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UNIEK PAND

Welkom bij BREED, een creatief trefpunt in de onmiddellijke 
nabijheid van C-mine.  

UNIEK VERHAAL

Een gerenoveerd pand, in het midden van de multi- en cul-
turele Vennestraat, met een unieke geschiedenis: Het is het 
ouderlijk huis van  mode-icoon Martin Margiela, bovendien 
huisde hier de befaamde platenzaak “Discobar”, onlos-
makelijk verbonden met het verhaal van Rocco Granata’s 
eerste en grootste hit “Marina”. 
Vandaag plaatst een opvallende glazen gevel dit pand, 
met zijn waardevol historisch verhaal, als het ware in een 
vitrinekast zoals een kostbaar museumstuk. 

 

CREATIEVE INVULLING

Tegenwoordig bundelen creatieve ondernemers hun pas-
sies in deze verrassende verbouwing. De galerie F.O.M.A, 
het architectuurbureau VIA, het atelier van  beeldend kun-
stenaar ELSE, en het glasatelier DOORZIGT hebben hier hun 
uitvalsbasis gevonden. Deze  worden versterkt door de cu-
linaire avonden georganiseerd door gastronomisch cater-
aar DAVINCI.
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Deel I.b. / IV
De nacht is als het bier in het lege glas. Als ik door de waterdruppels kijk, lijken de restanten 
uitvergroot. Kleurt in die minuscule druppel alles goud. Maar het glas is leeg. Ik verloor meer 
rijkdom dan me lief is. Ik vul dagen.

***

Donderdagavond.
Het is een vernissage in de Vennestraat. De mensen zijn netjes opgekleed. De curator zegt 
beleefd goeiedag als ik binnenkom. Isabel zegt me eveneens gedag en glimlacht Breed. 
"Wat van je verhalen is nu echt?" vraagt ze. "Het lijkt allemaal zo verweven?"
Ik knik. "In alles zit waarheid." Het lijkt een uitspraak van een filosofiestudent die zijn geld 
terug wil.
Ze kijkt me onderzoekend aan, zoals zij alleen kan, lief en begrijpend. Ze moet verder. Ik 
denk mensen tegen te komen die ik ken, maar nee, dat zal die avond niet echt gebeuren. 
De betere wijnen uitgestald. De juiste kleedjes en de duurdere zomerkleding. Ik ben een 
shetland in het land der eenhoorns. Ik zwerf door mijn eigen bestaan en alleen hier valt het 
op. De opening is af. De hapjes verzorgd. De wijnen uitstekend en de prijzen eveneens. 
De toespraak door Luc Theuwis beknopt en ik sta voor ene keer bij het geïnteresseerd, 
luisterend publiek. De werken steken m'n ogen uit. Op een motiverende manier. Dit wil ik 
ook kunnen.
Ongelooflijk mooi. 
Ik wals door de mensen en bekijk het uitgestalde. Gal, de knack-cartoonist zette verschil-
lende persiflages van kunstwerken op fles, adapteert stijl en sfeer als een kameleon.
Ik sta met een jonge kunstschilder te praten. Het gesprek hobbelt alle kanten uit en de gla-
zen zijn leeg. Ik vraag of hij nog wat wil drinken. In de tuin stond een bar waar wijn van de 
betere handel per fles wordt verkocht. Ik vraag een fles witte wijn en de fles wordt ontkurkt. 
“Mag ik de kurk mee?” Vraag ik.
Ik denk aan de fiets die buiten staat, het weinige volk dat ik hier ken, het doodbloedende 
gesprek, de weg terug door Bokrijk in de nacht, op de fiets, de halflege, koude fles wijn die 
in mijn rugzak zal kunnen worden gestoken, want die raakt toch niet leeg, en een glaasje 
als ik straks onder de sterren in de tuin zit.
De opgeklede gasten staan buiten in de tuin, wij staan boven in de toonzaal. Haast al-
leen, in een hoekje staat de immer-dansbare-plaatjes-oplegger-van-dienst het beste van 
zichzelf te geven. Remo Perroti is een eilandje plezier tussen het formeel, kunstbehappend 
gedoe en nodige, keurige babbels met een drinkgelag aangelengd. 
De schilder maakt toffe dingen, maar de gesprekstof is nagenoeg op en terwijl mijn spullen 
aan het statafeltje logeren en de reeds gebruikte fles witte wijn me nawuift, ga ik met de 
goedlachse DJ praten. Wat later draai ik me om en de fles witte wijn – waar twee glazen 
uit waren - is weg.
Geen erg, denk ik. Dan ga ik zo naar huis; Ik loop de tuin weer in om Isabelle en haar 
moeder wat te zeggen voor ik vertrek. De tuin stata vol en ik moet even zoeken. Aan het 
tweede statafeltje dat ik zie, hou ik halt.
“Jij hebt mijn fles wijn gepikt.” Zeg ik stellig. Ik val binnen in een gesprek tussen twee heren. 
Ik wijs de fles aan, waar twee glazen uit lijken te zijn en waar een kurk op zit. De man die ik 
al eerder meende te herkennen reageert onthutst. En beleefd.
“Nee, mijnheer,” zegt hij duidelijk articulerend. Zijn taalgebruik is vlotjes en juist. Een vaag 
Nederlands accentje. Articulerend zonder dat hij er moeite voor hoeft te doen. Dit is hem, 
denk ik. 
“Wij hebben een fles wijn gekocht.” De andere heer valt hem bij. Stond die ene mijnheer 
net niet naast de curator?
“De dames hebben net een andere fles wijn gehaald.”
Ze knikken elkaar toe. Het heeft wat van Sesamstraat waar iedereen goedbedoeld in-
stemt. Ik kijk heer per heer aan.

