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De kerk van Heerle is ooit voor de

samenleving gebouwd en nu in een

andere functie voor de samenleving

behouden. Daartoe is hij verbouwd en

gerenoveerd met subsidie van onder

meer de provincie en een investering

van woningcorporatie AlleeWonen. Het

in stand houden van de leefbaarheid is

ook een taak van een woningcorporatie.

Analyse: Winket bv

Tekst: Dirk Dubbeling

Heerle in West-Brabant heeft haar monumentale St. Gertrudis van
Nijvelkerk (uit 1864 en uitgebreid in 1924) kunnen behouden als
multifunctioneel gebouw. De parochie kon het kerkgebouw niet lan-
ger in stand houden. De provincie stelde in 2011 een stimulerings-
subsidie van 700.000 euro beschikbaar uit het budget Integrale
Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP), bedoeld om de leefbaarheid in
kleine kernen te verbeteren. Met deze subsidie achter de hand is het
kerkbestuur met woningcorporatie AlleeWonen uit Roosendaal gaan
praten over andere functies voor het gebouw. Eerder was al door
een andere partij een studie gemaakt naar mogelijke verbouw tot
woonruimte. Dat bleek niet haalbaar: omdat de kerk rijksmonument
is, mag een functiewijziging het gebouw maar in beperkte mate
aantasten. Nadat het dorpshuis, de huisartsenpraktijk en de fysio-
therapeut als nieuwe huurders gevonden waren, de parochie ook
een deel in gebruik zou nemen, en er een gemeenschappelijke
ruimte zou komen voor bijvoorbeeld een toneelvoorstelling of een
tentoonstelling, heeft de corporatie de kerk overgenomen voor het
symbolische bedrag van één euro. 

Vliegende start
Uit de architectenselectie die AlleeWonen uitschreef is het plan van
Oomen Architecten gekozen. ‘We renoveren vrij veel monumenten
en de corporatie kende ons van de Annakerk in Breda, ook een rijks-
monument, die wij hebben herbestemd tot kantoorruimte’, vertelt
projectarchitect Sander van Sambeek. ‘De stimuleringssubsidie
mocht aan het projectbudget worden toegevoegd onder voor-
waarde dat het resultaat eind december 2012 opgeleverd zou wor-
den. We kregen de opdracht in oktober 2011 dus we hadden weinig
tijd beschikbaar. De bouwaanvraagtijd zou zesentwintig weken in
beslag nemen en er zou overleg nodig zijn met veel betrokkenen.
We hebben het proces daarom in elkaar geschoven. Wij hebben
samen met de constructeur en installatieadviseur de bestektekenin-
gen gemaakt voor de DO+ bouwaanvraag en dit verder uitgewerkt
in een vraagspecificatie. Toen de bouwaanvraag liep hebben we de
bouwspecificatie gemaakt en is de aanbesteding gestart onder drie
aannemers. Ze konden punten verdienen voor diverse eigenschap-

pen, zoals snelheid van werken. Het project is aanbesteed als een
UAV-geïntegreerd contract waarbij de aannemer verantwoordelijk is
voor verdere uitwerking en de adviseurs samen met de opdrachtge-
ver het auditteam vormen. Dit auditteam zou de uitwerking van de
aannemer toetsen.’ 
De woningbouwvereniging wilde vooraf wel weten wat zij aan on-
derhoudskosten kon verwachten. Daarom is ook een instandhou-
dingsplan gemaakt en zat dit ook in de aanbesteding. 
Het architectenbureau heeft een eigen bouwkostendeskundige in
dienst en heeft zelf de begroting opgesteld. ‘We kenden het budget
en hebben een raming gemaakt die iets boven budget uitkwam. Dat
durfden we in de offerteronde wel aan, gezien de economische situ-
atie.’ 
Oomen Architecten heeft het plan redelijk ver mogen uitwerken, de
vergunningaanvraag gedaan en bij diverse commissies de ge-
wenste informatie aangeleverd. Er waren drie toetsmomenten: een
voor het bisdom, dat bij verkoop van het kerkgebouw voorwaarden
aan de nieuwe bestemming had gesteld en de beelden en de neo-
gotische altaren voor de kerk wilde behouden en deze een goede
plek wilde geven. De andere toetsmomenten waren voor de ge-
meentelijke monumentencommissie en de rijksmonumentencom-
missie. ‘De commissies hadden waardering voor het concept van de
tweeassigheid. Beide commissies zijn gezamenlijk in de kerk uitge-
nodigd, samen met de provincie. Daardoor kon er snel consensus
bereikt worden en konden we de bouwaanvraag indienen.’

