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Ontwerpkader
De toegangspoort - het ensemble van poort-, parkeergebouw 
en brug - is de entree naar de hele Campus Diepenbeek én het 
centrale herkenningspunt voor de Health Campus. 

Een ‘Kruispunt’ voor onderwijs, zorg, onderzoek en innovatie. Een 
bijzondere combinatie en een unieke samenwerking, waar de 
provincie Limburg trots op is.  

Het is een belangrijk project binnen de transitie naar de 
toekomstige EcoCampus, met haar focus op integrale 
duurzaamheid; energie, water, biodiversiteit en circulariteit. 

Het Poortensemble met haar hoge ambities moet een voorbeeld 
zijn voor de toekomstige ontwikkelingen.

Het Poortgebouw is ontworpen voor haar internationale 
bewoners en moet samenwerken, onderzoeken en ondernemen 
optimaal ondersteunen.

Ambitie & werkwijze
Team V Architectuur zoekt voor elke opgave een nauwkeurig en 
evocatief antwoord. Dat ruimte en vorm geeft aan de verlangens 
en verwachtingen van alle betrokken partijen. 

Een werkelijk duurzaam gebouw of gebiedsontwikkeling kan in 
onze visie alleen ontstaan met een integrale ontwerpbenadering. 
Bij ons staat daarom het gezamenlijk resultaat voorop. Voor 
elk project stellen we aan het begin van het ontwerpproces 
een team van specialisten samen die een bijzondere expertise 
inbrengen. 

Voor deze opgave hebben we de krachten gebundeld met Sant 
en Co landschapsarchitecten, Bureau Bouwtechniek voor proces 
en duurzaamheid, Ney+Partners voor stabiliteit en SB Heedfeld 
voor technieken. 

Door gezamenlijk na te denken over duurzame, energie-
besparende en onderhoudsvriendelijke ontwerpoplossingen zijn 
architectuur, landschap, constructie, techniek en exploitatie in 
balans. 

Architectuur verbindt en brengt mensen bij elkaar. Voor ons is 
een gebouw daarom niet af bij oplevering. Het is slechts klaar om 
te gaan leven en bij te dragen aan cultuur en samenleving.

De Link in het uniek oorspronkelijk landschap

Inleiding



geplooid landschap

infrastructuur
ingebed in groen

continu landschap
mozaïek en beeklandschap
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Inplantingsplan

Landschap van gevel tot gevel
Bij de entree van Campus Diepenbeek ontmoeten twee 
landschapstypen elkaar. Enerzijds het ‘mozaïeklandschap’ met 
rationele vormgeving gevormd door bossen, singels en open 
velden. Anderzijds het ’stromenlandschap’ van meanderende 
beken met natte valleigronden, pluizige hooilanden, wuivende 
populieren en natte broekbossen. Het landschap wordt opnieuw 
herkenbaar gemaakt door duidelijke landschapskamers te 
vormen en een groot contrast aan te brengen tussen dicht en 
open. Het landschap is een continue deken over de campus, 
functies en gebouwen zijn hier natuurlijk onderdeel van. De 
(nieuwe) infrastructuur wordt ingebed in een groen bed.

De beekvallei wordt extra geaccentueerd door de Miezerik 
opnieuw te laten meanderen. De vallei heeft een open en 
waterrijk hart met natuurvriendelijke oevers, richting de 
bosranden wordt de beplanting dichter. Door een natuurlijk 
reliëf in het landschap wordt de laag liggende beek benadrukt, 
richting de flanken en richting de gebouwen loopt het landschap 
omhoog. De nieuwe gebouwen landen als speldenprikjes in het 
landschap, ingebed in taluds waar programma onder is ingepast.

Klimaatadaptieve inrichting
We zetten in op zoveel mogelijk groen en zo min mogelijk 
verharding om hittestress en wateroverlast in de toekomst 
te voorkomen. Hemelwater wordt slim opgevangen in de 
polderdaksystemen op het geprogrammeerde talud. Hier zijn 
infiltratiekratten opgenomen zodat regenwater langdurig 
vastgehouden kan worden, en het dakgroen ook in droge 
perioden door kan groeien. Overtollig dak- en hemelwater wordt 
oppervlakkig afgevoerd richting de beek, wadi’s en bestaande 
vijver. Hierdoor ontstaan tevens ecologisch interessante natte 
biotopen in het landschap.

zachte landing van
nieuwe gebouwen

concept
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Twee landschapstypen ontmoeten elkaar

Tijdelijke buitenaanleg
In eerste instantie zal slechts de plot rondom het gebouw tijdelijk 
worden aangelegd. We streven ernaar een zo groot mogelijk 
deel van het inrichtingsplan reeds aan te leggen in deze eerste 
fase. Aangezien de beek nog niet zal worden aangelegd wordt 
het water in de tijdelijke fase oppervlakkig afgevoerd richting 
een tijdelijke wadi op locatie waar in later stadium de beek 
gerealiseerd wordt.

Dit inrichtingsplan is reeds meegenomen in de raming voor de 
tijdelijke buitenaanleg.

Plantekening toekomst ambitie entreelandschap - schaal 1:1000N
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Routing en gebruik
In de ‘Knoop’ komen alle stromen samen. Het is de verdeelsleutel van de campus. Infrastructuur 
voor auto en publiek transport bevindt zich in het landschap. Langzaam verkeer zweeft boven het 
landschap; een ranke voetgangersbrug tussen de boomtoppen verbindt het poortgebouw met het 
parkeergebouw. Achter de gebouwen beginnen de diverse deelcampussen. Hier bevinden zich dan 
ook de plekken om te verblijven. Zo is er een plaza bij de entree van het parkeergebouw, in sterke 
connectie met de Health Campus. Bij het poortgebouw kan men verblijven op het zuidelijke talud, 
met uitzicht op de verder meanderende Miezerik op het ‘Veld’ van de Health Campus.

Het bekenlandschap is tevens voor voetgangers te bereiken door een routing van vlonderpaden. De 
vlonderpaden leiden door de unieke blauwgraslanden en zijn gekoppeld aan de belangrijke plaza’s 
rondom de entree.

Biodivers en natuurlijk landschap
De beekvallei wordt extra benadrukt door de beplantingskeuze. We kiezen voor een groen tapijt van 
verschillende bloemrijke grasmengsels, waardoor van gevel tot gevel een natuurlijk landschappelijk 
beeld ontstaat. De grasmengsels zijn onderscheiden tussen nat nabij de beek, droog richting de 
taluds, en schaduwrijk voor in het bos. De kruiden- en bloemenmengsels bieden jaarrond nectar voor 
diverse bijen, insecten en vlinders.

Naast het groene tapijt wordt veel aandacht besteedt aan de plaatsing en boomsoort keuze. We 
kiezen voor volgroeide bomen bij de aanleg om een hoge kwaliteit beeld op te leveren. Bij het 
poortgebouw loopt het natuurlijk landschap door naar binnen in het gebouw. In een rijk begroeide 
patio komen natuurlijk ogende plantsoorten terug waardoor binnen en buiten in elkaar lijkt over te 
vloeien. Het parkeergebouw wordt verrijkt met een groene gevel vol klimplanten. In combinatie met 
nestkasten voor vogels wordt ook het gebouw een ecologisch waardevol landschap.
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Ontwerpvisie

Ensemble De Link
Het geplooide landschap met haar unieke oorspronkelijke 
groenblauwstructuur is de drager van ons ontwerp. 

Het ensemble van poort- en parkeergebouw is verankert in het 
landschap en verbonden door een voetgangersbrug. 

De natuur is rondom zichtbaar en wordt tot in de gebouwen 
doorgetrokken. Binnen en buiten lopen in elkaar over, wat het 
welzijn bevordert en de zintuigen prikkelt. 

Een synergie van functionaliteit en schoonheid.

De brug is het verbindede element en loopt als ‘rode draad’ 
langs de randen van het talud van het poortgebouw tot aan het 
compacte, groene parkeervolumen.

uiniek geplooid landschap als drager van het ontwerp

gebouwen passend in de groene context 



We aim for the final image to look like this rough sketch. Once approved 
we can not change the camera angle, lighting and overall mood.

Snowspider
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Visie op ruimte

Dubbel grondgebruik
Door het stapelen van functies deels in het groene talud en door 
het compact, efficiënt en flexibel ontwerpen van de gebouwen er 
bovenop, kunnen we meer doen met minder ruimte. 

De ‘luide’ ruimtes en ‘stille’ ruimtes zijn afzonderlijk gegroepeerd: 
het gelijkvloers is de levendige publieke zone, daarboven zijn 
polyvalente ruimtes. De technische ruimte is gelegen in een 
uithoek waardoor overlast door installatielawaai beperkt is.

Met een in de toekomst misschien veranderende behoefde 
aan gebouwen en een verkeerstransitie kiezen wij bij het 
parkeergebouw voor een optimaal efficiënt, demontabel en 
rationeel bouwsysteem. Op een minimaal grondvlak realiseren 
wij op 6 parkeerlagen het maximaal gevraagde aantal van ca. 400 
parkeerplaatsen. . In de Plint is ruimte voor 700 m2 commerciële 
functies

De open groene gevels bieden insecten en vogels voeding en 
nestenplekken. Het gehele dak is voorzien van PV-cellen en wekt 
energie op. Een aaneengesloten hoog gelegen horizontaal vlak 
heeft de meest optimale opbrengst. 

Polyvalente ruimtes

Geplooid landschap

Onthaal

Terras

Verbindend element

Demoruimtes

Restaurant

Techniek

Groenegevel Parkeergebouw

gelaagdheid van functies functiestapeling

Aula

3e Gebouw

PV-cellen dak

Apothekersruimte

Parkeerlaag

Commerciele plint
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Publieke plint

Poortgebouw 
Het ontwerp is helder leesbaar. De toegang tot het gebouw, 
gesneden in het geplooide landschap, is transparant, licht en 
uitnodigend en wordt geaccentueerd door de wandelbrug. 
Het gebouw is logisch georganiseerd met aandacht voor de 
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid. 

Het poortgebouw ‘zweeft’ als een kubus boven het groen. De 
hoofdentree van het poortgebouw is zowel gelijkvloers als op 
het niveau van de verbindingsbrug en begeleidt de bezoeker 
verder door het gebouw. Deze route maakt onderdeel uit van de 
campuswandelroute. 

De gevels zijn voorzien van verticale raamstroken waardoor er 
veel zicht op het landschap is. Het publieke gelijkvloers staat door 
middel van hoge vliesgevels in directe verbinding met het groen 
van de terrassen, de patio en de binnentuin.

De publieke ontmoetingsfuncties en het gedeelde programma 
voor verschillende gebruikers (zoals auditorium en restaurant) zijn 
van buitenaf zichtbaar, gelijkvloers met de demo-ruimtes en in 
het talud gesitueerd. De plint van het poortgebouw presenteert 
zich als ‘showcase’ voor innovatie en als proeftuin voor nieuwe 
technieken.

Welkom bij De Link

zicht op het groen

mezzanine

plattegronden publiek gelijkvloers

Demoruimtes

Restaurant

Techniek

Aula

Apothekersruimte

Patio

Demoruimtes

Info

Entree

Tuin

Onthaal

Terras
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Polyvalente ruimtes

Flexibiliteit
We kiezen in de bovenbouw van het Poortgebouw voor een 
basisstramien 7.2m x 7.2m. Het ontwerp zet sterk in op een 
open planindeling, waarbij vloer en/of plafond zonder breekwerk 
aangepast kunnen worden. 

De grote overspanning van de hoofdstructuur, met kolommen 
langs de gevels en een centrale kern, biedt voldoende ruimte om 
functies modulair te combineren of uit te wisselen. Kantoor- of 
vergader(landschap) kunnen eenvoudig worden omgevormd tot 
een laboratorium of leslokaal. De verdieping met een centrale 
kern en twee tegenover elkaar gelegen toegangen is zowel voor 
enkelvoudige als voor meervoudige huurders in te delen. De 
verdiepingshoogte met 3.6m is ruim genoeg om verschillende 
functies te faciliteren. 