“Oh. Ik heb daarnet ook een fles wijn gehaald met stop erop,” zeg ik, “dat heb ik speciaal 
gevraagd. Alle andere flessen hebben geen stop.” We kijken naar de statafeltjes in de tuin, 
de glazen, de flessen en de kurkloze halzen.
“Sorry hoor,” verduidelijkt de man. “Dit is echt onze fles wijn. Wij hebben die gekocht.”
“Okee,” zeg ik. ”Geen probleem.” De ene man observeert het gesprek zoals ik zou doen, 
de andere vind het moment wat genant. Oprecht zeker van zijn zaak. 
“Het niet te serieus nemen, het is een grapje.” Probeer ik te vergoeilijken. Er klinkt een 
weifelende verontschuldiging door in de woorden. Het is maar wijn, denk ik, misschien 
reageerde ik wat te serieus.
Ik wil verder lopen en een dame komt bij de twee heren staan.
“Weten jullie wat,” zegt de dame met hoed, in rood, wat oud, en fris gekleed, “ik heb net 
een fles wijn verduisterd.” Ze glimlacht trots. Mijn gespitste oren blijven hangen aan het 
gesprek dat ik dacht dat ten einde was. Ik draai me om.
De twee heren kijken naar de dame, de fles, naar mij, de dame.
Ik grinnik. We staan er als schooljongens. De dame staat er nog trots. De observerende 
man en Guy Polspoel kijken beduusd. Er zijn knikkers gevonden en dit zijn de mijne. Pol-
spoel trekt wat bleekjes weg en weet wat fairplay is. Gal aanschouwt geamuseerd het 
tafereeltje.
Ik aanschouw dit alles eveneens.
In een alternatief universum, twijfel ik of ik Guy Polspoel een kopstoot zou geven. Hoe hij 
zou reageren? Zouden zijn spiegelneuronen zorgen dat hij als een volleerd voetballer de 
stoot ontwijkt? Of zou zijn lip verder aanzwellen?
“Sorry,” probeert Guy, “dat wist ik niet.” Hij is uit zijn lood geslagen, toch beperkt de mond 
de schade die de hersenen nog proberen te vatten.
De situatie wordt uitgelegd aan de dame die zich achter de grootse cartoonist schuilt. 
“De fles stond er zo verweesd bij,” zegt ze. “Er was niemand.”
Ontwapenend glimlach ik. Zo, zo. Het was een barmhartige daad.
“Laat mij jullie een glaasje aanbieden.” Mildheid kan ook een wapen zijn. Ik vul de glazen 
en zet de fles op tafel. Ik glimlach naar Gal en Guy. We toasten op de vernissage. Vlekken-
loos. We praten over Piet Theys en ze zijn verbaasd dat ik weet waar de 'oude' knarren over 
spreken. Hun woorden. Ik vertel over Heideland en de ergens wel familie-gelinkte boekjes 
die in de kast aandikken, Louis Verbeeck, Piet Theys, … en iedereen die wat naam had 
en mogelijkheid ter publicatie kreeg in onze streekkrant en een kleine uitgeverij die uit de 
voegen barstte. Het is een fijn gesprek. De inhoud van de fles verdwijnt in richting van een 
rode, wat oude, blinde vlek. Ik glimlach.
Verontschuldig me nogmaals voor het stellig reageren.
We nemen afscheid, gedipt in complimentjes naar Gal toe.
Het leven is een grote cartoon en hij geeft het uitmuntend weer. Stylen capterend.
Wat later fiets ik langs bossen. 
Ik zwerf alleen over fietspaden.
Er prikt iets scherp in de nacht. 
Mijn leven is gevuld met platte banden.