Oude en nieuwe indeling
Het huidige kerkgebouw is een uitbreiding van een neogotische kerk
en destijds in oriëntatie een kwartslag gedraaid. Daartoe is bij de
vergroting in de jaren twintig een nieuwe ingang gemaakt. De neo-
gotische stijl is toen doorgezet. Binnen is wit stucwerk te vinden en
een priesterkoor in expressionistische baksteenarchitectuur van
grote architectonische waarde. Van Sambeek heeft beide oriëntaties
benadrukt en ze als zichtlijnen behouden, onder meer door de beide
ingangen in gebruik te nemen. Het hekwerk aan het begin van het
schip is teruggeplaatst en de doorkijk naar het koor is behouden. 
‘De kerk kan door alle gebruikers en hun bezoekers gelijktijdig wor-
den gebruikt, onder meer dankzij inbouwruimten die als dozen links
en rechts in het schip van de kerk zijn geplaatst. We wilden de vor-
mentaal van de kerk zichtbaar houden en de inbouw er niet mee
laten concurreren. Zo vult de inbouw niet de volle hoogte van de zij-
beuken om de ruimte van de kerk ervaarbaar te houden. De con-
structie is van staalframe en vanwege de akoestiek bekleed met
houten latten. We hadden de vloerplanken willen gebruiken maar
daarvan hadden we er te weinig. Daarop kozen we in eerste instan-
tie voor western red ceder. Tegen de binnenwand van de kerk zijn
geïsoleerde voorzetwanden geplaatst met firetdoek erachter om 
geluid te dempen. De nieuwe ruimten zijn nu ondergeschikt aan het
kerkgebouw maar toch afzonderlijk zichtbaar door afwijkend materi-
aalgebruik. De inbouw laat de kolommen in het zicht. De invulling
staat los van het gebouw en kan in de toekomst worden aangepast
zonder het gebouw te beschadigen.’ 
Links van de hoofdentree is de huisartsenpraktijk gekomen en
rechts is ruimte voor het dorpshuis, evenals in de rechterzijbeuk en
enkele overige ruimten in het gebouw. De kerkgemeente heeft de
linkerzijbeuk tot haar beschikking die als kerkzaal is ingericht. Daar
worden de beelden geplaatst die elders in de kerk stonden. Het
schip van de kerk fungeert als multifunctionele ruimte. Ook op de
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verdieping zijn ruimten ingericht. Aan de voorzijde ligt een ontmoe-
tingsruimte die met een open trap te bereiken is. Daar zijn enkele
van de met houtsnijwerk versierde kerkbanken geplaatst en is een
huiselijke verlichting aangebracht. Boven de zijbeuken is bergruimte
en vergaderruimte gekomen. Er is een liftje geplaatst om meubilair
van en naar de opslag te transporteren. Op de bovenverdieping is in
de tussenvloer ter plaatse van de vensters beloopbaar glas aange-
bracht, zodat de hoogte van de vensters te ervaren is. Bovendien
valt er meer daglicht naar binnen.

De benedenverdieping heeft een nieuwe vloer en een deel van de
oude vloer van het schip is teruggelegd in de hal. ‘De vloer is geïso-
leerd maar we konden er geen vloerverwarming in aanbrengen. In
de oude situatie liepen kanalen onderlangs naar vloerroosters.
Nieuwe installaties zijn tussen twee zijkapellen en in het dak ge-
plaatst. Er loopt een groot luchtkanaal onder het priesterkoor door
en boven in de zijmuren van het schip zijn nozzles geplaatst die de
multifunctionele ruimte verwarmen als die in gebruik is.’ 

Budget grotendeels voor interieur
Het budget voor het in stand houden van een kerkgebouw is bijna
altijd te klein, is Van Sambeeks ervaring. ‘De technische staat van
deze kerk was redelijk omdat die tot het laatst in gebruik is geweest
en onderhouden werd. Het budget kon daardoor voornamelijk wor-
den besteed aan het interieur. Bij leegstand holt een gebouw achter-