Computervloeren en klimaatplafonds op de verdiepingen 
dragen bij aan de maximale flexibiliteit en optimaal thermisch 
en akoestisch comfort. Het gevelstramien van 1.2 meter met 
een lage plint bij een daglichtdiepte van ca. 6 meter zorgt voor 
optimaal visueel comfort: veel daglicht en uitzicht gecombineerd 
met een grote mate indelingsvrijheid. Buitenzonwering en 
lichtwering voorkomen oververhitting en verblinding. De vloer-
convectoren evenwijdig aan de gevel voorkomen koudeval. 
Spuiluiken bieden de mogelijkheid voor natuurlijke ventilatie.

gevelfragment kantoren - vergaderen polyvalente ruimte - vergaderen

flexibele indeling I flexibele indeling II

Aluminium gevel

Buitenzonwering

Aluminium gevel

Spuiluiken

Koof voor 
lichtwering

Verhoogde vloer

Klimaatplafonds

Convectoren



energiezuinige liften

LED verlichting

ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning en 
CO2-sturing

douche wtw
PV op hoge daken
gebouwen

laadpunten voor auto’s 
fietsen en scooters

glas met hoge lichttrans-
missie en buitenzond-
wering

klimaatplafonds in de 
polyvalente ruimtes

nestplekken voor vogels

waterbesparende 
kranen, toiletten 
en douchekoppen

retentiedak koeling PV 
op dak van de parkeer-
garage

groen talud
tegen hittestress

groene gevels 
parkeergarage

grijswater recuperatie en 
irrigatie beplanting

regenwateropslag 
in oplopend maaiveld 

nectar- en waardplanten
in oplopend maaiveld

GROEN WATER Natuurinclusief Energie

eigen geothermische 
warmtepomp7° 15°

groenstructuur afgestemd 
op lokale biotopen

insectenhotel
in gevels 

vleermuiskasten 
in gevels

inheems groen 
op oplopend maaiveld

houten skeletstructuur 
CLT-vloerplaten

vloerkoeling en verwar-
ming op gelijkvloers
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Duurzaam en natuurinclusief
We houden rekening met de verschillende thema’s van 
duurzaamheidsmeter GRO. Het ontwerp streeft naar een 
evenwicht tussen ontwerpambities, energie-efficiëntie, kosten-
baten, comfort, materiaalgebruik en gebouwbeheer en zet daar-
om in op een goed doordachte bouwwijze als basis voor een 
tijdloos gebouw met een aangenaam binnenmilieu. 

De basis bestaat uit een eenvoudige maar slimme structuur en 
het toepassen van Climate Responsive Design principes. 

Op vlak van watergebruik worden de principes van trias 
aquatica toegepast. De watervraag wordt beperkt door te 
kiezen voor waterbesparende toestellen, de waterdistributie 
wordt geoptimaliseerd met minimale leidinglengten tussen 
warmwaterbereiding en aftappunten. De watervraag wordt 
vervolgens deels ingevuld door gerecupereerd regenwater 
dat van het dakvlak opgevangen wordt. Door regenwater 
te gebruiken zorgt het ontwerp ook voor een verminderde 
waterafvoer. Om zoveel mogelijk regenwater te kunnen 
opvangen en recupereren zal het plat dak van het poortgebouw 
niet voorzien worden van een groendak. Het golvend dak van 
het gelijkvloers zal wel als groendak uitgevoerd worden, alsook 
de gevels van het parkeergebouw. Naast het verhogen van de 
aanwezigheid van groen en biodiversiteit en tegengaan van 
het hitte-eilandeffect, zorgt dit groen ook voor een aangenamer 
uitzicht vanuit de kantoren wat het welzijn bevordert. 

Daarnaast wordt het gebouw voorzien van hernieuwbare energie 
door enerzijds PV-panelen en anderzijds een geothermische 
warmtepomp. 

Voor de ventilatie van de ruimten wordt gebruik gemaakt van 
een mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning 
en CO2-sturing, met daarnaast de mogelijkheid tot intensieve 
natuurlijke ventilatie.

Ook op vlak van kunstverlichting worden maatregelen getroffen 
om het energieverbruik te beperken. Zo zal de LED-verlichting 
voorzien zijn van daglichtsturing en aanwezigheidsdetectie.

Tot slot wordt bijzondere aandacht geschonken aan monitoring.

Technieken en materialen
Duurzaamheid
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Typeniveau hoofdgebouw
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Vergelijking materialisaties

HOUT

Geribde vloer
Hoogste structurele hoogte (55à75cm)
Geen bijkomende brandwerende maatregelen
Quasi geen CO2-voetafdruk (hout compenseert betonkern)
Duurste oplossing (+100€/m²)

doorsnede poortgebouw | polyvalent 2e tm 6e verdieping
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eenvoud flexibiliteit

Stabiliteit - CO2 voetafdruk
De duurzaamheid van een gebouw heeft ons inziens, naast de 
energetische en ecologische aspecten, in de eerste plaats te 
maken met vermogen van het gebouw om zich aan te passen 
aan een wisselende context. De vereisten die vandaag opgelegd 
worden, kunnen morgen weer anders zijn. Een structuur dient 
robuust en tijdloos te zijn. Een efficiënt raster met een logische 
modulering en ruime overlast moeten een wisselende bezetting 
toelaten. 

In de tweede plaats heeft duurzaamheid te maken het 
toepassen van het juiste materiaal op de juiste plaats en dit 
op een zo efficiënt mogelijke manier. Er moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen hoofddraagstructuur en secundaire 
structuur en de verschillende lagen dienen makkelijk te 
scheiden zijn. Ten derde kan door middel van doorgedreven 
sectieoptimalisaties en doordachte materiaalkeuzes de CO2-
voetafdruk beperkt worden.

Gare Maritime | Ney +Partners | BB | Neutelings Riedijk Architects

Veranderingsgericht bouwen

De bovenbouw van het poortgebouw wordt voorgesteld 
te werken met een houten skeletstructuur. CLT-vloerplaten 
dragend op een beperkt aantal balken in gelamineerd hout 
ondersteund door kolommen in de gevelvlakken en de centrale 
kern. We voorzien een flexibel grid van 7.20m bij 7.20m met ruime 
overlasten voor zowel de verdiepingsvloeren als de daken. 

In de houten liggers worden zones voorzien voor bijkomende 
sparingen om wisselende tracées van speciale technieken 
makkelijk te kunnen integreren. De gevelsluiting op zich maakt 
geen deel uit van de draagstructuur. Door het gebruik van hout 
is de bovenbouw aanpasbaar en veranderingsgericht terwijl een 
belangrijke besparing van de koolstofvoetafdruk van het gebouw 
gerealiseerd wordt. De hoogste toegankelijke vloer bevindt zich 
op minder dan 25m boven het evacuatiepeil waardoor we te 
maken hebben met een middelhoogbouw met een minimale 
brandweerstand van R60 voor de structurele elementen. 

Dit is makkelijk te realiseren met hout mits een correcte 
dimensionering van de elementen. De centrale kern met 
vluchtwegen wordt in beton voorzien aangezien hier 
geen (structureel) hout in zicht mogelijk is vanwege de 
brandreactieklasse. 

Hoewel het principieel vrij eenvoudig is de kolommen van 
de bovenbouw iets te overdimensioneren om een verticale 
optopping mogelijk te maken, hebben we dit in deze fase niet 
voorzien. Een verticale uitbreiding lijkt ons pas interessant als het 
om meer dan twee bouwlagen gaat, gezien de overschakeling 
naar hoogbouw waarbij niet alleen de brandweerstand verhoogd 
naar R120, maar er bijvoorbeeld ook extra vluchtwegen moeten 
voorzien worden. Indien dit toch gewenst is, dienen de voor- en 
nadelen in overleg tegen elkaar worden afgewogen.

Geribde vloer 

Geen bijkomende brandwerende 
maatregelen
Quasi geen CO2-voetafdruk
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Veranderingsgericht bouwen
De onderbouw bestaat uit een voornamelijk betonstructuur, 
waarbij een cassetteplafond wordt voorgesteld waardoor 
de inplanting van de kolommen vrijer kan gebeuren en zich 
kan afstemmen op de meer specifieke functies. Het gebruik 
van beton is aangewezen omwille van de grote overlasten 
(uitgebreide groenzones bovenop), de hogere geluidsdempende 
eigenschappen en de hoge thermische massa.

De overspanningen zijn voldoende groot zodat de 
draagstructuren niet belemmeren bij een functiewijziging of 
andere indeling. Dragende binnenwanden worden vermeden, 
waardoor het ontwerp aanpassingen op korte en lange termijn 
toelaat. 

Het bijeenkomstgebouw voor o.a. scholing en kennisdeling van 
en voor zorgprofessionals, et cetera kan nu of in de toekomst ook 
als onderwijsgebouw worden gebruikt. 

Er wordt gestreefd naar een maximale prefabricatie van de 
structuur. Betonkolommen en delen van de vloeren worden 
geprefabriceerd in het atelier en droog op de werf gemonteerd. 
Enkel de druklaag wordt ter plaatse gestort en verzekert de 
integriteit van de structuur door middel van schijfwerking. De 
houten bovenbouw wordt voorbereid in het atelier en droog 
gemonteerd op de werf. 

Dankzij het gebruik van geprefabriceerde elementen bouwen we 
op een snelle, economische en efficiënte manier (beheersing van 
planning en garantie voor het halen van de uitvoeringstermijn en 
reductie van de fouten en afval), werken we onafhankelijk van het 
weer én beperken we de hinder op de werf en de aanrijroutes.

impressie demoruimten | open

Functieadaptief

scenario |  demoruimten scenario | vergadercluster of onderwijs

impressie demoruimten | dicht



referentie | logische verbinding op de campusrouteintuïtief, leesbaar tracé

23380 18094

29543

P1LH1 P2 LH2

R
82

64
0

R
82

64
0

15182

5610

Dwarsverstijvers in weervast staal
200/20mm @1200mm
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M M

Bovenregel in weervast staal
40mm

Gewapend talud met begroeing

Doorlopende borstwering
in weervast staal

Slijtlaag in PU hars  5mm

Borstwering in weervast staal
met variabele perforaties

Groen dak

Groen dak

Doorlopende borstwering
in weervast staal

Inplanting
toekomstige brug

Landhoofd
toekomstige brug

Langshelling 4 %
Langshelling 4 %

89775

Vanke Design Community plot A4 + B2 by FCHA
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Brugontwerp

Verbinding
Het concept is één vloeiende lijn die oprijst uit het landschap en 
over de complexe infrastructuurknoop zweeft. Een rustig beeld 
dat duidelijk een link vormt tussen de gebouwen en tegelijk ook 
de toegang tot de groene campus markeert. 

De voetgangersbrug verbindt het groene parkeergebouw met het 
publieke poortgebouw. De passerelle op de campus kruist een 
complexe infrastructuurknoop. De verbinding moet bovendien 
uitbreidbaar zijn met een eventueel bijkomend ‘Gebouw 3’. Een 
structuur die met een intuïtief, leesbaar tracé een link vormt 
tussen de gebouwen. Bovendien zoekt de passerelle een 
logische verbinding op de campusroute.

Het doel is enerzijds evenwicht tussen eenvoud in de structuur 
en anderzijds een zo groot mogelijke vrijheid in de inrichting 
van de infrastructuurknoop onder de brug. Die vrijheid willen we 
geven bij de huidige inrichting zodat ontwerpprocessen bijna 
onafhankelijk van elkaar kunnen lopen en laten toekomstige 
aanpassingen aan de infrastructuur naar de noden van de 
campus toe.

trace brugontwerp
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Eenvoud
De eenvoud ontstaat door de brugoppervlakte te reduceren 
met de voorkeur aan groen. Een compacte en bescheiden 
draagstructuur met zo min mogelijk verschillende elementen. 
De basis van ons concept is simpel en logisch: we maken 
gebruik van de groene taluds tegen de gebouwvoet van het 
poortgebouw en creëren groene taluds langs het parkeergebouw 
om de bruglengte te reduceren. We geven zo meer ruimte aan 
groen. Nog belangrijker is dat deze uitbreiding van de taluds een 
toekomstige, bijkomende verbinding op hoogte met ‘gebouw 3’ 
realistisch maakt. De verbinding landt zo op een grondlichaam, 
waardoor we zowel op geometrisch vlak als op technisch vlak 
een grote vrijheid laten. Echter een brugstructuur ‘uitbreidbaar 
maken’ voor een toekomstige tak is technisch complex en 
hypothekeert de ontwerpvrijheid van de bijkomende passerelle 
en mogelijk zelfs van het gebouw.

Brugontwerp

Draagstuctuur
De dwarssnede is zo eenvoudig mogelijk opgebouwd. De 
borstwering is de draagstructuur. We minimaliseren zo het aantal 
elementen waaruit de brug is samengesteld. Dit leidt tot een 
eenvoudig beeld en vermindert kost en onderhoud. De dragende 
borstwering is een verticale plaat voorzien van verstijvers waar 
nodig. De langse verstijver bovenaan krijgt een helling naar 
binnen. Dit verhoogt het ruimtegevoel op de brug en zorgt dat 
water niet richting zijplaat stroomt.

De wandplaat laten we vloeiend overgaan naar een plaat met 
gelijk materiaal en hoogte aan de randen langs de plinten van de 
gebouwen. Dit geeft optimale integratie in context en creëert het 
effect dat het verbindend brugelement een lijn is die oprijst uit 
het landschap.

Steunpunt
In aanzicht geven we een lichte helling aan het tracé, met 
hoogste punt in het midden in verband met waterbeheersing en 
een afvoer naar beide landhoofden.

Het tracé in plan maakt een directe link tussen de gebouwen, 
waarbij we een lichte kromming geven, zodat het de ruimte 
boven de rotonde kruist waar we een steunpunt kunnen 
plaatsen. Men zou een brug kunnen bouwen die de overspanning 
in één keer maakt zonder tussensteunpunten. Dit zou echter 
leiden tot een hoge draagstructuur en maakt landing zwaarder. 
We geven er de voorkeur aan om de draagstructuur te beperken 
tot een hoogte van 1,2m boven het brugdek die ook nodig is 
voor de borstwering. Dergelijke draagstructuur laat typisch een 
overspanning van ongeveer 35m toe.

fragment brugontwerpgratenpatroon voor doorzicht en contact met de omgeving



In-/Uitrit & commercieel programma aan het plein
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Parkeergebouw

Op weg naar De Link doorsnede parkeergebouw

Duurzaam en natuurinclusief
De parkeergarage is efficiënt, groen en biedt ruimte voor bijna 
400 parkeerplaatsen op 6 lagen. In de Plint is ruimte voor 700 
vierkante meter commerciële functies voor het stallen van 
fietsen en steps of een koffiecorner etc. 