--- --- ---

(Het verhaal is onchronologisch geschreven, dit is het tweede deel dat ik uitschrijf, de 
markering der hoofdstukken benadrukken de chronologie in tijd. De leesvolgorde echter 
is anders.)

Jee Kast
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Isabelle houdt van echte materialen en aardse tin-
ten. Het nieuwbouwappartement waar zijn en haar 
vriend wonen, richtte ze in met veel hout, notelaar 
en leempleisterwerk tegen de muur. Zo haalt ze de 
natuur, waar ze vanuit haar grote ramen op kijkt, ook 
naar binnen.

Isabelle zwierf de voorbije jaren voor haar studies en 
stages zowat de wereld rond, van Amsterdam naar 
Shanghai en Antwerpen. Vandaag is ze blij dat ze te-
rug in Genk is waar ze zich settelde met haar vriend 
Wim. De architecte kreeg de kans om een appar-
tementsgebouw te ontwerpen waar ze zelf op het 
bovenste verdiep ging wonen. “De grond is van mijn 
grootouders, zij wonen hier om de hoek”, zegt Isabel-
le. Ze ontwierp een apart appartementsgebouw dat 
mooi opgaat in de omgeving. Vanuit haar living kijkt 
ze uit op natuurgebied de Melberg met een grote 
variatie aan bos, landduinen en heide. De gevel-
steen van het gebouw sluit perfect aan op de kleu-
ren van de landduin. “Het gebouw bestaat uit vier 
appartementen die als een puzzel geschakeld zijn. 
Zo kon ik de leefruimtes verhogen tot 1,5 verdieping. 
Het zijn geen heel grote appartementen, maar ze 
ogen door de hoge plafonds in de keuken en living 
wel groter.”

Isabelle en Wim wonen in het appartement op het 
bovenste, het tweede, verdiep. Veel lichtinval is een 
belangrijke factor in de woning van het koppel. En 
de leefruimte telt dan ook aan drie zijden grote ra-
men. “Vanuit elk venster heb je een ander zicht”, 
zegt Wim. “Aan de ene kant kijk je op het natuur-
gebied, aan de andere zijde zie je de mijnterril. We 
genieten vanuit het ene raam van de zonsopgang, 
en door het grote raam in de badkamer zien we de 
mooiste zonsondergangen.” Behalve veel licht en 
ruimte vindt Isabelle de materiaalkeuze belangrijk. 
Ze houdt van authentieke en echte materialen. “Ik 
hou van echt hout en niet van een materiaal dat 
op hout lijkt, zoals bijvoorbeeld de keramische tegels 
met houtlook die je vandaag regelmatig ziet. Zeer 
praktisch, maar ga dan voor een andere mooie 
tegel. Behalve het zicht, is ook de tactiliteit een be-
langrijke factor. Natuurlijke materialen voelen warm 
aan. Zo kozen we ervoor om onze woning met een 
leempleister af te werken. Het oogt niet enkel warm, 
maar zorgt ook voor een zeer goed binnenklimaat.” 
De aardse tint combineert goed met de cementge-
bonden vloer in een warmere tint, de planché in no-
telaar in de zithoek en de zwart gelakte kastdeuren 
van de keuken. “Deze ruwere en toch warme mate-
rialen werken we af met strakke elementen, zoals de 
rechtlijnige sofa en de salontafel van Linde Hermans, 
en de strakke designverlichting.”

Kizzy Vanhorne / Sjiek
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Kizzy Vanhorne / Sjiek







DEAR FARM

In een typische agrarische omgeving ligt een authentieke 
langgevel boerderij die dateert van eind 19e eeuw en die de 
bouwheer wenst te verbouwen. Gezien het beperkte budget 
en verwachtte comfort na de verbouwing wordt na een uitge-
breide studie besloten om de grote bestaande boerderij af te 
breken en te vervangen door een hedendaagse interpretatie 
van een langgevelboerderij, gekoppeld aan de edelherten-
boerderij. 

De langgevelboerderij wordt volgens het principe van de mas-
sief houtbouw (CLT) geconstrueerd en wordt volledig opge-
bouwd rekeninghoudend met de constante controle op de 
edelherten. Deze dwarse doorzichten zijn belangrijk voor de 
bouwheren om op elk moment de dieren te zien en meteen te 
kunnen ingrijpen als er iets foutloopt. De woning wordt sequen-
tieel opgebouwd door ruimtes die geschakeld worden. 