uit. De belangrijkste gebreken konden worden gerepareerd tijdens
de verbouwing.’ 
Er zijn redelijk praktische materialen toegepast, zoals kunststof vloe-
ren, geschilderde glasvlieswanden en systeemplafonds zodat in de
toekomst de kerk zonder veel kosten anders kan worden ingedeeld.
‘We kwamen iets boven budget uit en moesten nog wat bezuinigen.
De bekleding van western red ceder is daarom vervangen door vu-
renhout. Dat heeft achteraf qua kleur goed uitgepakt. Een andere
bezuiniging was dat we op de verdieping geen hardglazen hekwer-
ken hebben geplaatst maar stalen hekwerken.’
Omdat er weinig tijd was, kon Van Sambeek dicht bij zijn ontwerp
blijven, te weten het idee van de doosjes en de tweeassigheid.
‘Daarom ben ik tevreden over het resultaat, evenals over de serene
sfeer die dat opleverde. Ik ben er ook trots op dat het gelukt is om
op tijd op te leveren, want dat was spannend tot het eind. Een com-
pliment voor de uitvoerenden.’ 
Dankzij de verbouw en functiewijziging is een nieuw hoofdstuk aan
de bouwhistorie van het gebouw toegevoegd. Het architectenbu-
reau heeft de kerk daarom ingediend voor de Gulden Feniks, de na-
tionale renovatieprijs.
‘De nieuwe gebruikers laten ruimte in het dorp achter maar de huis-
arts zat in een tijdelijke ruimte en het dorpshuis was een vervallen
gebouw en wordt gesloopt om plaats te maken voor woningen. Zo
komt de herbestemming van de kerk het dorp Heerle op meerdere
wijzen ten goede.’
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‘Het project is aanbesteed als een

UAV-geïntegreerd contract.’
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Oomen Architecten bv/Havermans Joosten Van Sambeek
Postbus 4916
4803 EX Breda
Tel. (076) 5602255
www.oomenarchitecten.nl

Sander van Sambeek: “Ik ben er trots op dat het op tijd is opgeleverd.”
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Herbestemming St. Gertrudis van 
Nijvelkerk te Heerle (NB)

PROJECTOMSCHRIJVING

De rooms-katholieke St. Gertrudis van Nijvelkerk is gelegen aan de 

Herelsestraat te Heerle. Het kerkgebouw dateert uit 1864 en is in de 

loop der tijd diverse malen uitgebreid en verbouwd. Het gebouw 

betreft een rijksmonument. Naast de werkzaamheden ten behoeve 

van de herbestemming is ook het uitvoeren van het direct noodza-

kelijk onderhoud aan de kerk in de opdracht opgenomen.

Het project is uitgevoerd volgens een Engineering en Build con-

tract volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 

Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005). Engineering 

en Build houdt in dat de opdrachtnemer op basis van een door de 

opdrachtgever opgestelde vraagspecificatie (met tekeningen) het 

project uitwerkt tot een uitvoeringsontwerp dat vervolgens door 

diezelfde aannemer wordt gerealiseerd.

In het contract zijn naast bouwkosten ook kosten voor engineering 

en onderzoeken (asbestonderzoek, archeologisch onderzoek) opge-

nomen. Deze bijkomende kosten behoren volgens de NEN2699 

'Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken' niet tot 

de bouwkosten en vallen daarmee buiten het kader van deze ana-

lyse.

De kerk is sinds de oplevering in december 2012 in gebruik door 

Kerkbestuur R.K. parochie 'Onze Lieve Vrouw in het Woud', Dorps-

huis de Schalm en Huisarts Markx.

 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Samenstelling: Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en 

bestekken

Opdrachtgever: Aramis Allee Wonen te Roosendaal

Architect: Oomen architecten te Breda

Hoofdaannemer: Winters bouw en ontwikkeling te Breda

 

Peildatum originele kosten: april 2012

Start uitvoering: juni 2012

Oplevering: december 2012

Bouwtijd: 7 maanden

Aanbestedingsvorm: Engineering en Build:UAV-GC-2005

Risicoregeling van toepassing: nee

 

Bruto-inhoud: 8.100 m3

Alle kosten zijn geïndexeerd.

KOSTEN OP NIVEAU 1 GEHEEL BOUWWERK

NEN 

2634

Omschrijving Hoofdaan-

nemer

Overige aan-

nemers

Totaal bouw-

kosten

2 Bouwkundige werken 1.058.815,-  1.058.815,-

3 Installaties  499.925,- 499.925,-

4 Vaste inrichtingen  44.865,- 44.865,-

5 Terrein 26.570,-  26.570,-

Totaal directe bouwkosten 1.085.390,- 544.790,- 1.630.180,-

6 Algemene bouwkosten 123.000,-  123.000,-

Subtotaal 1.208.385,- 544.790,- 1.753.175,-

6 Algemene bedrijfskosten 67.220,-  67.220,-

Subtotaal 1.275.605,- 544.790,- 1.820.395,-

6 Winst en risico 45.080,-  45.080,-

Totaal bouwkosten (excl. BTW) 1.320.685,- 544.790,- 1.865.475,-

Fotograaf: Filip Dujardin
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BOUWFYSISCHE KENMERKEN