Mocht de parkeerbehoefte in de toekomst veranderen dan is 
het mogelijk om extra lagen toe te voegen of kan het gebouw 
eenvoudig gedemonteerd worden en zo ruimte maken voor een 
andere gebruik. 

De open groene gevels bieden insecten en vogels voeding en 
nestenplekken. Het gehele dak is voorzien van PV-cellen en wekt 
energie op. Een aaneengesloten hoog gelegen horizontaal vlak 
heeft de meest optimale opbrengst.

commerciele ruimte stalling

33 PP



We aim for the final image to look like this rough sketch. Once approved 
we can not change the camera angle, lighting and overall mood.

Red

split-level verdiepingen parkeergebouw
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Parkeergebouw

De Link aanzicht ensemble

Economisch en demontabel
Het parkeergebouw heeft een circulaire structuur. Deze wordt 
onafhankelijk van het hoofdgebouw voorzien en opgetrokken 
als een thermisch verzinkte staalskeletstructuur met 
geprefabriceerde betonnen vloerelementen. 

De knopen worden demonteerbaar gedetailleerd waardoor de 
standaard profielsecties na demontage hergebruikt kunnen 
worden. Bovendien wordt een overmaat op de kolommen en 
fundering voorzien om een optopping van 25% mogelijk te maken. 
De impact op de kost hiervan is beperkt, vooral de keuze van het 
vloersysteem is hierin doorslaggevend. 

Toekomstvast

Als het parkeergebouw zou verdwijnen, dan blijft een toegang 
naar de passerelle eenvoudig te creëren met hellingbanen op 
een grondlichaam met een minimaal aantal steunpunten onder 
brug en een bijkomende link met ‘gebouw 3’ is realistisch.

33 PP

33 PP
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Inrichtingsprincipes en materialisatie

Duurzaam, gezond en circulair
Hout is de belangrijkste drager voor de materialisatie 
gecombineerd met mineralen, metalen en groen. Wij zetten in 
op natuurlijke, robuuste en bij voorkeur lokale materialen, zoals 
o.a. hout, natuursteen, linoleum en aluminium, met een lange 
levenscyclus die goed en eenvoudig te onderhoud zijn.

Het kleurenpalet met warme kleuren (rood, bruin, beige) sluit 
aan bij de natuur en draagt bij aan een gezonde werkomgeving 
volgens het Biophilic designprincipe. 

De staalstructuur van de verbindingsbrug zien we in weervast 
staal: ‘Corten’. Weervast staal vormt een passiverende patina: 
‘roestlaag’ die stabiliseert. Het materiaal beschermt zichzelf op 
natuurlijke wijze. 

Met de juiste detaillering kan een structuur in dit materiaal 
zonder enig technisch onderhoud perfect een levensduur van 
100 jaar of langer bereiken. Weervast staal heeft verder alle 
voordelen van ‘klassiek’ constructiestaal, waarbij de nood aan een 
onderhoudsintensieve conservering vervalt.

Aluminium gevel

Klimaatplafonds

Houten roostering

BinnentuinBinnentuin

Houten skeletstructuur

Polyvalente ruimtes

Groen talud op betonstructuurGroen talud op betonstructuur

Groene gevels

TechniekTechniek

Verbindend elementVerbindend element

PV-cellendak

BetonskeletBetonskelet

Marmoleum op verhoogde vloer

AuditoriumAuditorium RestaurantRestaurant

OnhaalOnhaal



Stalen brugNatuursteen vloer Houten plafond Betonnen constructie

een zonnig buitenterras in het landschap restaurant in het groen

Beplanting - patio

Philodendron selloum | 100cm.Aspidistra elatior | 50 cm.Philodendron xanuda | 80cm.

Asplenium nidus | 50xm.Spatiphylum ‘Sensation’ | 50 - 80cm. Monstera deliciosa | 50cm.

Philodendron scandens | hangplant

Bucida buceras ‘Shady Lady’Cissus rotundifolia | hangplant

Onderbegroeiing Bomen

Beplanting 
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Publiek maaiveld

Cradle to Cradle 
We trachten de principes van duurzaamheid te koppelen 
aan cradle-to-cradle-filosofie. In een circulaire economie waar 
gebouwen steeds vaker als materialenbank worden gezien is het 
vooreerst belangrijk te weten welke materialen te gebruiken en 
waarvoor deze hergebruikt kunnen worden. 

Deze principes worden tijdens het ontwerp meegenomen en 
tegelijk streven we ernaar dat de materialen maximalen te 
scheiden zijn voor demontage en hergebruik. 

De hoofddraagstructuur, secundaire structuur, gevelsluiting, 
ventilatie, etc zijn dan ook allen duidelijk gescheiden van elkaar. 
Daarnaast wordt getracht om de koolstofvoetafdruk van de 
gebouwen te beperken door te werken met hout of voor het 
beton van de hoofddraagstructuur de CO2-voetafdruk met 70% 
gereduceerd te reduceren door met hoogovencement in plaats 
van Portlandcement te werken (0.0436 ipv 0.140 kg CO2eq/kg) en 
wordt gebruik gemaakt van gerecycleerde granulaten in plaats 
van nieuwe grondstoffen aan te boren (20% menggranulaat type 
B+ volgens prNBN B15-001:2018).



referentie Team V Architecuur impressie kantoorruimtegevelimpressie

Houten skelet Marmoleum vloer Aluminium plafond Betonnen kernAluminium gevel
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Polyvalente ruimten

TOTEM
Vanuit het perspectief van duurzaam bouwen houdt het 
ontwerp bij de keuze van bouwproducten en gebouwelementen 
naast de technische, esthetische, economische en wettelijke 
aspecten eveneens rekening met de levensduur en milieu-
impact over de volledige levenscyclus, van ontginning tot 
afbraak of hergebruik. Het instrument dat hiervoor gebruikt 
wordt, is TOTEM. De tool heeft twee doelen: milieueffecten van 
de gebouwen over hun volledige levenscyclus beoordelen en 
bouwkundige keuzes optimaliseren. 

Daarnaast heeft de structuur op basis van een raster ook 
voordelen op vlak van onderhoud omwille van de standaardisatie. 

Het ontwerp schenkt aandacht aan de bereikbaarheid van 
bouwkundige en installatietechnische onderdelen met het oog 
op vervanging of herstelling door te werken met verhoogde 
toegankelijke vloeren en plafonds. De technische ruimte laat 
marge voor toekomstige aanpassingen. We kiezen voor 
onderhoudsvriendelijke afwerkingsmaterialen die robuust en 
stevig zijn en ook zoveel mogelijk lokaal geproduceerd.
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De Link in het parklandschap
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Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat wanneer het 
fasedocument (VO, DO of UO) 100% gereed is, het ontwerp door 
alle betrokkenen gezien en beoordeeld is. Goedkeuring is slechts 
een formaliteit, zodat de volgende ontwerpfase vrijwel direct 
kan starten (Tijd). Na afronding van elke fase wordt een formeel 
goedkeuringsmoment ingepland waarin de opdrachtgever 
op basis van het fasedocument met grafisch materiaal, 
oppervlaktetabellen, volume- en budgetopvolging, conceptnota en 
fase-specifieke documenten (uitgewerkt programma, bestekken, 
duurzaamheidrapporten studies stabiliteit, speciale technieken, 
akoestiek, etc.) de ontwerpevolutie kan beoordelen. Aan het einde 
van elke fase wordt het rapport formeel goedgekeurd door de 
bouwheer. Het goedgekeurde fasedocument vormt, samen met de 
projectprocedures, de basis voor de volgende fase.

Binnen een aangehouden format wordt de raming faseafhankelijk 
uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming tot elementenraming en 
gedetailleerde raming. Het rapport documenteert en beargumenteert 
opgetreden afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde ambities. 

De fasetermijnen, ijkpunten en goedkeuringsperiodes, evenals 
de timing en inhoud van overleg met externe partijen, wordt 
gedetailleerd vastgelegd bij aanvang van het proces. De geambieerde 
procesplanning wordt opgevolgd en bijgewerkt door de projectarchitect 
en Bureau Bouwtechniek.

Proces en teamsamenstelling
Plan van aanpak

Team Link - een samenwerking van Team V Architectuur, Bureau 
Bouwtechniek, Sant en Co, Ney +Partners en SB Heedfeld - is een 
groot voorstander van een integrale, multidisciplinaire werkwijze. Door 
samen te werken met de juiste experts realiseren we een innovatief, 
duurzaam en realistisch gebouwontwerp waarin architectuur en 
techniek optimaal op elkaar zijn afgestemd.

We verkennen de opgave gezamenlijk, stellen vragen en luisteren goed 
om op basis daarvan de projectdefinitie naar een ontwerp te vertalen. 
Samen vinden we betere, integrale oplossingen. Hierdoor verbetert 
de kwaliteit van het ontwerp en het scheelt tijd en geld op de lange 
termijn. Voor specifieke expertise doen de teamleden beroep op door 
het ontwerpteam aangetrokken specialisten. Na de voorontwerpfase 
wordt ook de expertise van de aannemer ingeschakeld.

Het ontwerpteam wordt tijdens de conceptfase aangestuurd door 
Team V Architectuur (TVA) en haar projectarchitect die gedurende 
het volledige bouwproces de verantwoordelijkheid over het 
bouwprogramma en de esthetiek draagt. De leidinggevende rol 
binnen het team verschuift van de ontwerpend architect naar Bureau 
Bouwtechniek (BB) bij opmaak van het uitvoeringsdossier & uitvoering. 

BB is net als TVA gedurende het ganse traject betrokken en is 
verantwoordelijk voor bouwtechnische kwaliteit, technische coördinatie 
van de deeldisciplines (technieken, stabiliteit…) en globale controle op de 
budgetten. Zo zijn we samen meer dan de som der delen en is er geen 
spanning tussen ontwerp en uitvoering. 

Samenwerken en communicatie
Voor een passend ontwerp vinden wij het essentieel om de 
vraagstelling van de opdrachtgever goed te begrijpen. Aan de 
communicatie besteden wij dan ook veel aandacht, niet alleen aan 
het presenteren van ontwerpvoorstellen, maar juist ook aan het 
absorberen, analyseren en interpreteren van de informatie en de 
organisatie van de opdrachtgever: vaak is goed luisteren en de juiste 
vragen stellen belangrijker dan overtuigend een mening presenteren.

Betrekken van opdrachtgever en gebruikers in conceptfase

We beginnen het ontwerpproces met het organiseren van een 
workshop en een gezamenlijk bezoek aan een referentieproject, om 
de opdrachtgever en vice versa beter te leren kennen en om een 
gezamenlijk referentiekader te creëren. Dit geeft ons de mogelijkheid 
om de achterliggende vraag ten aanzien van de ambities, de 
huisvestingsagenda en de projectdefinitie werkelijk goed te begrijpen.

De workshop gebruiken wij om aan de hand van schetsen onze ideeën 
met betrekking tot de hoofdopzet, zoals gepresenteerd in deze visie, 
toe te lichten en aan de hand van vragen te analyseren hoe we het 
ontwerp verder kunnen ontwikkelen. Door middel van presentaties en 
vragensessies kunnen wij alle stakeholders bij het proces betrekken, 
natuurlijk in samenspraak met de opdrachtgever. Op deze manier 
krijgen wij nog beter vat op de vraag achter de vraag. Deze werkwijze 
stelt ons in staat onze ontwerpvisie te vertalen naar een overtuigend 
concept dat gedragen wordt door álle betrokkenen.

Een goede samenwerking met korte communicatielijnen is 
onontbeerlijk voor een goed proces. Een optimale samenwerking komt 
tot stand als partijen betrokkenheid tonen, met begrip voor elkaars 
werkzaamheden over de grenzen van hun vakgebied heen kijken. Dat 
geldt zowel binnen het ontwerpteam als in de communicatie tussen 
het ontwerpteam en de bouwheer.

Gedetailleerde fasestructuur 
Om de planning, kostenbewaking en de regie op de informatie-
uitwisseling te waarborgen, hebben we de gebruikelijke 
tweetrapsraket van een concept-product en een definitief-product 
verfijnd tot een meer gedetailleerdere fasestructuur op basis van 
‘gereedheidspercentages’ van het ontwerpdocument: 40%, 70%, 90% 
en 100%. Dit doen we om de samenwerking binnen het ontwerpteam 
te stroomlijnen, ruimte te bieden aan besluitvorming én om grip te 
houden op de planning. Per gereedheidspercentage is beschreven 
wanneer welke stukken per discipline gereed moeten zijn en welke 
feedback van wie wordt verwacht, zowel van ontwerpteam als aan 
opdrachtgeverskant. 
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Budgetbeheer en Kwaliteitsborging

Het beheersen van het taakstellend budget loopt als een rode draad 
door onze projecten. Zonder te kiezen voor gebaande paden zoeken 
wij naar mogelijkheden die realistisch, innovatief én evocatief zijn. 
Om te sturen op kosten, hanteert ons team het begrip ‘economisch 
ontwerpen’. Ervaring uit grote projecten leert ons dat dit sturen 
plaatsvindt in de beginfasen van het ontwerpproces, aangezien 
beslissingen juist dan de grootste invloed hebben op de bouw- en 
exploitatiekosten. Hoe verder het proces vordert, hoe moeilijker en 
kostbaarder het wordt om te optimaliseren (zie grafiek). Daarom werken 
nauw samen met de kostendeskundige van BB als vast onderdeel van 
het ontwerpteam. 