In de lengterichting worden de ruimtes verbonden en zorgen 
deze assen ervoor de ruimtelijkheid van de woning te verho-
gen. 
Zoals bij een klassieke langevelboerderij wordt het dak afge-
werkt met kleipannen, deze worden hier  doorgetrokken als 
gevelmateriaal, dat door 3 formaten van vierkante ramen 
doorbroken wordt. De kopse kanten worden als snijvlak afge-
werkt in glas en aluminium panelen. 

De woning is bijzonder in zijn opzet gezien het beperkte budget 
van 325.000€ voor een volledig afgewerkte woning van 250 m2 
inclusief keuken, badkamer, maatmeubilair,... 
De constructiemethodiek (CLT) is gekozen owv verschillende 
redenen, de referentie naar de traditionele langgevelboer-
derij met zichtbare spantconstructie, de snelle bouwtermijn ifv 
de bedrijfsvoering van de eigenaar die maximaal 6 maanden 
werken op het terrein kon tolereren ifv de rust die de herten 
nodig hebben en de kostprijs om de binnenzijde niet af te wer-
ken. 
De massieve houtconstructie wordt hierdoor volledig naakt ge-
laten aan de binnenzijde van de woning, waar door de ‘stan-
daard’ toevoeging van een leidingspouw en afwerkingsmate-
riaal volledig vervalt en de CLT zichtbaar blijft. 

De herinterpretatie van de langgevelboerderij werd geopti-
maliseerd door de doortrekken van de kleipannen in de gevel 
om zo de vormgeving van het prototype woning te versterken. 
Alle maatmeubilair (bureaumeubel, zitbank, hoogslapers, 
haardmeubel, keuken,...) werd uit hetzelfde materiaal als de 
constructie opgebouwd, waardoor een volledig houten inte-
rieur ontstaat aangevuld met zwart/wit details. Deze ruw- en 
soberheid van het interieur sluit perfect aan bij het uitbaten 
van een boerderij.
Echter de lichtheid van de ruimtes staat in schril contrast met 
de oude langgevelboerderij en is verrijkend voor de bewoners.  
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EXP’HAIR   
Verbouwing, uitbreiding en inrichting op maat van een 
kapperszaak

De opdrachtomschrijving voor de verbouwing en uitbrei-
ding van de kapperszaak ExpHair in Schilde wenst door een 
nieuwe ruimtelijke vertaling de filosofie en werking van het 
salon een juiste setting te bieden en tegelijkertijd de bele-
ving van de bezoekers te optimaliseren en versterken.

Om aan de gesloten bebouwing en maximale bouwdiepte 
een kwaliteitsvolle architecturale oplossing te geven wordt 
een sequentiële ruimtelijke en programmatische opdeling 
van straat naar tuin geïntroduceerd die diverse ruimten en 
ruimtelijkheden genereert en tegelijkertijd het doorlopen 
van de verschillende fasen van de behandeling vertaalt.  
Elke activiteit in het kapsalon krijgt zo zijn eigen specifieke 
en aangepaste ruimte.

Deze enfilade van salons worden verbonden door lichten 
en zichten, telkens gelinkt aan een buitenruimte en van el-
kaar gescheiden door gesloten volumes die als meubilair in 
de ruimte staan.  De tuin en centrale patio zijn hierbij rust-
punten die het licht langs de doorlopende zijwanden en 
het subtiel geaccentueerd plafond filteren.
Het doorzicht van inkom tot tuin wekt interesse en zorgt voor 
een natuurlijke circulatie van voor naar achter, onderweg 
komt men de ontvangstbalie tegen.   De mannensectie is 
mee opgenomen in deze ontvangstzone, gekoppeld aan 
de straatzijde.  In ‘n’ out for the guys.
Het kapsalon staat voor een beleving voor jezelf, me time, 
en werkt uitsluitend met organische producten.  
Deze visie werd ook vertaald in de toegepaste materialen: 
gemeenschappelijke tafels, balie en wandplanken in ro-
buust natuurlijk behandelde eik, betonvloer in natuurkleur, 
vegetatiedak …
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Samenwerking met VIA

Wat kan ik van een architect verwachten?