HOEVEELHEDEN

VORMFACTOREN

Beganegrondvloer R = 2,50 m2.K/W

Gevelconstructie R =  m2.K/W

Glas U =  W/(m2.K)

Dakconstructie R =  m2.K/W

Energie Prestatie Coëfficiënt    

Algemeen   Daken   

Aantal bouwlagen 2 stuks Dakoppervlakte, bruto 1.484 m2

Maximale hoogte 35,00 m Dakoppervlakte 1.474 m2

Terrein   Dakopeningen 10 m2

Terreinoppervlakte 1.344 m2 Gevels   

Bebouwde terreinoppervlakte 1.008 m2 Gevelomtrek 154 m

Onbebouwde terreinoppervlakte 336 m2 Buitenwandoppervlakte, bruto 2.063 m2

Oppervlakteverharding 336 m2 Buitenwanden 1.704 m2

Aantal parkeerplaatsen 0 stuks Buitenwandopeningen 359 m2

Ruimtedelen   Binnenwanden   

Bruto-vloeroppervlakte (BVO) 1.625 m2 Binnenwandoppervlakte, bruto 1.008 m2

Netto-vloeroppervlakte (NVO) 1.306 m2 Binnenwanden 764 m2

Installatieoppervlakte 46 m2 Binnenwandopeningen 244 m2

Verkeersoppervlakte 59 m2 Trapconstructies   

Nuttige oppervlakte 1.194 m2 Trappen en hellingen 4 stuks

Niet-toegankelijke ruimte 8 m2 Balustrades en leuningen 94 m

Tarra-oppervlakte 319 m2 Installaties   

Gebruiksoppervlakte 1.335 m2 Klimaatinstallaties (koeling)  kW

Bruto-inhoud (BI) 8.100 m3 Klimaatinstallaties (verwarming)  kW

Skelet   Warmtepomp  kW

Buitenwanden (constructief) 1.571 m2 Zonnecollector  kW

Binnenwanden (constructief) 380 m2 Vloerverwarming  m2

Beganegrondvloeren (constructief) 851 m2 Warmtelichamen  stuks

Verdiepingsvloeren (constructief) 450 m2 Wandverwarming  m2

Dakvloeren (constructief) 1.484 m2 Liften  stuks

Hoofddraagconstructie 1.625 m2    

Bruto-inhoud / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 8.100 / 1.625 = 4,98

Netto-vloeroppervlakte (NVO) / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.306 / 1.625 = 0,80

Tarra-oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 319 / 1.625 = 0,20

Gebruiksoppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.335 / 1.625 = 0,82

Nuttige oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.194 / 1.625 = 0,73

Bebouwde oppervlakte / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.008 / 1.625 = 0,62

Buitenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 2.063 / 1.625 = 1,27

Dakoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.484 / 1.625 = 0,91

Buitenwand- en dakoppervlak / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 3.547 / 1.625 = 2,18

Binnenwandoppervlakte, bruto / bruto-vloeroppervlakte (BVO) = 1.008 / 1.625 = 0,62

Bebouwde oppervlakte / nuttige oppervlakte = 1.008 / 1.194 = 0,84

Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / nuttige oppervlakte = 1.625 / 1.194 = 1,36

Buitenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 2.063 / 1.194 = 1,73

Dakoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.484 / 1.194 = 1,24

Buitenwand- en dakoppervlak / nuttige oppervlakte = 3.547 / 1.194 = 2,97

Binnenwandoppervlakte, bruto / nuttige oppervlakte = 1.008 / 1.194 = 0,84

Bebouwde oppervlakte / gebruiksoppervlakte = 1.008 / 1.335 = 0,76

Bruto-vloeroppervlakte (BVO) / gebruiksoppervlakte = 1.625 / 1.335 = 1,22

Buitenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 2.063 / 1.335 = 1,55

Dakoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.484 / 1.335 = 1,11

Buitenwand- en dakoppervlak / gebruiksoppervlakte = 3.547 / 1.335 = 2,66

Binnenwandoppervlakte, bruto / gebruiksoppervlakte = 1.008 / 1.335 = 0,76
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KOSTEN OP NIVEAU 3 ELEMENTEN

NEN 

2634

NL/SfB 

Element

Omschrijving Eenheid Hoeveel-

heid

Kosten ele-

ment in %

Kosten per

Eenheid Element Totaal elementen Element per m2 BVO Element per m3 BI

2  Bouwkundige werken         

2A  Fundering         

(11) Bodemvoorzieningen m2 1.008 0,6 9,61 9.690,-  5,96 1,20

(13) Vloeren op grondslag m2 851 3,9 73,48 62.530,-  38,48 7,72

(16) Funderingsconstructies m2 1.008 0,3 4,12 4.155,-  2,56 0,51

(17) Paalfunderingen m2        

Totaal fundering   4,8   76.375,- 47,00 9,43

2B  Skelet         

(21) Buitenwanden (constructief) m2 1.571 0,1 0,56 885,-  0,54 0,11

(22) Binnenwanden (constructief) m2 380  

(23)a Beganegrondvloeren (constructief) m2        

(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) m2 450 1,5 53,81 24.215,-  14,90 2,99