In onze werkwijze wordt het beheersen van de budgetten op de 
volgende manieren gewaarborgd: 

• de projectdefinitie en grote ontwerpbeslissingen al vroeg   
in het traject verifiëren aan het budget;

• Specialistische disciplines, inclusief kostendeskundige, tijdig en 
intensief betrekken bij het ontwerp;

• Marktpartijen in een vroeg stadium betrekken;

• Gebruik maken van waarderingsmatrixen bij het maken   
van ontwerpkeuzes;

• Een verfijning van de fase-structuur;

• Integraal ontwerpen in BIM.

In schets- en voorontwerpfase worden ontwerpkeuzes begroot volgens 
ramingsprijzen gebaseerd op recente projecten van gelijkaardige 
schaal, waardoor de haalbaarheid van het project wordt gestaafd. Bij 
de verdere uitwerking en verfijning van het project wordt de expertise 
van de aannemer ingeschakeld om steeds met marktconforme 
eenheidsprijzen te werken en het ontwerp te optimaliseren in onderling 
overleg.

Matrixmethode voor de afweging van kosten 
Om belangrijke ontwerpkeuzes inzichtelijk te maken, zowel voor het 
ontwerpteam als voor de opdrachtgever, gebruiken wij een ‘integrale 
waarderings-matrix’. Hierin worden niet alleen harde randvoorwaarden 
opgenomen, zoals kosten, onderhoud 

en programma, maar ook kwalitatieve criteria en doelstellingen als 
gebruikswaarde en uitstraling, duurzaamheid en techniek, gezondheid 
en stedenbouwkundige kwaliteit. De randvoorwaarden en criteria 
bepalen we vooraf in nauwe samenspraak met de opdrachtgever en 
eventuele andere stakeholders. 

Elk discipline, inclusief onze kostendeskundige, levert per ontwerpvariant 
input ten aanzien van zijn eigen vakgebied. Door het toekennen 
van scores kunnen we de meerwaarde van verschillende varianten 
integraal beoordelen. Bij het afwegen van ontwerpkeuzes brengen we 
de investerings- en exploitatiekosten met elkaar in verband, zodat wij u 
onderbouwd kunnen adviseren over de impact van ontwerpvarianten 
op de Total Cost of Ownership (TCO). We maken de afwegingen tussen 
(tegenstrijdige) belangen inzichtelijk, inclusief risico’s en (kosten-) 
consequenties. 

Met deze werkwijze waarborgen wij de kwaliteit van het ontwerp op 
meerdere vlakken en zijn wij in staat het ontwerpproces te beheersen. 
De opdrachtgever wordt uiteraard nauw bij bovenstaand proces 
betrokken.

Een analytisch ontwerpproces
Binnen ons Team wordt het ontwerpproces strak geregisseerd, terwijl 
inhoudelijk op creatieve wijze, ‘out-of-the-box’, naar ontwerpoplossingen 
wordt gezocht. Wij hanteren daartoe een analytische aanpak, die 
bestaat uit de volgende stappen:

• onderzoek van de vraag (absorberen);

• stellen van oriënterende vragen, o.a. ter aanscherping van de vraag 
(analyseren);

• vervaardigen van varianten (interpreteren);

• bespreking en waardering van varianten met   
ontwerpteam en opdrachtgever (vertalen/toetsen);

• verificatie van de eisen (toetsen);

• uitwerking van één van de varianten (verwerken).

De analytische aanpak helpt ons het creatieve proces te stroomlijnen 
en komt in elke ontwerpfase terug, waarbij de te analyseren 
onderwerpen steeds specifieker en gedetailleerder worden. Daarnaast 
maken wij gebruik van de volgende tools, die bij Budgetbeheersing 
reeds zijn toegelicht:

• integrale waarderingsmatrixen

• een gedetailleerde fase-structuur met bijbeho-rende fase- 
documenten

• 3D Building Information Model (BIM)

Hiermee beheersen we alle deelaspecten van de GROTICK-methode, 
waaronder de Kwaliteitsborging. 

Kwaliteitsborging 

Vaak wordt gedacht dat creativiteit en structuur elkaar bijten of ten 
minste tegenstellingen zijn. In onze visie zijn beide elementen van 
belang voor een goed ontwerp. Een planmatige aanpak en een goede 
samenwerking brengen rust en versterken daarmee de creativiteit. 

De kwaliteit van het project bewaken 

we met een goed geregisseerd proces 

van eisenanalyse, verificatie, validatie en 

wijzigingenbeheer, uiteraard in nauwe 

samenwerking met de projectregisseur. 

Onze aanpak is vastgelegd in een 

kwaliteitsborgings-plan (ISO9001) en is 

gebaseerd op de G(R)OTIK-methode: Geld, 

Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en 

Kwaliteit. 



Samenwerken in BIM

werken met VR en schaalmodel
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Eisenanalyse
Bij de start van het ontwerpproces voeren wij ter ondersteuning 
van de opdrachtgever een eisen-analyse uit van de 
projectdefinitie, adviseren wij over de technische en financiële 
haalbaarheid en doen wij voorstellen of helpen wij bij het 
formuleren van aanvullende ambities. Na deze fase is de 
projectdefinitie dan gereed voor de start van de VO-fase. 

Kostenbeheersing en samenwerken in BIM 
Van het project wordt een Building Information Model (BIM) opgemaakt. 
Dit BIM-model wordt opgestart na goedkeuring van het definitieve 
ontwerp. BIM stelt ons in staat om samen met de technisch adviseurs 
en later ook de aannemer samen te werken aan één 3D-model van het 
gebouw. Wij zetten het 3D-model op in de meest recente versie van 
Revit. Iedere discipline is verantwoordelijk voor het eigen aspectmodel. 

Het BIM-model speelt een grote rol in de communicatie met 
de opdrachtgever én ondersteunt de integrale samenwerking 
en informatievoorziening tussen de verschillende disciplines. 
Ontwerpvoorstellen kunnen integraal worden onderzocht en afgestemd 
en getoetst op haalbaarheid. Tevens leent BIM zich uitstekend voor 
kosten- en procesbeheersing, faal- en bouwkostenreductie en 
kwaliteitsverhoging. Hoeveelheden en materiaalspecificties kunnen uit 
het 3D-model worden getrokken, onder andere voor de bepaling van 
BVO/VVO-verhoudingen en de ratio open/gesloten gevels. Dit maakt 
het kostenplaatje gedurende het proces inzichtelijk en beheersbaar. 
Naast het bouwbudget zijn mogelijke besparingen te realiseren op o.a. 
onderhoud en beheer. Wij kijken hierin graag over de grenzen van de 
opgave heen. Indien gewenst kan later het gebouwbeheersysteem 
aan het BIM-model worden gekoppeld, om inzicht te geven aan zaken 
als onderhoud, beheer en energieverbruik.

Proactieve instelling 
Met de beschreven aanpak zijn wij in staat onze bouwheer proactief 
en goed onderbouwd te adviseren over ontwerpkeuzes, eventuele 
programma- wijzigingen, doelgroepen en budget verschuivingen. 
Bijvoorbeeld bij oplossingen die een relatief hoge investering 
vergen, maar geld besparen op de langere termijn. Dit is met name 
interessant gezien u als Bouwheer NV Wetenschapspark Limburg de 
toegangspoort in eigen portefeuille gaat beheren. 

De meerwaarde van TVA en haar team zit in onze integrale, op gebruik 
gerichte aanpak. Wij ontwerpen economisch en kostenbewust, maar 
sturen altijd scherp op kwaliteit. 

Het model wordt digitaal beheerd door BB waarbij de modellen van 
de andere partijen worden geïntegreerd en waarin congruenties en 
conflicten worden opgespoord, overlegd en aangepast. Het BIM is 
ook tijdens dit proces de basis voor overleg met de bouwheer. Uit het 
model kunnen steeds 2D uitslagtekeningen gehaald worden om het 
proces te bevorderen indien noodzakelijk. Uit het BIM-model worden ook 
finaal de uitvoeringsplannen gehaald samen met de meetstaten.

Samenwerking in een bouwteam 
Het vroegtijdig betrekken van de aannemer in bouwteamverband, 
zien we als meerwaarde. Specifieke kennis over de maakbaarheid is 
welkom en betekent een optimalisatie van het VO en reductie van 
projectrisico’s. Door onze ruime ervaring met integrale contractvormen 
zijn we gewend om inbreng vanuit de aannemer vroeg in het ontwerp 
te integreren. Tegelijk staat Team V bekend voor de zorgvuldige en 
goed gedetailleerde en gematerialiseerde gebouwen. We investeren in 
kennisontwikkeling en vaardigheden in de bouwtechniek en BIM. 

Na de conceptfase wordt het projectteam aangevuld met de 
expertise en actieve input van de aannemer, waarbij de taken en 
verantwoordelijkheden onderling binnen het bouwteam duidelijk 
vastgelegd worden. De aannemer kan in dit voortraject reeds steunen 
op eigen ervaringen inzake uitvoeringsmethodiek en logistiek, alsook 
op een netwerk van onderaannemers voor snelle terugkoppeling 
van eenheidsprijzen. Op deze manier wordt het project in een vroeg 
stadium afgestemd op de effectieve bouwmethodiek en kan een 
realistische uitvoeringsplanning opgemaakt worden.

Het is belangrijk dat de bouwheer weet dat in een bouwteam de 
belangen van bouwheer, ontwerper en aannemer niet steeds dezelfde 
zijn. Daarom blijft het belangrijk dat de ontwerper van de bouwheer 
het mandaat krijgt om de informatie van de aannemer te filteren en in 
onderling overleg de juiste conclusies te trekken. De bouwheer heeft in 
dergelijk proces een belangrijke modererende rol om naast de architect 
de kwaliteit van het ontwerp te bewaken.

Het is naar onze ervaring een groot pluspunt om ook bij de aannemer 
één projectverantwoordelijke te hebben die van begin tot eind mee 
beslissingen neemt.

Het bouwteam is immers maar zinvol als beslissingen genomen 
tijdens het ontwerpproces over bouwwijze, detaillering et cetera ook 
gevalideerd worden tijdens de uitvoering.

Verificatie en validatie
Het doel van een systematische kwaliteitsborging is om expliciet 
aan te tonen dat voldaan wordt aan de eisen (verificatie) en dat 
de opdrachtgever krijgt wat zij verwacht (validatie). Het ontwerp 
wordt gedurende het ontwerpproces continu getoetst aan de 
eisen uit de projectdefinitie en de wensen en belangen van de 
opdrachtgever en eventuele stakeholders. 

Tijdens de uitvoeringsfase stuurt BB de kwaliteitsbewaking van 
het ontwerp en de bouwtechnische aspecten. Daarbij worden 
de werken afgetoetst aan het bestek en de uitvoeringsdetails, 
die de contractuele neerslag vormen van het voorbereidende 
onderzoek.

Wij ervaren dat sinds de introductie van BIM de foutenlast erg is 
gedaald. Ook de meetstaten blijken nog zéér weinig fouten te bevatten. 
Het aanbestedingsdossier dat uit een BIM-model volgt, vormt dus voor 
zowel bouwheer als aannemer een stevige risico-arme contractbasis. 
Daarnaast moet men wel rekening houden met de nodige tijd om 
dergelijk complex model op te bouwen en te voorzien van de nodige 
detailinformatie.



