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2 mooie panden zorgvuldig beschermd door een glazen gevel.  Hier werd geschiedenis geschreven. Geboortehuis van 
mode-icoon Martin Margiela en thuis van” Betty’s discobar” onlosmakelijk verbonden met het verhaal van Rocco Gra-

nata’s eerste en grootste hit “Marina”.

Vandaag een thuis voor ambachten en creatieve beroepen die er hun unieke producten
 vervaardigd uit kwalitatieve, duurzame en natuurlijke materialen presenteren.









DEAR FARM

In een typische agrarische omgeving ligt een authen-
tieke langgevel boerderij die dateert van eind 19e 
eeuw en die de bouwheer wenst te verbouwen. Ge-
zien het beperkte budget en verwachtte comfort na 
de verbouwing wordt na een uitgebreide studie be-
sloten om de grote bestaande boerderij af te breken 
en te vervangen door een hedendaagse interpretatie 
van een langgevelboerderij, gekoppeld aan de edel-
hertenboerderij. 

De langgevelboerderij wordt volgens het principe van 
de massief houtbouw (CLT) geconstrueerd en wordt 
volledig opgebouwd rekeninghoudend met de con-
stante controle op de edelherten. Deze dwarse door-
zichten zijn belangrijk voor de bouwheren om op elk 
moment de dieren te zien en meteen te kunnen ingrij-
pen als er iets foutloopt. De woning wordt sequentieel 
opgebouwd door ruimtes die geschakeld worden. 

In de lengterichting worden de ruimtes verbonden en 
zorgen deze assen ervoor de ruimtelijkheid van de wo-
ning te verhogen. 
Zoals bij een klassieke langevelboerderij wordt het dak 
afgewerkt met kleipannen, deze worden hier  doorge-
trokken als gevelmateriaal, dat door 3 formaten van 
vierkante ramen doorbroken wordt. De kopse kanten 
worden als snijvlak afgewerkt in glas en aluminium pa-
nelen. 

De woning is bijzonder in zijn opzet gezien het beperk-
te budget van 325.000€ voor een volledig afgewerkte 
woning van 250 m2 inclusief keuken, badkamer, maat-
meubilair,... 
De constructiemethodiek (CLT) is gekozen owv ver-
schillende redenen, de referentie naar de traditionele 
langgevelboerderij met zichtbare spantconstructie, de 
snelle bouwtermijn ifv de bedrijfsvoering van de eige-
naar 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 werken. 
De massieve houtconstructie wordt hierdoor volledig 
naakt gelaten aan de binnenzijde van de woning, 
waar door de ‘standaard’ toevoeging van een lei-
dingspouw en afwerkingsmateriaal volledig vervalt en 
de CLT zichtbaar blijft. 

De herinterpretatie van de langgevelboerderij werd 
geoptimaliseerd door de doortrekken van de kleipan-
nen in de gevel om zo de vormgeving van het prototy-
pe woning te versterken. 
Alle maatmeubilair (bureaumeubel, zitbank, hoogsla-
pers, haardmeubel, keuken,...) werd uit hetzelfde 
materiaal als de constructie opgebouwd, waardoor 
een volledig houten interieur ontstaat aangevuld met 
zwart/wit details. Deze ruw- en soberheid van het interi-
eur sluit perfect aan bij het uitbaten van een boerderij.
Echter de lichtheid van de ruimtes staat in schril con-
trast 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 uitbreiding 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 beleving van de bezoekers te optimaliseren en versterken.

Om aan de gesloten bebouwing en maximale bouwdiepte een kwaliteitsvolle architecturale oplos-
sing 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 buiten-
ruimte en van elkaar gescheiden door gesloten volumes die als meubilair in de ruimte staan.  De tuin 
en centrale patio zijn hierbij rustpunten 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 pro-
ducten.  Deze visie werd ook vertaald in de toegepaste materialen: gemeenschappelijke tafels, ba-
lie en wandplanken in robuust natuurlijk behandelde eik, betonvloer in natuurkleur, vegetatiedak …









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 wensenpak-
ket te overlopen. Voorafgaandelijk gaat de bouwheer best eens langs bij de Technische Dienst van zijn ge-
meente, 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 - principedoor-
snede - gevels) overeenkomstig het uitvoerig besproken bouwprogramma. Als architect voegen wij hierbij soms 
een 3-dimensionele 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. Con-
creet 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 meetappara-
tuur (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 
project 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 exter-
ne 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 (Ener-
gie-prestatie-maatregel) en laat eventueel het ontwerp bijsturen. Hij doet tevens aangifte bij de officiële instan-
ties 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 veiligheidscoördinator.

- Studie Technieken 
M.b.t. de studie van de elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, zal de architect een algemeen concept 
voorstellen. 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…).



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 (vorderingsstaat) 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 re-
delijke 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 proble-
men (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 moeilijkheidsgraad, 
de ligging van het project, de complexiteit van de uit te voeren werken, enz… Indien de opdracht enkel de ge-
sloten 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 aanne-
mers. De toegestane kortingen zijn rechtstreeks aan de bouwheer toe te kennen!
Gezien wij een controleverplichting over de werf hebben, kunnen we onmogelijk procenten aanvaarden 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 nieuwbouwprojecten. 
Deze prijs omvat een betrekkingsklare woning (volledig gepleisterd, met vloeren, binnendeuren, verwarming, 
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 af-
werkingsmaterialen (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 (hoogrendementsglas).
Ook m.b.t. de plaatsing van een cv-installatie, zonnepanelen, groendaken , ... kunnen er vaak subsidies verwor-
ven worden.
Het is voor ons kantoor echter onmogelijk u te informeren over álle subsidies, gezien deze jaarlijks wijzigen en te-
vens kunnen verschillen van gemeente tot gemeente
Via www.premiezoeker.be kan je overigens een overzicht krijgen van alle premies die op uw project van toepas-
sing 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 veiligheidscoördinator. 
Tijdens de uitvoering van de werken zal deze coördinator erop toezien dat alles conform de wettelijke veiligheids-
voorschriften 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 werken (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 overmaken 
aan de EPB-verslaggever. Deze verslaggever beoordeelt of het project voldoet aan de wettelijke eisen (Ener-
gie-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 veiligheidscoördinator.

- 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 hoofdaannemer 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 con-
tacteren. 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-richtlijnen be-
schikken, worden bestekken en meetstaten opgesteld. In deze bestekken worden alle uit te voeren werken nauw-
keurig omschreven qua materiaal, uitvoeringswijze, specifieke eisen en de te volgen 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 uitvoeringstekeningen, met aanduiding van alle noodzakelijke uit-
voeringdetails. 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 op-
maken. 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 fasering 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 verantwoordelijk 
zijn voor de aannemer. We zullen wel alle middelen aanwenden om de aannemer aan te zetten de slechte uit-
voeringen of fouten te verbeteren
Aannemer en architect hebben elk hun eigen opdracht en eigen verantwoordelijkheden.



Verbruggen Isabelle Architect