(27) Daken (constructief) m2 1.484 3,4 36,86 54.700,-  33,66 6,75

(28) Hoofddraagconstructies m2 1.625 2,5 24,67 40.080,-  24,67 4,95

Totaal skelet   7,5   119.885,- 73,78 14,80

2C  Daken         

(27) Dakafbouwconstructies m2 1.484 2,8 30,04 44.575,-  27,43 5,50

(37) Dakopeningen m2 10 0,6 962,68 9.625,-  5,92 1,19

(47) Dakafwerkingen m2 1.474 1,2 12,60 18.570,-  11,43 2,29

Totaal daken   4,5   72.770,- 44,78 8,98

2D  Gevels         

(21) Buitenwandafbouwconstructies m2 1.704 4,2 39,32 67.010,-  41,24 8,27

(31) Buitenwandopeningen m2 359 4,0 177,50 63.720,-  39,21 7,87

(41) Buitenwandafwerkingen m2 1.704 0,0 0,26 451,-  0,28 0,06

Totaal gevels   8,2   131.180,- 80,73 16,20

2E  Binnenwanden         

(22) Binnenwandafbouwconstructies m2 764 5,7 118,95 90.875,-  55,92 11,22

(32) Binnenwandopeningen m2 244 7,8 510,70 124.610,-  76,68 15,38

(42) Binnenwandafwerkingen m2 3.992 12,0 48,08 191.925,-  118,11 23,69

Totaal binnenwanden   25,4   407.415,- 250,72 50,30

2F  Vloeren         

(23) Vloerafbouwconstructies m2 31       

(33)a Vloeropeningen, begane grond m2        

(33)b Vloeropeningen, verdiepingen m2 34 1,2 558,02 18.975,-  11,68 2,34

(43)a Vloerafwerkingen, begane grond m2 851 2,2 41,39 35.225,-  21,68 4,35

(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen m2 481 1,2 41,39 19.910,-  12,25 2,46

Totaal vloeren   4,6   74.110,- 45,61 9,15

2G  Trappen en hellingen         

(24) Trap- en hellingconstructie stuk 4 0,7 2.926,11 11.705,-  7,20 1,44

(34) Balustrades en leuningen m 94 0,5 92,04 8.650,-  5,32 1,07

(44) Trap- en hellingafwerkingen stuk        

Totaal trappen en hellingen   1,3   20.355,- 12,53 2,51

2H  Plafonds         

(45) Plafondafwerkingen m2 1.777 9,8 88,20 156.730,-  96,45 19,35

Totaal plafonds   9,8   156.730,- 96,45 19,35

Totaal bouwkundige werken prj 1 66,0   1.058.815,- 651,58 130,72

3  Installaties         

3A  Werktuigbouwkundige installaties         

(51) Warmte-opwekking m2 1.625 0,9 8,45 13.725,-  8,45 1,69

(52) Afvoeren m2 1.625 0,3 3,39 5.505,-  3,39 0,68

(53) Water m2 1.625 1,3 12,59 20.455,-  12,59 2,53

(54) Gassen m2 1.625 0,6 6,41 10.425,-  6,41 1,29

(55) Koude-opwekking en -distributie m2 1.625  

(56) Warmtedistributie m2 1.625 3,4 33,78 54.895,-  33,78 6,78

(57) Luchtbehandeling m2 1.625 8,2 81,22 131.985,-  81,22 16,29

(58) Regeling klimaat en sanitair m2 1.625 3,3 32,22 52.360,-  32,22 6,46

Totaal werktuigbouwkundige installaties   18,0   289.350,- 178,06 35,72

3B  Elektrotechnische installaties         

(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen m2 1.625 1,0 10,27 16.680,-  10,27 2,06

(62) Krachtstroom m2 1.625  

(63) Verlichting m2 1.625 8,9 87,90 142.835,-  87,90 17,63

(64) Communicatie m2 1.625 1,0 9,83 15.965,-  9,83 1,97

(65) Beveiliging m2 1.625 0,8 7,50 12.180,-  7,50 1,50

(67) Gebouwbeheervoorzieningen m2 1.625  

Totaal elektrotechnische installaties   11,7   187.665,- 115,49 23,17
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OMSCHRIJVING ELEMENTEN