PROJECT Ecocampus Diepenbeek
FASE Wedstrijd

DATUM 21/03/2022

ONDERWERP samenvatting raming

TOTAAL POORTGEBOUW PARKEERGARAGE BRUG

0 2.134.246  €                                                  9% 1.139.218  €                                                     9% 845.370  €                                                9% 149.658  €                                                   9%

0.1 WERFINRICHTING 9,50% 2.101.286  €                                                           1.124.408  €                                                              827.220  €                                                        149.658  €                                                           

0.2 -  €                                                                            -  €                                                                               -  €                                                                     -  €                                                                         

0.3 32.960  €                                                                 14.810  €                                                                    18.150  €                                                          inbegrepen

1 9.217.326  €                                                  38% 5.441.757  €                                                     42% 3.775.569  €                                            40% -  €                                                                0%

1.1 4.416.430  €                                                           2.389.591  €                                                              2.026.839  €                                                    -  €                                                                         

1.2 972.913  €                                                               682.333  €                                                                  290.580  €                                                        -  €                                                                         

1.3 824.623  €                                                               824.623  €                                                                  -  €                                                                     -  €                                                                         

1.4 2.123.486  €                                                           719.550  €                                                                  1.403.936  €                                                    -  €                                                                         

1.5 625.774  €                                                               599.060  €                                                                  26.714  €                                                          -  €                                                                         

1.6 254.100  €                                                               226.600  €                                                                  27.500  €                                                          -  €                                                                         

2 7.454.852  €                                                  31% 3.128.904  €                                                     24% 2.833.398  €                                            30% 1.492.550  €                                               87%

2.1 1.092.039  €                                                           423.263  €                                                                  506.775  €                                                        162.000  €                                                           

2.2 263.000  €                                                               inbegrepen in omgevingsaanleg inbegrepen in omgevingsaanleg 263.000  €                                                           

2.3 1.884.949  €                                                           817.399  €                                                        1.067.550  €                                                        

2.4 3.142.122  €                                                           1.632.899  €                                                              1.509.223  €                                                    

2.5 1.072.742  €                                                           1.072.742  €                                                              

3 4.438.300  €                                                  18% 2.940.500  €                                                     23% 1.415.000  €                                            15% 82.800  €                                                     5%

3.1 1.383.000  €                                                           1.273.000  €                                                              110.000  €                                                        

3.2 427.500  €                                                               427.500  €                                                                  

3.3 120.000  €                                                               120.000  €                                                                  

3.4 207.000  €                                                               207.000  €                                                                  

3.5 130.000  €                                                               110.000  €                                                                  20.000  €                                                          

3.6 1.560.800  €                                                           638.000  €                                                                  840.000  €                                                        82.800  €                                                              

3.7 275.000  €                                                               45.000  €                                                                    230.000  €                                                        

3.8 95.000  €                                                                 40.000  €                                                                    55.000  €                                                          

3.9 190.000  €                                                               80.000  €                                                                    110.000  €                                                        

3.10 15.000  €                                                                 15.000  €                                                          

3.11 35.000  €                                                                 35.000  €                                                          

3.12 -  €                                                                            5000 €/laadpaal

4 1.008.325  €                                                  4% 324.717  €                                                        3% 683.608  €                                                7% -  €                                                                0%

4.1 1.008.325  €                                                           324.717  €                                                                  683.608  €                                                        inbegrepen

23.244.724  €                                   12.650.379  €                                     8.869.337  €                                1.725.008  €                                  
24.253.049  €                                   12.975.096  €                                     9.552.944  €                                1.725.008  €                                  

17306 m2 3954 m2 12484 m2 868 m2

18067 m2 4513 m2 12686 m2 868 m2

1.343  €                                                          / m2 3.200  €                                                             / m2 710  €                                                       / m2 1.987  €                                                       / m2

1.287  €                                                          / m2 2.803  €                                                             / m2 699  €                                                       / m2 1.987  €                                                       / m2

25.700.000  €                                                
25.700.000  €                                                0,00%

1.446.951- €                                                  -6%

*Opmerkingen
De raming is gebaseerd op de wedstrijdbundel dd. 21/03/2022
De bouwkost is exclusief btw, erelonen, subisidies, onvoorzien in uitvoering of toekomstige indexatie 
De bouwkost in inclusief 10% ontwerpmarge.
Het verschil tussen NETTO en BRUTO oppervlak: 

Netto = som van alle binnenvloeroppervlaktes, gemeten tussen de wanden. Inclusief oppervlakte trapkokers. Exclusief liftkokers en vides > 4m2
Bruto =  oppervlakte gemeten langs buitenomtrek, dus inclusief oppervlak gevelafwerking. Exclusief vides > 4m2.

De indexatie is gebaseerd op de prijsherzienings methode van het VMSW (zie http://prijsherziening.vmsw.be/,  cat A: algemene aannemingen, ruwbouw, 20 werknemers of meer)
 Zie ook nota bij de raming.

VOORBEREIDENDE WERKEN EN WERFINRICHTING

AFBRAAK

GRONDVERZET

LIFT

GEÎNDEXEERD BOUWBUDGET :

SANITAIR

ELEKTRICITEIT

PV INSTALLATIE

ARCHITECTUUR

> klimaatplafonds

GEVELS

DAKEN

> vloerconvectoren

TECHNIEKEN

STABILITEIT

> geothermie

OVERSCHRIJDING :

NETTO gebouwd Oppervlak :                                                                                                

Eenheidsprijs gebouw / NETTO Oppervlak                                                           

BOUWBUDGET :

HOOGSPANNINGSCABINE

BLUSMIDDELEN BRAND

LAADINFRASTRUCTUUR WAGENS: verplicht

BRUTO gebouwd Oppervlak :                                                                                                

BUITENAANLEG

Eenheidsprijs gebouw / BRUTO Oppervlak                                                           

VLOEREN

BINNENWANDEN

HVAC + ventilatie

FUNDERINGEN

TOTALE BOUWKOST incl omgeving*                                                                                          

 OPEN RUWBOUW - STAAL

TALUD  GEWAPENDE GROND + AFWERKING

 OPEN RUWBOUW - BETON

 OPEN RUWBOUW - HOUT

OMGEVING

UITRUSTING

PLAFONDS

LAADINFRASTRUCTUUR WAGENS: optioneel bijkomend

TOTALE BOUWKOST excl omgeving                                                                                          

Elementenraming
25 | Team V Architectuur | Toegangspoort Ecocampus Diepenbeek | maart 2022

Financieel overzicht
Budget en budgetcontrole 

Van bij de aanvang van het project worden de budgetten 
verdeeld over de verschillende deelstudies (architectuur, stabiliteit, 
technieken, omgevingsaanleg) om inzicht te krijgen in het 
economisch aspect van het opgegeven programma en van 
het ontwerpconcept. Het consequent hanteren van dezelfde 
opsplitsing van de raming gedurende de ontwerpfases laat 
toe om verschillende opties van bouwwerken te vergelijken of 
budgetveranderingen gedurende het proces inzichtelijk te maken. 

Raming wedstrijdontwerp

De raming van de bouwkost voor het voorliggend schetsontwerp 
heeft als hoofddoel de haalbaarheid te bevestigen van het 
concept en het programma. De calculatie is opgebouwd uit de 
gedetailleerde opmeting van de voorkomende bouwelementen. 
De gehanteerde eenheidsprijzen in de elementenraming zijn 
gebaseerd op marktprijzen, gerelateerd aan referentieprojecten 
van gelijkaardige schaal en programma. 

De ‘Elementenraming’ geeft een één-pagina-samenvatting 
van de globale raming met in bijlage de samenstelling van de 
elementen en de meting van de hoeveelheden in detail.  

Budgetbewaking en kostenbeheersing in het volledige proces 

De kosten van een bouwproject zijn naast de materiaalkosten 
van de toegepaste producten ook gerelateerd aan de 
bouwconjunctuur, onvoorziene omstandigheden, … Om een 
ontwerp te toetsen aan de realiteit wordt gewerkt met interne 
en externe marges. Hierdoor neemt de ramingskost toe om 
budgettaire ruimte te creëren voor de onbekende parameters die 
in het ontwerpproces worden ingevuld.  

Als externe marge wordt een veiligheid ingebouwd om 
de financiële risico’s die buiten de studie liggen, o.a.  op 
prijsschommelingen tijdens de bouw en onvoorziene 
omstandigheden eigen aan bestaande bouwwerken in te 
calculeren. De waarde van hiervan wordt ingeschat door een 
vergelijking van recente, gelijkaardige projecten. In wedstrijdfase is 
het budget van de opgave aangehouden en is een reserve van 
10% opgenomen, verdeeld over de toegepaste ramingsprijzen. 

Om de impact van externe omstandigheden zo goed mogelijk te 
beperken zullen in de beginfase van het ontwerp de nodige (voor)
onderzoeken en vergaderingen met de bouwheer opgestart 
worden om onbekenden en risico’s te identificeren en te 
elimineren of adequaat meenemen in de budgettering. 

Bij iedere fase zal het team rapporteren over de status van de 
geïdentificeerde financiële risico’s.  

De interne marge wordt gehanteerd als toeslag op ramings-
prijzen van elementen. Deze dient om de zaken die onvoorzien 
zijn in het ontwerp of geabstraheerd zijn bij de opmeting van de 
betreffende fase in rekening te brengen. Deze interne marge is 
bepaald binnen het bouwteam, uitgaande van een uitgebreide 
selectie referentieprojecten. De interne marge is verschillend 
per fase van het project en neemt gradueel af naarmate het 
ontwerp vordert tot 0% bij de aanbestedingsfase. Hierbij merken 
we op dat het op dit moment moeilijk is de bouwkosten te 
ramen gelet op de snel stijgende indexeringen en volatiele 
markt. De raming is opgebouwd met eenheidsprijzen die ca. 12,5% 
geïndexeerd zijn tov het prijspeil van 2019. Ondertussen is de 
indexering nog iets verder gestegen.  

De prijs van structuurhout lijkt gestabiliseerd. Voor beton 
verwachten we in de loop van het jaar een stijging door de 
hogere energieprijzen. Staal is op dit moment problematisch 
gezien de geopolitieke omstandigheden.

Bovenstaande geldt voor elk ontwerp en elke opdracht. We 
engageren ons binnen de structuur van de ontwerpfases om 
samen met de opdrachtgever de meest aangewezen strategie 
te bepalen. Zo is het bv. mogelijk de materialisatie van het 
parkeergebouw bij te sturen, mocht staal schaars worden.

Algemeen streeft het ontwerpteam naar toepassing van 
materialen en bouwwijzen die rekening houden met de 
levenscyclus van de gebouwen: Duurzaam, circulair en 
onderhoudsarm.



PROJECT Ecocampus Diepenbeek

FASE Wedstrijd

DATUM 21/03/2022

ONDERWERP samenvatting raming

TOTAAL POORTGEBOUW PARKEERGARAGE BRUG

0 2.134.246  €                                                  9% 1.139.218  €                                                     9% 845.370  €                                                9% 149.658  €                                                   9%

0.1 WERFINRICHTING 9,50% 2.101.286  €                                                           1.124.408  €                                                              827.220  €                                                        149.658  €                                                           

0.2 -  €                                                                            -  €                                                                               -  €                                                                     -  €                                                                         

0.3 32.960  €                                                                 14.810  €                                                                    18.150  €                                                          inbegrepen

1 9.217.326  €                                                  38% 5.441.757  €                                                     42% 3.775.569  €                                            40% -  €                                                                0%

1.1 4.416.430  €                                                           2.389.591  €                                                              2.026.839  €                                                    -  €                                                                         

1.2 972.913  €                                                               682.333  €                                                                  290.580  €                                                        -  €                                                                         

1.3 824.623  €                                                               824.623  €                                                                  -  €                                                                     -  €                                                                         

1.4 2.123.486  €                                                           719.550  €                                                                  1.403.936  €                                                    -  €                                                                         

1.5 625.774  €                                                               599.060  €                                                                  26.714  €                                                          -  €                                                                         

1.6 254.100  €                                                               226.600  €                                                                  27.500  €                                                          -  €                                                                         

2 7.454.852  €                                                  31% 3.128.904  €                                                     24% 2.833.398  €                                            30% 1.492.550  €                                               87%

2.1 1.092.039  €                                                           423.263  €                                                                  506.775  €                                                        162.000  €                                                           

2.2 263.000  €                                                               inbegrepen in omgevingsaanleg inbegrepen in omgevingsaanleg 263.000  €                                                           

2.3 1.884.949  €                                                           817.399  €                                                        1.067.550  €                                                        

2.4 3.142.122  €                                                           1.632.899  €                                                              1.509.223  €                                                    

2.5 1.072.742  €                                                           1.072.742  €                                                              

3 4.438.300  €                                                  18% 2.940.500  €                                                     23% 1.415.000  €                                            15% 82.800  €                                                     5%

3.1 1.383.000  €                                                           1.273.000  €                                                              110.000  €                                                        

3.2 427.500  €                                                               427.500  €                                                                  

3.3 120.000  €                                                               120.000  €                                                                  

3.4 207.000  €                                                               207.000  €                                                                  

3.5 130.000  €                                                               110.000  €                                                                  20.000  €                                                          

3.6 1.560.800  €                                                           638.000  €                                                                  840.000  €                                                        82.800  €                                                              

3.7 275.000  €                                                               45.000  €                                                                    230.000  €                                                        

3.8 95.000  €                                                                 40.000  €                                                                    55.000  €                                                          

3.9 190.000  €                                                               80.000  €                                                                    110.000  €                                                        

3.10 15.000  €                                                                 15.000  €                                                          

3.11 35.000  €                                                                 35.000  €                                                          

3.12 -  €                                                                            5000 €/laadpaal

4 1.008.325  €                                                  4% 324.717  €                                                        3% 683.608  €                                                7% -  €                                                                0%

4.1 1.008.325  €                                                           324.717  €                                                                  683.608  €                                                        inbegrepen

23.244.724  €                                   12.650.379  €                                     8.869.337  €                                1.725.008  €                                  

24.253.049  €                                   12.975.096  €                                     9.552.944  €                                1.725.008  €                                  

17306 m2 3954 m2 12484 m2 868 m2

18067 m2 4513 m2 12686 m2 868 m2

1.343  €                                                          / m2 3.200  €                                                             / m2 710  €                                                       / m2 1.987  €                                                       / m2

1.287  €                                                          / m2 2.803  €                                                             / m2 699  €                                                       / m2 1.987  €                                                       / m2

25.700.000  €                                                

25.700.000  €                                                0,00%

1.446.951- €                                                  -6%

*Opmerkingen

De raming is gebaseerd op de wedstrijdbundel dd. 21/03/2022

De bouwkost is exclusief btw, erelonen, subisidies, onvoorzien in uitvoering of toekomstige indexatie 

De bouwkost in inclusief 10% ontwerpmarge.

