       10.000,00€                    

4.3. BRANDVOORZIENINGEN
a. detectie (2e verdieping en tribunekamer) m2 1443,14 5,00€                   7.215,70€                         7.215,70€                      
b. brandalarm SOG 1 7.500,00€           7.500,00€                         7.500,00€                      
c. noodverlichting m2 5924,81 15,00€                88.872,15€                       88.872,15€                    
d. signalisatie stuk 10 175,00€              1.750,00€                         1.750,00€                      
e. haspels stuk 2 5.000,00€           10.000,00€                       10.000,00€                    
f. rookluiken

5. VERTICAAL TRANSPORT

inbegrepen in bovenstaande artikels
geraamde meerkosten voor het behalen van BREEAM EXCELLENT (+/- 2%) 350.000,00€                     350.000,00€                  

SUBTOTAAL 9.332.342,02€    9.180.142,95€   

TOTAAL BTW exclusief 18.572.484,97€   

21% 3.900.221,84€     

TOTAAL BTW inclusief 22.472.706,81€  

80% subsidie ONROEREND ERFGOED 7.465.873,62€     BTW exclusief
aandeel stad Antwerpen 11.106.611,35€  BTW exclusief

specifieke moeilijkheidsgraad van uitvoering betreft.

Ons wedstrijdontwerp wordt volledig opgenomen in de raming 
voor zowel architectuur als technieken. Om de ambitie van 
‘BREEAM excellent’ waar te kunnen maken werd eveneens een 
supplement van 2% voorzien tov een ‘BREEAM VERY GOOD’ 
zoals minimaal gevraagd in het bestek.
Om inzicht te krijgen in het te subsidiëren gedeelte hebben we de 

raming ook opgesplist in subsidieerbare en niet subsidieerbare artikels. 
Hierdoor krijgt de opdrachtgever nu reeds een eerste inzicht in het 
eigen aandeel van het te investeren budget. Het project komt alvast 
in aanmerking voor de meerjarenpremieovereenkomst aangezien 
de kostenraming voor de subsidieerbare beheerswerkzaamheden 
vijf miljoen euro exclusief BTW overschrijdt. Dit is eveneens een 
belangrijke vaststelling om mee rekening te houden bij de planning 
en realisatietermijn van het project.