3C  Lift en transport         

(66) Transport stuk 1 1,4 22.910,81 22.910,-  14,10 2,83

Totaal lift en transport   1,4   22.910,- 14,10 2,83

Totaal installaties prj 1 31,2   499.925,- 307,65 61,72

4  Vaste inrichtingen         

4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen m2 1.625 0,3 2,48 4.035,-  2,48 0,50

(72) Vaste gebruikersvoorzieningen m2 1.625 0,1 1,47 2.380,-  1,47 0,29

(73) Vaste keukenvoorzieningen m2 1.625 0,7 6,62 10.760,-  6,62 1,33

(74) Vaste sanitaire voorzieningen m2 1.625 0,5 5,36 8.705,-  5,36 1,07

(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen m2 1.625 1,0 9,47 15.395,-  9,47 1,90

(76) Vaste opslagvoorzieningen m2 1.625 0,2 2,21 3.595,-  2,21 0,44

Totaal vaste inrichtingen   2,8   44.865,- 27,61 5,54

Totaal elementen (11) t/m (76) prj 1 100,0   1.603.610,- 986,84 197,98

5  Terrein         

5A (90) Terrein, bouwkundig m2 336 1,5 73,74 24.775,-  15,25 3,06

5B (90.5) Terrein, werktuigbouwkundige installaties m2 336 0,1 5,35 1.795,-  1,11 0,22

5C (90.6) Terrein, elektrotechnische installaties m2        

Totaal terrein   1,7   26.570,- 16,35 3,28

Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90) prj  101,7   1.630.180,- 1.003,19 201,26

6 (0-) Algemene bouwkosten prj  7,7   123.000,- 75,69 15,18

Algemene bedrijfskosten prj  4,2   67.220,- 41,37 8,30

Winst en risico prj  2,8   45.080,- 27,74 5,57

Totaal bouwkosten (excl. BTW) prj  116,3   1.865.475,- 1.147,98 230,31

NEN 2634 NL/SfB 

Element
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2  Bouwkundige werken  

2A  Fundering  

(11) Bodemvoorzieningen Grondwerk t.b.v. vloer op zand

(13) Vloeren op grondslag Grondverbetering t.b.v. nieuwe betonvloer t.p.v. het priesterkoor (circa 50 m2). Vervangen van de beganegrondvloer: 

verwijderen bestaande vloer, nieuwe betonvloer op zand, dikte 180 mm op EPS isolatie Rc=2,5

(16) Funderingsconstructies Funderingsmetselwerk L214/148. Doorvoeren, sparingen en mantelbuizen in het funderingsmetselwerk

(17) Paalfunderingen Geen element

2B  Skelet  

(21) Buitenwanden (constructief) Sloopwerk van circa 2 m2 bestaande gevel t.b.v. nieuw kozijn

(22) Binnenwanden (constructief) Geen element

(23)a Beganegrondvloeren (constructief) Geen element

(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) Nieuwe verdiepingsvloer opgebouwd uit houten balken 71 x 221 mm met multiplex vloerbeschot 30 mm

(27) Daken (constructief) Herstel houten kapconstructie: reparatie houten spanten en balken. Bestaand asbesthoudend dakbeschot vervangen

(28) Hoofddraagconstructies Stalen hoofddraagconstructie

2C  Daken  

(27) Dakafbouwconstructies Reiniging/herstel bestaande goten: plaatselijke vervanging ingerotte houten delen, zinken kralen, gootbekleding. Nieuw 

schilderwerk op bestaande goten, boeiboorden. Bekroning torenspits ontroesten en conserveren, smeren windvaan

(37) Dakopeningen Waterkerende aansluiting dak op (bestaand) dakluik herstellen. Grendelontsluiting dakluik vervangen. Koperen afwer-

king dakluiken vervangen

(47) Dakafwerkingen Daken reinigen. Herstel kunststof dak consistorie. Plaatselijk leien en loodaansluitingen vervangen

2D  Gevels  

(21) Buitenwandafbouwconstructies Reinigen gevelmetselwerk. Plaatselijk herstel voegwerk

(31) Buitenwandopeningen Nieuw kozijnen (circa 16 m2) in bestaande gevel, inclusief benodigde stut- en sloopwerk. Kozijn in stalen kader en v.v. 

hardstenen buitendeurdorpels. Nieuwe gevelroosters in bestaande gevel. Gebroken beglazing (ruitjes) in gietijzeren 

raam vervangen. Hang- en sluitwerk vervangen/vernieuwen. Beschadigd monstrant herstellen

(41) Buitenwandafwerkingen Plaatselijk herstel buitenstucwerk. Plaatselijk herstel afgazing / vogelwering