Het verschil tussen NETTO en BRUTO oppervlak: 

Netto = som van alle binnenvloeroppervlaktes, gemeten tussen de wanden. Inclusief oppervlakte trapkokers. Exclusief liftkokers en vides > 4m2

Bruto =  oppervlakte gemeten langs buitenomtrek, dus inclusief oppervlak gevelafwerking. Exclusief vides > 4m2.

De indexatie is gebaseerd op de prijsherzienings methode van het VMSW (zie http://prijsherziening.vmsw.be/,  cat A: algemene aannemingen, ruwbouw, 20 werknemers of meer)

 Zie ook nota bij de raming.

VOORBEREIDENDE WERKEN EN WERFINRICHTING

AFBRAAK

GRONDVERZET

LIFT

GEÎNDEXEERD BOUWBUDGET :

SANITAIR

ELEKTRICITEIT

PV INSTALLATIE

ARCHITECTUUR

> klimaatplafonds

GEVELS

DAKEN

> vloerconvectoren

TECHNIEKEN

STABILITEIT

> geothermie

OVERSCHRIJDING :

NETTO gebouwd Oppervlak :                                                                                                

Eenheidsprijs gebouw / NETTO Oppervlak                                                           

BOUWBUDGET :

HOOGSPANNINGSCABINE

BLUSMIDDELEN BRAND

LAADINFRASTRUCTUUR WAGENS: verplicht

BRUTO gebouwd Oppervlak :                                                                                                

BUITENAANLEG

Eenheidsprijs gebouw / BRUTO Oppervlak                                                           

VLOEREN

BINNENWANDEN

HVAC + ventilatie

FUNDERINGEN

TOTALE BOUWKOST incl omgeving*                                                                                          

 OPEN RUWBOUW - STAAL

TALUD  GEWAPENDE GROND + AFWERKING

 OPEN RUWBOUW - BETON

 OPEN RUWBOUW - HOUT

OMGEVING

UITRUSTING

PLAFONDS

LAADINFRASTRUCTUUR WAGENS: optioneel bijkomend

TOTALE BOUWKOST excl omgeving                                                                                          



PROJECT Ecocampus Diepenbeek

FASE Wedstrijd

DATUM 21/03/2022

ONDERWERP samenvatting raming deel ARCHITECTUUR

TOTAAL

1 ARCHITECTUUR 10.163.984  €             5.683.969  €              3.028.527  €                

1.1 GEVELS 4.416.430  €        2.389.591  €        2.026.839  €        

Gevels - buitenschrijnwerk hout-alu 855 m2 766 / m2 655.206  €       855 m2 766 / m2 655.206  €           0 m2 766 / m2 -  €                         

Gevels - gordijngevel hout-alu 1064 m2 1162 / m2 1.236.217  €    781 m2 1162 / m2 907.603  €           283 m2 1162 / m2 328.614  €           

Gevels - buitenzonwering- screens 855 m2 231 / m2 197.588  €       855 m2 231 / m2 197.588  €           0 m2 231 / m2 -  €                         

Gevels - buitenafwerking grondkerende wand 368 m2 100 / m2 36.828  €         368 m2 100 / m2 36.828  €              0 m2 100 / m2 -  €                         

Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking 857 m2 708 / m2 606.501  €       700 m2 708 / m2 495.487  €           157 m2 708 / m2 111.014  €           

Gevels - plafondbekleding met plaat afwerking 192 m2 505 / m2 96.879  €         192 m2 505 / m2 96.879  €              0 m2 505 / m2 -  €                         

Gevels - structuur + geleiding voor klimplanten 2746 m2 578 / m2 1.587.211  €    0 m2 578 / m2 -  €                         2746 m2 578 / m2 1.587.211  €        

1.2 DAKEN 972.913  €           682.333  €           290.580  €           

Daken - plat dak 467 m2 231 / m2 107.773  €       467 m2 231 / m2 107.773  €           0 m2 231 / m2 -  €                         

Daken - groen verblijfsdak - dakdichting 1140 m2 220 / m2 250.800  €       1140 m2 220 / m2 250.800  €           0 m2 220 / m2 -  €                         

Daken - groen verblijfsdak - supplement afwerking 1140 m2 284 / m2 323.760  €       1140 m2 284 / m2 323.760  €           0 m2 284 / m2 -  €                         

Daken - parkeerdak 1740 m2 167 / m2 290.580  €       0 m2 167 / m2 -  €                         1740 m2 167 / m2 290.580  €           

1.3 BINNENWANDEN 824.623  €           783.433  €           -  €                         

Binnenwanden - pleister + schilderwerk 113 m2 39 / m2 4.413  €            113 m2 39 / m2 4.413  €                0 m2 39 / m2 -  €                         

Binnenwanden - systeemwand 382 m2 289 / m2 110.262  €       382 m2 289 / m2 110.262  €           0 m2 289 / m2 -  €                         

Binnenwanden - beglaasd houten binnenschrijnwerk 338 m2 628 / m2 212.503  €       338 m2 628 / m2 212.503  €           0 m2 628 / m2 -  €                         

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden 273 m2 1663 / m2 454.066  €       273 m2 1663 / m2 454.066  €           0 m2 1663 / m2 -  €                         

Binnenwanden - 1/2 gipskarton scheidingswand 48 m2 46 / m2 2.190  €            48 m2 46 / m2 2.190  €                0 m2 46 / m2 -  €                         

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld 327 m2 126 / m2 41.189  €         327 m2 126 / m2 41.189  €              0 m2 126 / m2 -  €                         

1.4 VLOEREN 2.105.208  €        694.910  €           -  €                         

Vloeren - glv - natuursteen op zwevende chape 1097 m2 303 / m2 332.512  €       1097 m2 303 / m2 332.512  €           0 m2 303 / m2 -  €                         

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer 286 m2 132 / m2 37.752  €         286 m2 132 / m2 37.752  €              0 m2 132 / m2 -  €                         

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape 238 m2 263 / m2 62.704  €         238 m2 263 / m2 62.704  €              0 m2 263 / m2 -  €                         

Vloeren - verhoogde vloer + lino 2014 m2 114 / m2 229.573  €       2014 m2 114 / m2 229.573  €           0 m2 114 / m2 -  €                         

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel 238 m2 136 / m2 32.368  €         238 m2 136 / m2 32.368  €              0 m2 136 / m2 -  €                         

Vloeren - patio 80 m2 308 / m2 24.640  €         80 m2 308 / m2 24.640  €              0 m2 308 / m2 -  €                         

Vloeren - tussenvloer parking 10041 m2 138 / m2 1.385.658  €    0 m2 138 / m2 -  €                         10041 m2 138 / m2 1.385.658  €        

Vloeren - casco vloer gelijkvloers 703 m2 26 / m2 18.278  €         0 m2 26 / m2 -  €                         703 m2 26 / m2 18.278  €              

1.5 PLAFONDS 582.385  €           582.385  €           -  €                         

Plafonds - hoogwaardig houten verlaagd plafond 1345 m2 433 / m2 582.385  €       1345 m2 433 / m2 582.385  €           0 m2 433 / m2 -  €                         

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton 189 m2 88 / m2 16.675  €         189 m2 88 / m2 16.675  €              0 m2 88 / m2 -  €                         

Plafonds - isoleren plafond casco 703 m2 38 / m2 26.714  €         0 m2 38 / m2 -  €                         703 m2 38 / m2 26.714  €              

1.6 UITRUSTING 254.100  €           226.600  €           27.500  €              

Uitrusting - balie 1 st 17600 / st 17.600  €         1 st 17600 / st 17.600  €              0 st 17600 / st -  €                         

Uitrusting - telescopische tribune 1 st 82500 / st 82.500  €         1 st 82500 / st 82.500  €              0 st 82500 / st -  €                         

Uitrusting - fietsparkeersysteem 1 st 27500 / st 27.500  €         0 st 27500 / st -  €                         1 st 27500 / st 27.500  €              

Uitrusting - glazenwasinstallatie 1 st 126500 / st 126.500  €       1 st 126500 / st 126.500  €           0 st 126500 / st -  €                         

4.1 BUITENAANLEG - OMGEVING 1.008.325  €        324.717  €           683.608  €           

Buitenaanleg - autoweg in asfalt 1127 m2 165 / m2 185.873  €       96 m2 165 / m2 15.840  €              1031 m2 165 / m2 170.033  €           

Buitenaanleg - betonplaten 2 x 2m 580 m2 99 / m2 57.450  €         0 m2 99 / m2 -  €                         580 m2 99 / m2 57.450  €              

Buitenaanleg - voetpad in halfverharding 89 m2 53 / m2 4.717  €            89 m2 53 / m2 4.717  €                0 m2 53 / m2 -  €                         

Buitenaanleg - terras in betontegels 105 m2 99 / m2 10.381  €         105 m2 99 / m2 10.381  €              0 m2 99 / m2 -  €                         

Buitenaanleg - vlonderpad in hout 1,5m breed 89 m 1375 / m 122.375  €       0 m 1375 / m -  €                         89 m 1375 / m 122.375  €           

Buitenaanleg - keermuren taluds met damwanden + cortenstaal 20 m 2200 / m 44.682  €         0 m 2200 / m -  €                         20 m 2200 / m 44.682  €              

Buitenaanleg - keermuur - zitrand op taluds 55 m 825 / m 45.235  €         55 m 825 / m 45.235  €              0 m 825 / m -  €                         

Buitenaanleg - grasland mix op talud 3924 m2 1 / m2 3.924  €            2763 m2 1 / m2 2.763  €                1161 m2 1 / m2 1.161  €                

Buitenaanleg - grasland mix bos 4127 m2 1 / m2 4.127  €            978 m2 1 / m2 978  €                   3149 m2 1 / m2 3.149  €                

Buitenaanleg - waterplanten 1648 m2 11 / m2 18.128  €         0 m2 11 / m2 -  €                         1648 m2 11 / m2 18.128  €              

Buitenaanleg - vaste planten 0 m2 33 / m2 -  €                     0 m2 33 / m2 -  €                         0 m2 33 / m2 -  €                         

Buitenaanleg - te verwijderen bomen 57 st 165 / st 9.405  €            15 st 165 / st 2.475  €                42 st 165 / st 6.930  €                

Buitenaanleg - nieuwe bomen - enkelstam 33 st 1650 / st 54.450  €         11 st 1650 / st 18.150  €              22 st 1650 / st 36.300  €              

Buitenaanleg - nieuwe bomen - meerstam 10 st 3300 / st 33.000  €         4 st 3300 / st 13.200  €              6 st 3300 / st 19.800  €              

Buitenaanleg - zitelementen in staal en hout 14 st 2200 / st 30.800  €         0 st 2200 / st -  €                         14 st 2200 / st 30.800  €              

Buitenaanleg - ontgraven wadi met flauwe oevers 457 m2 8 / m2 3.658  €            0 m2 8 / m2 -  €                         457 m2 8 / m2 3.658  €                

Buitenaanleg - talud in volle grond 11103 m3 33 / m3 366.408  €       6160 m3 33 / m3 203.293  €           4943 m3 33 / m3 163.115  €           

Buitenaanleg - afwerking talud 3428 m2 4 / m2 13.712  €         1921 m2 4 / m2 7.685  €                1507 m2 4 / m2 6.027  €                

POORTGEBOUW PARKEERGARAGE



LOCATIE METING

ELEMENT BOUWDEEL NIVEAULOKAALNR.LOKAAL OPMERKING VOLUME OPP LENGTE BREEDTE HOOGTE AANTAL AFTROK TOTAAL EENHEID

Gronverzet - uitgraven en stockeren POORTGEBOUW 0 poortgebouw footprint 1481,00 0,50 741 m3

Gronverzet - uitgraven en stockeren PARKEERGARAGE 0 parkeergarage footprint 1815,00 0,50 908 m3

#N/B 0

Vloeren - glv - natuursteen op zwevende chape POORTGEBOUW 0 1 Auditorium - 181,64 182 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 1 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 2 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 3 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 4 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 5 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 6 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 7 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 8 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 9 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 10 26,00 26 m2

Vloeren - glv - lino op verhoogde vloer POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Lokaal 11 26,00 26 m2

Vloeren - glv - natuursteen op zwevende chape POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Gang 170,41 170 m2

Vloeren - glv - natuursteen op zwevende chape POORTGEBOUW 0 3 Onthaal - 57,88 58 m2

Vloeren - glv - natuursteen op zwevende chape POORTGEBOUW 0 4 Restaurant Grote ruimte 556,64 557 m2

Vloeren - glv - natuursteen op zwevende chape POORTGEBOUW 0 6 Toiletten - 88,36 88 m2

Vloeren - glv - natuursteen op zwevende chape POORTGEBOUW 0 7 Voorruimte lift - 31,08 31 m2