Verschillende stappen

Voorbespreking
Schetsontwerp
Omgevingsvergunning
Aanbesteding
Uitvoering van de werken
Nazicht van de rekeningen
Oplevering der werken
Ereloon van de architect
Kostprijs van een gebouw
Premies en subsidies

Externe partners
Nevenstudies werftcoördinatie & verzekeringen

Voorbespreking

In eerste instantie wordt er een bespreking gehouden teneinde het beoogde bouwprogramma en wensenpakket te 
overlopen. Voorafgaandelijk gaat de bouwheer best eens langs bij de Technische Dienst van zijn gemeente, alwaar 
hij de bouwvoorschriften opvraagt. Hij bezorgt een kopij van deze voorschriften samen met het kadasterplan en het 
opmetingsplan van het terrein. Eventueel dient een landmeter aangesteld te worden, 

Schetsontwerp

Het schetsontwerp omvat de opmaak van ontwerptekeningen op schaal 1/100 (grondplannen - principedoorsnede - 
gevels) overeenkomstig het uitvoerig besproken bouwprogramma. Als architect voegen wij hierbij soms een 3-dimen-
sionele voorstelling ter verduidelijking van het concept. Het schetsontwerp omvat tevens een ruwe raming, die reeds 
een duidelijke indicatie geeft van de grootteorde van het te voorziene budget. 

Het spreekt voor zich dat er tijdens en na de bespreking van het 1ste schetsontwerp een aantal opmerkingen zullen 
geformuleerd worden. Het schetsontwerp wordt in die zin verder aangepast en geoptimaliseerd. Concreet volgt na 
een 3 tot 4-tal besprekingen een definitief schetsontwerp, tot wij op dezelfde golflengte zitten. 

Omgevingsvergunning

Na ondertekening van het definitieve contract wordt het ontwerp uitgewerkt naar omgevingsvergunning. 
Het dossier  omtrent de omgevingsvergunning bestaat uit volgende documenten,  

- Plannen : 
 funderingen - rioleringen – grondplannen –  doorsneden – gevels – daken 
 plan – liggingsplan – situering en omgevingsplan – terreinprofiel. 
- Opstellen van het bouwaanvraagformulier, 
- Opstellen van het Statistisch Formulier 
- Fotoreeks van het perceel
- Berekening i.f.v. regenwatercapaciteit
- Beschrijvende nota

Nevenstudies

Naast de architectuuropdracht zijn er meestal nog een aantal nevenopdrachten te voorzien:

- Opmetingsplannen 
Het opmeten van bestaande panden wordt uitgevoerd door ons eigen bureau met aangepaste meetapparatuur 
(lasermeting e.a.). Indien gewenst kan de bouwheer dit overlaten aan een landmeter. Bij niet-bebouwde percelen 
beschikt de bouwheer meestal reeds over een opmetingsplan van de landmeter (zie notariële akte).

- Grondsondering
Tijdens de ontwerpfase is het noodzakelijk (zeker bij nieuwbouw) om een grondsondering te laten uitvoeren door een 
gespecialiseerde firma. Zij onderzoeken immers de bodemgesteldheid, waardoor we i.o.m. de ingenieur de meeste 
economische funderingswijze kunnen toepassen. Een grondsondering is te begroten op zo’n € 500,- à € 700,- excl. 21% 
btw.

- Stabiliteitsstudie
Tijdens de behandeling van de bouwaanvraag op de Technische Dienst van de gemeente, zal de ingenieur het pro-
ject verder uitwerken i.f.v. de stabiliteit. Hij bepaalt wat de meest optimale funderingswijze is, berekent de grootte van 
de metalen liggers, kolommen, betonbalken en gewelven. Wij doen hiervoor een beroep op externe ingenieurs. De 
bouwheer zal met de ingenieur (die hij ook, indien gewenst, zelf mag aanstellen) een apart contract ondertekenen.

- E.P.B.-Verslaggeving
Bij het indienen van de bouwaanvraag zal de architect alle gegevens m.b.t. isolatie en ventilatie overmaken aan 
de EPB-verslaggever. Deze verslaggever beoordeelt of het project voldoet aan de wettelijke eisen (Energie-presta-
tie-maatregel) en laat eventueel het ontwerp bijsturen. Hij doet tevens aangifte bij de officiële instanties en contro-
leert de effectieve uitvoering van de voorziene energiemaatregelen. De kostprijs te voorzien voor de EPB-verslagge-
ver bedraagt 2/3 van de kostprijs van de veiligheidscoördinator.