2E  Binnenwanden  

(22) Binnenwandafbouwconstructies Houtskeletbouw en metalstud binnenwanden

(32) Binnenwandopeningen Sparingen t.b.v. kozijnen in bestaande metselwerkwanden. Houten binnenkozijnen met stompe HPL deuren. 1 schuif-

deur t.p.v. huisartsenpraktijk. T.p.v. ontspanningsruimte (dorpshuis) en wachtruimte (huisarts) worden hardglazen deu-

ren en vaste ramen toegepast. Vervangen van 2 bestaande deuren met aanpassing brandwerendheid

(42) Binnenwandafwerkingen Waar verblijfsruimten aan bestaand metselwerk (gevel) grenzen, worden geïsoleerde voorzetwanden toegepast. 

Bestaande binnenwanden v.v. nieuw sauswerk. Profielstrokenbekleding t.p.v. algemene ruimten. Tegelwerk t.p.v. sani-

taire ruimten. Overige ruimten v.v. scanbehang en/of sauswerk

2F  Vloeren  

(23) Vloerafbouwconstructies Geen element

(33)a Vloeropeningen, begane grond Geen element

(33)b Vloeropeningen, verdiepingen Vloeropeningen met beloopbare beglazing t.b.v. de daglichttoetreding van ondergelegen verblijfsruimten

NEN 

2634

NL/SfB 

Element

Omschrijving Eenheid Hoeveel-

heid

Kosten ele-

ment in %

Kosten per

Eenheid Element Totaal elementen Element per m2 BVO Element per m3 BI
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2F (43)a Vloerafwerkingen, begane grond Cementdek- en droogbouwdekvloeren. Nieuw tegelwerk in sanitaire ruimten. Tegelwerk met nieuwe en hergebruikte 

bestaande tegels in verkeersruimten. Hardstenen tegels t.p.v. ‘t koor. Vinylstroken vloerbekleding t.p.v. verblijfsruimten

(43)b Vloerafwerkingen, verdiepingen Cementdek- en droogbouwdekvloeren. Nieuw tegelwerk in sanitaire ruimten. Vinylstroken vloerbekleding t.p.v. ver-

blijfsruimten

2G  Trappen en hellingen  

(24) Trappen en hellingen Houten trappen en brugdelen. Brugdelen afgewerkt met bestaande, middels demontage verkregen, houten delen. Hard-

stenen treden t.p.v. het priesterkoor

(34) Balustrades en leuningen Balustraden uitgevoerd in metalstud, spijlenhekwerk en glazen panelen. Plaatselijk herstel voegwerk gevelafdekkers

(44) Trap- en hellingafwerkingen Geen element

2H  Plafonds  

(45) Plafondafwerkingen Herstellen en schilderen bestaand gewelf plafond. De meeste plafonds zijn uitgevoerd als vast gipsplaten plafond. 

Plaatselijk zijn ook systeemplafonds en strokenplafonds toegepast. Uitgetimmerde koven

3  Installaties  

3A  Werktuigbouwkundig  

(51) Warmte-opwekking Warmte-opwekking vindt plaats d.m.v. (combi) cv-ketels (dorpshuis, kerkbestuur, huisarts) en directgestookte verwar-

mer in de luchtbehandelingskast (gezamenlijke ruimten)

(52) Afvoeren Herstel bestaande zinken hemelwaterafvoeren. Nieuwe hemelwaterafvoeren in zink. PVC binnenriolering

(53) Water Waterleiding uitgevoerd in koperen buis. Per gebruiker is een tussenmeter geplaatst

(54) Gassen Vanuit de bestaande meteropstelling (G25) zijn nieuwe afsluitbare leidingen aangebracht t.b.v. de directgestookte lucht-

behandelingskast en de CV-ketels. Per gebruiker is een tussenmeter geplaatst

(55) Koude-opwekking en -distributie Geen element

(56) Warmtedistributie Het "dorpshuis" en het "kerkbestuur" worden middels radiatoren/convectoren en luchtverwarming verwarmd. De "huis-

arts" is v.v. vloerverwarming i.c.m. luchtverwarming. Gezamelijke ruimten worden alleen via luchtverwarming verwarmd

(57) Luchtbehandeling Per gebruiker (dorpshuis, kerkbestuur, huisarts, gezamenlijk) is een separate luchtbehandelingkast met WTW (balans-

ventilatie) opgesteld. De LBK's van het "dorpshuis" en het "kerkbestuur" zijn voorzien van een verwarmingsbatterij 

(gevoed via de CV-ketel). De LBK voor het gezamenlijke deel is voorzien van een directgestookte naverwarmer