Vloeren - glv - natuursteen op zwevende chape POORTGEBOUW 0 9 Ciruclatie - trap - 11,39 11 m2

Vloeren - patio POORTGEBOUW 0 14 Patio - 80,00 80 m2

#N/B 0

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 1 3 Onthaal Koffieruimte 50,00 50 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 1 3 Onthaal brug intern 35,00 35 m2

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 1 6 Toiletten Sanitair 9,50 10 m2

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 1 6 Toiletten Schacht 1,75 2 4 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 1 7 Voorruimte lift - 14,07 14 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 1 9 Ciruclatie - trap - 11,50 12 m2

#N/B 0

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 2 5 Techniek techniekenruite 160,00 160 m2

#N/B 0

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 3 6 Toiletten Sanitair 9,50 10 m2

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 3 6 Toiletten Schacht 1,75 2 4 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 3 7 Voorruimte lift - 14,07 14 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 3 9 Ciruclatie - trap - 11,50 12 m2

Vloeren - verhoogde vloer + lino POORTGEBOUW 3 11 Kantoor - 402,76 403 m2

#N/B 0

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 4 6 Toiletten Sanitair 9,50 10 m2

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 4 6 Toiletten Schacht 1,75 2 4 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 4 7 Voorruimte lift - 14,07 14 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 4 9 Ciruclatie - trap - 11,50 12 m2

Vloeren - verhoogde vloer + lino POORTGEBOUW 4 11 Kantoor - 402,76 403 m2

#N/B 0

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 5 6 Toiletten Sanitair 9,50 10 m2

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 5 6 Toiletten Schacht 1,75 2 4 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 5 7 Voorruimte lift - 14,07 14 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 5 9 Ciruclatie - trap - 11,50 12 m2

Vloeren - verhoogde vloer + lino POORTGEBOUW 5 11 Kantoor - 402,76 403 m2

#N/B 0

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 6 6 Toiletten Sanitair 9,50 10 m2

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 6 6 Toiletten Schacht 1,75 2 4 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 6 7 Voorruimte lift - 14,07 14 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 6 9 Ciruclatie - trap - 11,50 12 m2

Vloeren - verhoogde vloer + lino POORTGEBOUW 6 11 Kantoor - 402,76 403 m2

#N/B 0

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 7 6 Toiletten Sanitair 9,50 10 m2

Vloeren - verhoogde vloer + keramische tegel POORTGEBOUW 7 6 Toiletten Schacht 1,75 2 4 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 7 7 Voorruimte lift - 14,07 14 m2

Vloeren - verdieping - natuursteen op uitvullaag & chape POORTGEBOUW 7 9 Ciruclatie - trap - 11,50 12 m2

Vloeren - verhoogde vloer + lino POORTGEBOUW 7 11 Kantoor - 402,76 403 m2

#N/B 0



Daken - groen verblijfsdak - dakdichting POORTGEBOUW 2 12 Buiten Dakoppervlakte 1140,00 1140 m2

Daken - groen verblijfsdak - supplement afwerking POORTGEBOUW 2 12 Buiten Dakoppervlakte 1140,00 1140 m2

Daken - plat dak POORTGEBOUW 8 12 Buiten Dakoppervlakte 466,55 467 m2

#N/B 0

Binnenwanden - pleister + schilderwerk POORTGEBOUW 0 1 Auditorium Volle wand - binnenafwerking (onder tribune) 15,44 3,60 56 m2

Binnenwanden - pleister + schilderwerk POORTGEBOUW 0 1 Auditorium Scheiding Auditorium - Toiletten (volle wand) 15,44 2,40 37 m2

Binnenwanden - beglaasd houten binnenschrijnwerk POORTGEBOUW 0 1 Auditorium Scheiding Auditorium - Demo-ruimte gang (glaswand) 8,75 6,00 53 m2

Binnenwanden - beglaasd houten binnenschrijnwerk POORTGEBOUW 0 1 Auditorium Scheiding Auditorium - Onthaal (glaswand) 4,90 6,00 29 m2

Binnenwanden - pleister + schilderwerk POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Scheiding toiletten langs auditorium met demo ruimte 1 5,70 3,60 21 m2

Binnenwanden - systeemwand POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Systeemwanden tussen de demo ruimtes - opaak 5,70 3,60 12 246 m2

Binnenwanden - systeemwand POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Systeemwanden tussen de demo ruimtes en de aanpalende circulatie 18,78 3,60 68 m2

Binnenwanden - systeemwand POORTGEBOUW 0 2 Demo-ruimte Systeemwanden tussen de demo ruimtes en de aanpalende circulatie 18,80 3,60 68 m2

Binnenwanden - beglaasd houten binnenschrijnwerk POORTGEBOUW 0 14 Patio Systeemwanden rondom de patio 13,70 4,45 2 122 m2

Binnenwanden - beglaasd houten binnenschrijnwerk POORTGEBOUW 0 14 Patio Systeemwanden rondom de patio 3,80 4,45 2 34 m2

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 0 3 Onthaal compartimentering inkomsas 5,00 4,45 2 45 m2

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 0 7 Voorruimte lift Glazen wanden rondom voorruimte liften 4,55 4,45 2 41 m2

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 0 7 Voorruimte lift Glazen wanden rondom voorruimte liften 7,30 4,45 32 m2

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 0 7 Voorruimte lift Glazen wanden rondom voorruimte liften 4,50 4,45 20 m2

POORTGEBOUW 0 4 Restaurant Volle wand binnenafwerking grondkerende wand 61,05 3,40 208

POORTGEBOUW 0 4 Restaurant Volle wand Binnenafwerking centrale koker 2,60 4,45 12

Binnenwanden - beglaasd houten binnenschrijnwerk POORTGEBOUW 0 4 Restaurant Scheidingswand Restaurant & Afgesloten kleine ruimte 22,92 3,40 78 m2

Binnenwanden - beglaasd houten binnenschrijnwerk POORTGEBOUW 0 4 Restaurant Glaswand onderaan restaurant (verlengde vd gevel 1ste verdieping) 6,00 3,80 23 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 0 6 Toiletten OMTREK - Toiletten 42,52 3,60 153 m2

#N/B 0

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 1 6 Toiletten OMTREK - Toilet 1 4,46 3,40 15 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 1 6 Toiletten OMTREK - Toilet 2 4,46 3,40 15 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 1 6 Toiletten OMTREK - Centrale ruimte aan wastafel 7,78 3,40 26 m2

Binnenwanden - 1/2 gipskarton scheidingswand POORTGEBOUW 1 6 Toiletten Scheiding - Sanitaire berging 2,00 3,40 7 m2

POORTGEBOUW 1 7 Voorruimte lift Volle wand - binnenafwerking 14,29 3,40 49

POORTGEBOUW 1 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 5,90 3,40 20

POORTGEBOUW 1 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 5,90 3,40 20

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 1 9 Ciruclatie - trap Glazen wand - Scheiding Trap en Voorruimte 4,46 3,40 15 m2

POORTGEBOUW 1 9 Ciruclatie - trap Volle wand - binnenafwerking 9,67 3,40 33

POORTGEBOUW 1 10 Ciruclatie - lift Volle wand - binnenafwerking 9,26 3,60 33

POORTGEBOUW 1 11 Kantoor Binnenafwerking centrale koker (volledige omtrek) 30,24 3,40 103

#N/B 0

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 2 6 Toiletten OMTREK - Toilet 1 0 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 2 6 Toiletten OMTREK - Toilet 2 1,28 3,40 4 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 2 6 Toiletten OMTREK - Centrale ruimte aan wastafel 4,46 3,40 15 m2

Binnenwanden - 1/2 gipskarton scheidingswand POORTGEBOUW 2 6 Toiletten Scheiding Centrale ruimte & sanitaite berging 2,00 3,40 7 m2

POORTGEBOUW 2 7 Voorruimte lift Volle wand - binnenafwerking 7,21 3,40 25

POORTGEBOUW 2 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 14,29 3,40 49

POORTGEBOUW 2 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 5,90 3,40 20

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 2 9 Ciruclatie - trap Glazen wand - Scheiding Trap en Voorruimte 5,90 3,40 20 m2

POORTGEBOUW 2 9 Ciruclatie - trap Volle wand - binnenafwerking 4,46 3,40 15

POORTGEBOUW 2 10 Ciruclatie - lift Volle wand - binnenafwerking 9,67 3,60 35

POORTGEBOUW 2 11 Kantoor Binnenafwerking centrale koker 9,26 3,40 31

#N/B 0

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 3 6 Toiletten OMTREK - Toilet 1 0 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 3 6 Toiletten OMTREK - Toilet 2 1,28 3,40 4 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 3 6 Toiletten OMTREK - Centrale ruimte aan wastafel 4,46 3,40 15 m2

Binnenwanden - 1/2 gipskarton scheidingswand POORTGEBOUW 3 6 Toiletten Scheiding Centrale ruimte & sanitaite berging 2,00 3,40 7 m2

POORTGEBOUW 3 7 Voorruimte lift Volle wand - binnenafwerking 7,21 3,40 25

POORTGEBOUW 3 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 14,29 3,40 49

POORTGEBOUW 3 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 5,90 3,40 20

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 3 9 Ciruclatie - trap Glazen wand - Scheiding Trap en Voorruimte 5,90 3,40 20 m2

POORTGEBOUW 3 9 Ciruclatie - trap Volle wand - binnenafwerking 4,46 3,40 15

POORTGEBOUW 3 10 Ciruclatie - lift Volle wand - binnenafwerking 9,67 3,60 35

POORTGEBOUW 3 11 Kantoor Binnenafwerking centrale koker 9,26 3,40 31

#N/B 0

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 4 6 Toiletten OMTREK - Toilet 1 0 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 4 6 Toiletten OMTREK - Toilet 2 1,28 3,40 4 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 4 6 Toiletten OMTREK - Centrale ruimte aan wastafel 4,46 3,40 15 m2

Binnenwanden - 1/2 gipskarton scheidingswand POORTGEBOUW 4 6 Toiletten Scheiding Centrale ruimte & sanitaite berging 2,00 3,40 7 m2

POORTGEBOUW 4 7 Voorruimte lift Volle wand - binnenafwerking 7,21 3,40 25

POORTGEBOUW 4 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 14,29 3,40 49

POORTGEBOUW 4 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 5,90 3,40 20



Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 4 9 Ciruclatie - trap Glazen wand - Scheiding Trap en Voorruimte 5,90 3,40 20 m2

POORTGEBOUW 4 9 Ciruclatie - trap Volle wand - binnenafwerking 4,46 3,40 15

POORTGEBOUW 4 10 Ciruclatie - lift Volle wand - binnenafwerking 9,67 3,60 35

POORTGEBOUW 4 11 Kantoor Binnenafwerking centrale koker 9,26 3,40 31

#N/B 0

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 5 6 Toiletten OMTREK - Toilet 1 0 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 5 6 Toiletten OMTREK - Toilet 2 1,28 3,40 4 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 5 6 Toiletten OMTREK - Centrale ruimte aan wastafel 4,46 3,40 15 m2

Binnenwanden - 1/2 gipskarton scheidingswand POORTGEBOUW 5 6 Toiletten Scheiding Centrale ruimte & sanitaite berging 2,00 3,40 7 m2

POORTGEBOUW 5 7 Voorruimte lift Volle wand - binnenafwerking 7,21 3,40 25

POORTGEBOUW 5 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 14,29 3,40 49

POORTGEBOUW 5 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 5,90 3,40 20

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 5 9 Ciruclatie - trap Glazen wand - Scheiding Trap en Voorruimte 5,90 3,40 20 m2

POORTGEBOUW 5 9 Ciruclatie - trap Volle wand - binnenafwerking 4,46 3,40 15

POORTGEBOUW 5 10 Ciruclatie - lift Volle wand - binnenafwerking 9,67 3,60 35

POORTGEBOUW 5 11 Kantoor Binnenafwerking centrale koker 9,26 3,40 31

#N/B 0

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 6 6 Toiletten OMTREK - Toilet 1 0 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 6 6 Toiletten OMTREK - Toilet 2 1,28 3,40 4 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 6 6 Toiletten OMTREK - Centrale ruimte aan wastafel 4,46 3,40 15 m2

Binnenwanden - 1/2 gipskarton scheidingswand POORTGEBOUW 6 6 Toiletten Scheiding Centrale ruimte & sanitaite berging 2,00 3,40 7 m2

POORTGEBOUW 6 7 Voorruimte lift Volle wand - binnenafwerking 7,21 3,40 25

POORTGEBOUW 6 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 14,29 3,40 49

POORTGEBOUW 6 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 5,90 3,40 20

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 6 9 Ciruclatie - trap Glazen wand - Scheiding Trap en Voorruimte 5,90 3,40 20 m2

POORTGEBOUW 6 9 Ciruclatie - trap Volle wand - binnenafwerking 4,46 3,40 15

POORTGEBOUW 6 10 Ciruclatie - lift Volle wand - binnenafwerking 9,67 3,60 35

POORTGEBOUW 6 11 Kantoor Binnenafwerking centrale koker 9,26 3,40 31

#N/B 0

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 7 6 Toiletten OMTREK - Toilet 1 0 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 7 6 Toiletten OMTREK - Toilet 2 1,28 3,40 4 m2