- Studie Technieken 
M.b.t. de studie van de elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, zal de architect een algemeen concept voor-
stellen. De gedetailleerde uitwerking er van gebeurt door de installateurs zelf (vb. berekening vermogen ketel, …). 
De architect zal tevens een verlichting- en elektriciteitsplan opstellen dat kan dienen als basis voor prijsvraag. Indien 
gewenst kan de klant bijkomend beroep doen op een extern studiebureau voor de uitwerking van de (speciale) 
technieken (vb. lift – domotica – alarm…).
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Nazicht van de rekeningen

Er worden geen voorschotten betaald aan de aannemers! De aannemer mag wel op het einde van 
elke maand zijn uitgevoerde werken factureren. Hij bezorgt ons zijn gedetailleerde berekening (vorde-
ringsstaat) ter nazicht. Pas na goedkeuring door ons, mag de aannemer zijn vorderingsstaat factureren. 
 
Oplevering der werken

Bij het einde van de werken voeren wij een inspectie uit en vermelden eventuele gebreken in een 
proces-verbaal van voorlopige oplevering. Eventuele resterende werken worden uitgevoerd binnen 
een onderling bepaalde redelijke termijn. Vanaf de voorlopige oplevering mag de woning in gebruik 
genomen worden, en start de 10-jarige aansprakelijkheid van de architect én aannemer. Concreet kan 
de bouwheer, in de komende 10 jaar, bij problemen (barstvorming, lekkage,...) ons en de aannemer 
onmiddellijk contacteren.

Ereloon van de architect

Wij werken meestal op basis van een forfaitair bedrag dat berekend wordt in functie van de moeilijk-
heidsgraad, de ligging van het project, de complexiteit van de uit te voeren werken, enz… Indien de 
opdracht enkel de gesloten ruwbouw omvat, wordt het ereloon uiteraard aangepast in verhouding 
met de effectief te superviseren werken.
De betaling van het ereloon verloopt in verschillende schijven:
– na bespreking en opmaak van het voorontwerp
– na opmaak en indienen van de plannen en documenten nodig voor de bouwaanvraag
– bij het verkrijgen van de bouwvergunning
– na opmaak van de aanbestedingsdocumenten
– na opmaak van de uitvoeringsplannen en voor toezicht in verhouding met de vordering der werken
– bij voorlopige oplevering
Wij benadrukken ten stelligste dat wij geen “percentjes” ophalen, noch via de leveranciers, nog via de 
aannemers. De toegestane kortingen zijn rechtstreeks aan de bouwheer toe te kennen!
Gezien wij een controleverplichting over de werf hebben, kunnen we onmogelijk procenten aanvaar-
den van tegenpartijen.
  

Kostprijs van een gebouw

Als vuistregel kan gesteld worden dat een nieuwbouwwoning, die voldoet aan de huidige normering 
en confort, en de minimale afwerkingsgraad die wij beoogen in het ontwerp, momenteel gemiddeld 
1500 - 2000 euro per m² kost. Hierbij is nog 6% btw te voorzien bij verbouwingen, en 21% bij nieuwbouw-
projecten. 
Deze prijs omvat een betrekkingsklare woning (volledig gepleisterd, met vloeren, binnendeuren, ver-
warming, elektriciteit, sanitair…), doch zonder de schilder- en decoratiewerken, toestellen en speciale 
technieken, los & vast meubilair, buitenaanleg en erelonen.
De eenheidsprijzen van renovatiewerken liggen verhoudingsgewijs hoger.  Uiteraard heeft de keuze van 
de afwerkingsmaterialen (zoals vloerafwerking, keuken, sanitaire toestellen, …) een grote invloed op de 
totale kostprijs van de bouw.

Premies en subsidies

Voor de meeste woningen zijn er subsidies en/of premies beschikbaar.
Zo zijn er o.a. premies voor het plaatsen van dakisolatie en dubbel-isolerende beglazing (hoogrende-
mentsglas).
Ook m.b.t. de plaatsing van een cv-installatie, zonnepanelen, groendaken , ... kunnen er vaak subsidies 
verworven worden.
Het is voor ons kantoor echter onmogelijk u te informeren over álle subsidies, gezien deze jaarlijks wijzi-
gen en tevens kunnen verschillen van gemeente tot gemeente
Via www.premiezoeker.be kan je overigens een overzicht krijgen van alle premies die op uw project van 
toepassing kunnen zijn.
De subsidieaanvragen zijn ten laste van de bouwheer. Voor diverse premies zal de bouwheer overigens 
attesten ontvangen van de respectievelijke aannemers.
Let wel: sommige premies moeten aangevraagd worden vóór aanvang der werken!