(58) Regeling klimaat en sanitair Regeling t.b.v. CV-ketels, verwarmingsgroepen, WTW units in de LBK's, dag-/ nachtschakeling LBK's (zomernachtventi-

latie), storingssignalering, pompen en ventilatoren. Keuzeschakelaar op centrale plaats zodat brandweer ventilatie kan 

regelen in geval van een calamiteit. Tussenmeters voor water-, gas- en elektraverbruik. De kosten van het energiever-

bruik van de gezamenlijke ruimten worden verrekend o.b.v. gebruik van de desbetreffende ruimten

3B  Elektrotechnisch  

(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen Algemeen: sloop bestaande elektrotechnische installatie. Nieuwe hoofdaansluiting 3x80A door nutsbedrijf. 20% reserve 

capaciteit. I.v.m. vaste plafonds zijn nagenoeg alle leiding in buis aangebracht. Hoofdverdeelinrichting met aangeslo-

ten: onderverdeler, tussenmeters, brandmeld- en ontruiming, lift, elektronische installaties, data-/telefoon, (toekom-

stige) beveiligingsinstallaties. Kanalisatie. Aardingsinstallatie volgens NEN1010. ‘Huisarts’ v.v. potentiaalvereffening

(62) Krachtstroom Geen element

(63) Verlichting Alle verlichting wordt decentraal in de ruimte geschakeld, in enkele (kleine) ruimten wordt op beweging geschakeld.

Nood- en transparantverlichting in de vluchtwegen, bepaalde verblijfsruimten, technische ruimten en nabij schakel- en 

verdeelinrichtingen. Bestaande terrein- en gevelverlichting is gehandhaafd, losgekoppeld en opnieuw aangesloten op 

de nieuwe elektronische installatie

(64) Communicatie T.b.v. verschillende gebruikers is een data- en telefooninstallatie geïnstalleerd. Loze leidingen voor toekomstige audio-

visuele apparatuur. Intercom-installatie. Bestaande audiosysteem is herplaatst in de nieuwe gebedsruimte

(65) Beveiliging Brandslanghaspels. In de technische ruimten zijn poederblussers geplaatst. BMC bestaande uit: een centrale, automa-

tische rook- en brandmelders, handbrandmelders, signaalgevers (slow-whoop), voedingen, inclusief noodstroomvoor-

ziening, kleefmagneten. Miva signalering. Toegangscontrole

(67) Gebouwbeheervoorzieningen Geen element

3C  Lift en transport  

(66) Transport Liftinstallatie aangebracht t.b.v. 1e verdieping

4  Vaste inrichtingen  

4A (71) Vaste verkeersvoorzieningen Postkasten. Schuifloket (huisarts)

(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Herplaatsen van enkele van de bestaande kerkbankjes op de 1e verdieping. Herstel en conservering buitenklok

(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's

(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair uitgevoerd in keramische componenten. Op alle medisch gebruikte aanrechten en wastafels zijn de kranen uit-

gevoerd als mengkraan met verlengde hendel of thermostatische mengkraan met sensor

(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Staphaken en klimhaken. Daktoetreding en beveiliging lessenaarsdaken

(76) Vaste opslagvoorzieningen Nieuwe vaste kasten. Aanpassen sacristiekast

5A  Terrein  

(90.1) Grondvoorzieningen Ontgraven ten behoeve van de nutsvoorzieningen. Laurierhaag inclusief teelgrond en bemesting. Boombescherming

(90.2) Opstallen Geen element

(90.3) Omheiningen Geen element

(90.4) Terreinafwerkingen Bestrating opbreken en aanhelen ten behoeve van aanleg buitenriolering

(90.5) Terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundig Buitenriolering

(90.6) Terreinvoorzieningen, elektrotechnisch Geen element

(90.7) Terreininrichtingen, standaard Fietsleunhekken

(90.8) Terreininrichtingen, bijzonder Geen element

NEN 2634 NL/SfB 

Element

Element Omschrijving
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PLATTEGRONDEN

Begane grond

Voorgevel

Rechterzijgevel

Hoogtedoorsnede

1e verdieping

Achtergevel

Linkerzijgevel

Hoogtedoorsnede

LEGENDA

A01 Entree

A02 Hal

A03 Gang, overloop

A06 Lift

A07 Schalmgat, vide

B01 Toiletruimte 

C01 Keuken

C02 Pantry

E02 Berging

F01 Kantoorruimte

G01 Overlegruimte

G05 Recreatieruimte

G06 Multifunctionele zaal

H01 Meterkast

H02 Installatieruimte

K22 Balkon/bordes

M02 Laboratorium
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