Binnenwanden - gipskarton voorzetwandwand betegeld POORTGEBOUW 7 6 Toiletten OMTREK - Centrale ruimte aan wastafel 4,46 3,40 15 m2

Binnenwanden - 1/2 gipskarton scheidingswand POORTGEBOUW 7 6 Toiletten Scheiding Centrale ruimte & sanitaite berging 2,00 3,40 7 m2

POORTGEBOUW 7 7 Voorruimte lift Volle wand - binnenafwerking 7,21 3,40 25

POORTGEBOUW 7 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 14,29 3,40 49

POORTGEBOUW 7 8 Berging Volle wand - binnenafwerking 5,90 3,40 20

Binnenwanden - EI60 glazen binnenwanden POORTGEBOUW 7 9 Ciruclatie - trap Glazen wand - Scheiding Trap en Voorruimte 5,90 3,40 20 m2

POORTGEBOUW 7 9 Ciruclatie - trap Volle wand - binnenafwerking 4,46 3,40 15

POORTGEBOUW 7 10 Ciruclatie - lift Volle wand - binnenafwerking 9,67 3,60 35

POORTGEBOUW 7 11 Kantoor Binnenafwerking centrale koker 9,26 3,40 31

#N/B 0

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL NO - Vliesgevel (langsheen lokaal 1-2-3-4 & Restaurant) 29,19 3,60 105 m2

Gevels - buitenafwerking grondkerende wand POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL NO - Grondkerende wand (langsheen Restaurant) 16,55 3,60 60 m2

Gevels - buitenafwerking grondkerende wand POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL ZO - Grondkerende wand (langsheen Restaurant) 29,15 3,60 105 m2

Gevels - buitenafwerking grondkerende wand POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL ZW - Grondkerende wand (langsheen Restaurant) 16,51 3,60 59 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL ZW - Vliesgevel (Onthaal) 9,60 3,60 35 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL ZW - Vliesgevel (Auditorium thv kant onthaal) 88,92 89 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL ZW - Vliesgevel (Auditorium gedeeltelijk door maaiveld omgeving onderaan) 11,86 7,05 0,60 50 m2

Gevels - buitenafwerking grondkerende wand POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL ZW - Grondkerende wand (langsheen toiletten) 7,42 7,05 0,85 44 m2

Gevels - buitenafwerking grondkerende wand POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL ZW - Grondkerende wand (langsheen technieken) 10,04 3,60 36 m2

Gevels - buitenafwerking grondkerende wand POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL NW - Grondkerende wand (langsheen technieken) 17,70 3,60 64 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 0 #N/B GEVEL NW - Vliesgevel (langsheen lokaal 5-6-7-8-Gang & 1) 26,74 3,60 96 m2

#N/B 0

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 1 #N/B GEVEL NO Vliesgevel (teruggetrokken) 21,60 4,70 102 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 1 #N/B GEVEL ZO Vliesgevel (teruggetrokken) 21,60 4,70 102 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 1 #N/B GEVEL ZW Vliesgevel (teruggetrokken) 21,60 4,70 102 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu POORTGEBOUW 1 #N/B GEVEL NO Vliesgevel (teruggetrokken) 21,60 4,70 102 m2

#N/B 0

Gevels - plafondbekleding met plaat afwerking POORTGEBOUW 2 #N/B Overkragend deel rondom 21,60 2,00 2 86 m2

Gevels - plafondbekleding met plaat afwerking POORTGEBOUW 2 #N/B Overkragend deel rondom 19,60 2,00 2 78 m2

Gevels - plafondbekleding met plaat afwerking POORTGEBOUW 2 #N/B Overkragend deel bijkomend thv inkom 5,20 5,20 27 m2

#N/B 0

Gevels - buitenschrijnwerk hout-alu POORTGEBOUW #N/B GEVEL NO - vliesgevel 0,55 21,60 3,60 5 214 m2

Gevels - buitenschrijnwerk hout-alu POORTGEBOUW #N/B GEVEL ZO - vliesgevel 0,55 21,60 3,60 5 214 m2

Gevels - buitenschrijnwerk hout-alu POORTGEBOUW #N/B GEVEL ZW - vliesgevel 0,55 21,60 3,60 5 214 m2

Gevels - buitenschrijnwerk hout-alu POORTGEBOUW #N/B GEVEL NW - vliesgevel 0,55 21,60 3,60 5 214 m2

#N/B 0



Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking POORTGEBOUW #N/B GEVEL NO - vliesgevel 0,45 21,60 3,60 5 175 m2

Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking POORTGEBOUW #N/B GEVEL ZO - vliesgevel 0,45 21,60 3,60 5 175 m2

Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking POORTGEBOUW #N/B GEVEL ZW - vliesgevel 0,45 21,60 3,60 5 175 m2

Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking POORTGEBOUW #N/B GEVEL NW - vliesgevel 0,45 21,60 3,60 5 175 m2

#N/B 0

Gevels - buitenzonwering- screens POORTGEBOUW #N/B GEVEL NO - vliesgevel 0,55 21,60 3,60 5 214 m2

Gevels - buitenzonwering- screens POORTGEBOUW #N/B GEVEL ZO - vliesgevel 0,55 21,60 3,60 5 214 m2

Gevels - buitenzonwering- screens POORTGEBOUW #N/B GEVEL ZW - vliesgevel 0,55 21,60 3,60 5 214 m2

Gevels - buitenzonwering- screens POORTGEBOUW #N/B GEVEL NW - vliesgevel 0,55 21,60 3,60 5 214 m2

#N/B 0

#N/B 0

Plafonds - hoogwaardig houten verlaagd plafond POORTGEBOUW 0 #N/B gelijkvloers excl technische ruimte/ trap 1345,00 1345 m2

#N/B 0

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 1 6 Toiletten 9,50 10 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 1 6 Toiletten 1,75 2 4 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 1 7 Voorruimte lift 14,07 14 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 2 6 Toiletten 9,50 10 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 2 6 Toiletten 1,75 2 4 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 2 7 Voorruimte lift 14,07 14 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 3 6 Toiletten 9,50 10 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 3 6 Toiletten 1,75 2 4 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 3 7 Voorruimte lift 14,07 14 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 4 6 Toiletten 9,50 10 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 4 6 Toiletten 1,75 2 4 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 4 7 Voorruimte lift 14,07 14 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 5 6 Toiletten 9,50 10 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 5 6 Toiletten 1,75 2 4 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 5 7 Voorruimte lift 14,07 14 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 6 6 Toiletten 9,50 10 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 6 6 Toiletten 1,75 2 4 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 6 7 Voorruimte lift 14,07 14 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 7 6 Toiletten 9,50 10 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 7 6 Toiletten 1,75 2 4 m2

Plafonds - verlaagd plafond gipskarton POORTGEBOUW 7 7 Voorruimte lift 14,07 14 m2

#N/B 0

#N/B 0

Vloeren - casco vloer gelijkvloers PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer isolatie onder vloerplaat 703,00 703 m2

Vloeren - tussenvloer parking PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer Volledige vloerplaat (zonder aftrok) 1341,00 1341 m2

Vloeren - tussenvloer parking PARKEERGARAGE 1 13 Parkeervloer Volledige vloerplaat (zonder aftrok) 1740,00 1740 m2

Vloeren - tussenvloer parking PARKEERGARAGE 2 13 Parkeervloer Volledige vloerplaat (zonder aftrok) 1740,00 1740 m2

Vloeren - tussenvloer parking PARKEERGARAGE 3 13 Parkeervloer Volledige vloerplaat (zonder aftrok) 1740,00 1740 m2

Vloeren - tussenvloer parking PARKEERGARAGE 4 13 Parkeervloer Volledige vloerplaat (zonder aftrok) 1740,00 1740 m2

Vloeren - tussenvloer parking PARKEERGARAGE 5 13 Parkeervloer Volledige vloerplaat (zonder aftrok) 1740,00 1740 m2

Daken - parkeerdak PARKEERGARAGE 6 13 Parkeervloer Dakoppervlakte 1740,00 1740 m2

#N/B 0

Gevels - structuur + geleiding voor klimplanten PARKEERGARAGE 13 Parkeervloer parking omtrek x hoogte 173,80 15,80 2746 m2

#N/B 0

Gevels - gordijngevel hout-alu PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer 45,50 3,50 159 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer 16,30 3,50 57 m2

Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer 30,80 3,50 108 m2

Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer 5,00 3,50 18 m2

Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer 8,00 3,50 28 m2

Gevels - houtskelet gevel met plaatafwerking PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer 1,00 3,50 4 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer 7,00 3,50 25 m2

Gevels - gordijngevel hout-alu PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer 12,00 3,50 42 m2

#N/B 0

Plafonds - isoleren plafond casco PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer plafond casco 703,00 703 m2

#N/B 0

Uitrusting - fietsparkeersysteem PARKEERGARAGE 0 13 Parkeervloer fietsenstalling 1,00 1 st

#N/B 0

Uitrusting - grootkeuken POORTGEBOUW 0 4 Restaurant keuken restaurant 0 0 st

Uitrusting - balie POORTGEBOUW 0 3 Onthaal onthaalbalie 1 1 st

Uitrusting - telescopische tribune POORTGEBOUW 1 1 Auditorium 1 1 st

Uitrusting - glazenwasinstallatie POORTGEBOUW 8 12 Buiten 1 1 st

#N/B 0

Buitenaanleg - autoweg in asfalt POORTGEBOUW #N/B 96,00 96 m2



Buitenaanleg - betonplaten 2 x 2m POORTGEBOUW #N/B 0,00 0 m2

Buitenaanleg - voetpad in halfverharding POORTGEBOUW #N/B 89,00 89 m2

Buitenaanleg - terras in betontegels POORTGEBOUW #N/B 104,86 105 m2

Buitenaanleg - vlonderpad in hout 1,5m breed POORTGEBOUW #N/B 0,00 0 m

Buitenaanleg - keermuren taluds met damwanden + cortenstaal POORTGEBOUW #N/B 0,00 0 m

Buitenaanleg - keermuur - zitrand op taluds POORTGEBOUW #N/B 54,83 55 m

Buitenaanleg - grasland mix op talud POORTGEBOUW #N/B 2763,00 2763 m2

Buitenaanleg - grasland mix bos POORTGEBOUW #N/B 978,00 978 m2

Buitenaanleg - waterplanten POORTGEBOUW #N/B 0,00 0 m2

Buitenaanleg - vaste planten POORTGEBOUW #N/B 0,00 0 m2

Buitenaanleg - te verwijderen bomen POORTGEBOUW #N/B 15 15 st

Buitenaanleg - nieuwe bomen - enkelstam POORTGEBOUW #N/B 11 11 st

Buitenaanleg - nieuwe bomen - meerstam POORTGEBOUW #N/B 4 4 st

Buitenaanleg - zitelementen in staal en hout POORTGEBOUW #N/B 0 0 st

Buitenaanleg - ontgraven wadi met flauwe oevers POORTGEBOUW #N/B 0,00 0 m2

Buitenaanleg - talud in volle grond POORTGEBOUW #N/B 6160,40 6160 m3

Buitenaanleg - afwerking talud POORTGEBOUW #N/B 1921,21 1921 m2

#N/B 0

Buitenaanleg - autoweg in asfalt PARKEERGARAGE #N/B 1030,50 1031 m2

Buitenaanleg - betonplaten 2 x 2m PARKEERGARAGE #N/B 580,30 580 m2

Buitenaanleg - voetpad in halfverharding PARKEERGARAGE #N/B 0,00 0 m2

Buitenaanleg - terras in betontegels PARKEERGARAGE #N/B 0,00 0 m2

Buitenaanleg - vlonderpad in hout 1,5m breed PARKEERGARAGE #N/B 89,00 89 m

Buitenaanleg - keermuren taluds met damwanden + cortenstaal PARKEERGARAGE #N/B 20,31 20 m

Buitenaanleg - keermuur - zitrand op taluds PARKEERGARAGE #N/B 0,00 0 m

Buitenaanleg - grasland mix op talud PARKEERGARAGE #N/B 1161,00 1161 m2

Buitenaanleg - grasland mix bos PARKEERGARAGE #N/B 3149,00 3149 m2

Buitenaanleg - waterplanten PARKEERGARAGE #N/B 1648,00 1648 m2

Buitenaanleg - vaste planten PARKEERGARAGE #N/B 0 m2

Buitenaanleg - te verwijderen bomen PARKEERGARAGE #N/B 42 42 st

Buitenaanleg - nieuwe bomen - enkelstam PARKEERGARAGE #N/B 22 22 st

Buitenaanleg - nieuwe bomen - meerstam PARKEERGARAGE #N/B 6 6 st

Buitenaanleg - zitelementen in staal en hout PARKEERGARAGE #N/B 14 14 st

Buitenaanleg - ontgraven wadi met flauwe oevers PARKEERGARAGE #N/B 457,31 457 m2

Buitenaanleg - talud in volle grond PARKEERGARAGE #N/B 4942,88 4943 m3

Buitenaanleg - afwerking talud PARKEERGARAGE #N/B 1506,80 1507 m2

#N/B 0

#N/B 0
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