- Veiligheidscoördinatie
Voor het indienen van de bouwaanvraag dient het ontwerp nagezien te worden door de veiligheids-
coördinator. Tijdens de uitvoering van de werken zal deze coördinator erop toezien dat alles conform 
de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd wordt.
Hij maakt na de werken tevens een post-interventiedossier op, omvattende de as-built-plannen, de 
technische fiches van de gebruikte materialen, onderhoudsvoorschriften, fotomateriaal tijdens de wer-
ken (o.a. leidingen technieken)
Dit post-interventiedossier is van groot belang bij een eventuele toekomstige verkoop van de woning!
 
De architect zorgt voor het contract tussen de bouwheer en de veiligheidscoördinator.
Kostprijs te voorzien (excl. 21% btw): € 800 à 1.000,- voor nieuwbouw, en € 500 à 700,- voor renovaties. Het 
staat de bouwheer uiteraard vrij een eigen coördinator aan te stellen.
E.P.B.-Verslaggever
Bij het indienen van de bouwaanvraag zal de architect alle gegevens m.b.t. isolatie en ventilatie over-
maken aan de EPB-verslaggever. Deze verslaggever beoordeelt of het project voldoet aan de wettelij-
ke eisen (Energie-prestatie-maatregel) en laat eventueel het ontwerp bijsturen. Hij doet tevens aangifte 
bij de officiële instanties en controleert de effectieve uitvoering van de voorziene energiemaatregelen. 
De kostprijs te voorzien voor de EPB-verslaggever bedraagt 2/3 van de kostprijs van de veiligheidsco-
ordinator.

- Werfcoördinatie
De offerte is opgemaakt in de veronderstelling dat er met 1 hoofdaannemer gewerkt wordt. Als alle 
verschillende posten door één aannemer worden uitgevoerd, spreekt men van de formule “sleutel op 
de deur”, geregeld door de “wet van Braine.”
In dat geval onderhandelt de opdrachtgever slechts met de hoofdaannemer. Het is de hoofdaanne-
mer die zich bezighoudt met de coördinatie van de verschillende aannemingen die in de bouw aan 
bod komen en aan wie de architect zijn bemerkingen kwijt kan. U kan ook beslissen om voor elke post 
zelf een andere aannemer te contacteren. Het coördineren van de werf maakt geen deel uit van de 
opdracht de architect.

- Verzekeringen 
Onderstaande verzekeringen dienen afgesloten te worden door desbetreffende partijen.
Bouwheer: ABR-verzekering (algemene bouwplaats risicoverzekering)& Brandverzekering
Aannemer: Werf risico’s
Architect en ingenieur: De beroepsaansprakelijkheid

Aanbesteding

Vanaf het ogenblik dat de ingenieur de stabiliteit heeft berekend, en wij als architect over de EPB-richt-
lijnen beschikken, worden bestekken en meetstaten opgesteld. In deze bestekken worden alle uit te 
voeren werken nauwkeurig omschreven qua materiaal, uitvoeringswijze, specifieke eisen en de te vol-
gen normeringen. De meetstaat omvat de gedetailleerde berekening van de hoeveelheden (m, m², 
m³,...) van de uit te voeren posten. Tevens worden de ontwerptekeningen uitgewerkt tot uitvoerings-
tekeningen, met aanduiding van alle noodzakelijke uitvoeringdetails. Het bestek, de meetstaat en de 
uitvoeringstekeningen vormen het aanbestedingsdossier. 

Dit aanbestedingsdossier wordt door ons aan een 3-tal aannemers bezorgd die hiervoor een offerte 
zullen opmaken. De keuze van deze aannemers gebeurt i.o.m. de bouwheer, die tevens aannemers 
mag aanbrengen. Na ontvangst van de offertes zullen wij de prijzen controleren en verwerken in een 
overzichtstabel. Wij verzorgen tevens de contracten tussen aannemers en bouwheer. Indien zou blijken 
dat vb. wegens recente prijsstijgingen, de offerte het voorziene budget overschrijdt, zullen wij i.o.m. de 
bouwheer mogelijke alternatieven onderzoeken (vb. door een aangepaste materiaalkeuze, een fase-
ring van de werken enz... 
 
Uitvoering van de werken

VIA  coördineert de uitvoering van de werken. Er is een wekelijkse werfvergadering waarbij wij, in het 
bijzijn van de bouwheer, de werken controleren en bijsturen waar nodig. De opmerkingen en gemaakte 
afspraken worden door ons genoteerd in een omstandig werfverslag, dat naar alle partijen per e-mail 
verspreid wordt. Wij houden alle partijen steeds op de hoogte van de actuele werfplanning. 
De controleverplichting die wij als architect hebben, betekent echter niet dat we automatisch verant-
woordelijk zijn voor de aannemer. We zullen wel alle middelen aanwenden om de aannemer aan te 
zetten de slechte uitvoeringen of fouten te verbeteren
Aannemer en architect hebben elk hun eigen opdracht en eigen verantwoordelijkheden.

Nazicht van de rekeningen

Er worden geen voorschotten betaald aan de aannemers! De aannemer mag wel op het einde van 
elke maand zijn uitgevoerde werken factureren. Hij bezorgt ons zijn gedetailleerde berekening (vorde-
ringsstaat) ter nazicht. Pas na goedkeuring door ons, mag de aannemer zijn vorderingsstaat factureren. 
 
Oplevering der werken

Bij het einde van de werken voeren wij een inspectie uit en vermelden eventuele gebreken in een 
proces-verbaal van voorlopige oplevering. Eventuele resterende werken worden uitgevoerd binnen 
een onderling bepaalde redelijke termijn. Vanaf de voorlopige oplevering mag de woning in gebruik 
genomen worden, en start de 10-jarige aansprakelijkheid van de architect én aannemer. Concreet kan 
de bouwheer, in de komende 10 jaar, bij problemen (barstvorming, lekkage,...) ons en de aannemer 
onmiddellijk contacteren.

Ereloon van de architect

Wij werken meestal op basis van een forfaitair bedrag dat berekend wordt in functie van de moeilijk-
heidsgraad, de ligging van het project, de complexiteit van de uit te voeren werken, enz… Indien de 
opdracht enkel de gesloten ruwbouw omvat, wordt het ereloon uiteraard aangepast in verhouding 
met de effectief te superviseren werken.
De betaling van het ereloon verloopt in verschillende schijven:
– na bespreking en opmaak van het voorontwerp
– na opmaak en indienen van de plannen en documenten nodig voor de bouwaanvraag
– bij het verkrijgen van de bouwvergunning
– na opmaak van de aanbestedingsdocumenten
– na opmaak van de uitvoeringsplannen en voor toezicht in verhouding met de vordering der werken
– bij voorlopige oplevering
Wij benadrukken ten stelligste dat wij geen “percentjes” ophalen, noch via de leveranciers, nog via de 
aannemers. De toegestane kortingen zijn rechtstreeks aan de bouwheer toe te kennen!
Gezien wij een controleverplichting over de werf hebben, kunnen we onmogelijk procenten aanvaar-
den van tegenpartijen.
  

Kostprijs van een gebouw

Als vuistregel kan gesteld worden dat een nieuwbouwwoning, die voldoet aan de huidige normering 
en confort, en de minimale afwerkingsgraad die wij beoogen in het ontwerp, momenteel gemiddeld 
1500 - 2000 euro per m² kost. Hierbij is nog 6% btw te voorzien bij verbouwingen, en 21% bij nieuwbouw-
projecten. 
Deze prijs omvat een betrekkingsklare woning (volledig gepleisterd, met vloeren, binnendeuren, ver-
warming, elektriciteit, sanitair…), doch zonder de schilder- en decoratiewerken, toestellen en speciale 
technieken, los & vast meubilair, buitenaanleg en erelonen.
De eenheidsprijzen van renovatiewerken liggen verhoudingsgewijs hoger.  Uiteraard heeft de keuze van 
de afwerkingsmaterialen (zoals vloerafwerking, keuken, sanitaire toestellen, …) een grote invloed op de 
totale kostprijs van de bouw.

Premies en subsidies

Voor de meeste woningen zijn er subsidies en/of premies beschikbaar.
Zo zijn er o.a. premies voor het plaatsen van dakisolatie en dubbel-isolerende beglazing (hoogrende-
mentsglas).
Ook m.b.t. de plaatsing van een cv-installatie, zonnepanelen, groendaken , ... kunnen er vaak subsidies 
verworven worden.
Het is voor ons kantoor echter onmogelijk u te informeren over álle subsidies, gezien deze jaarlijks wijzi-
gen en tevens kunnen verschillen van gemeente tot gemeente
Via www.premiezoeker.be kan je overigens een overzicht krijgen van alle premies die op uw project van 
toepassing kunnen zijn.
De subsidieaanvragen zijn ten laste van de bouwheer. Voor diverse premies zal de bouwheer overigens 
attesten ontvangen van de respectievelijke aannemers.
Let wel: sommige premies moeten aangevraagd worden vóór aanvang der werken!

- Veiligheidscoördinatie
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technische fiches van de gebruikte materialen, onderhoudsvoorschriften, fotomateriaal tijdens de wer-
ken (o.a. leidingen technieken)
Dit post-interventiedossier is van groot belang bij een eventuele toekomstige verkoop van de woning!
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