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Scripties studenten Kostendesl<undige Bouw 

Het echte rekenwerk 
Dat kos tenkenn i s in de b o u w voora l een spreken. De ople id ing is inmidde ls verhu isd naar V i t ruv ius Ople id in

gen te Oss. De HAN biedt nu de Compacte Ople id ing Bouwkosten

aange legenhe id Z O U zi jn van oudere deskundige Bouw aan. De studenten van die op le id ing maken geen 

grote e indrappor tage, maar schri jven beknopte adviesrapportages 

Ineren, is n iet Inelemaal waar . Elk jaar per modu le . Aan het overbrengen van de boodschap door kosten-

deskundigen aan hun klanten besteedt V i t ruv ius Ople id ingen daai'-

rond t een aanta l j o n g e specia l is ten de entegen veel aandacht. 

Het zelfstandig ui tvoeren van onderzoek en daarvan vervo lgens 

pos t -HBO-op le id ing Kos tendeskund ige goed vers lag doen , Is geen sinecure. 

De resultaten van de werkstukken geven een beeld van kennis en 

B o u w af. Hun ambi t ie en kwa l i te i t zi jn inzicht van een n ieuwe generat ie kostendeskundigen die de steeds 

complexere projecten technisch en f inancieel goed In de v ingers wl l 

daarmee b e w e z e n , zo bl i jkt ook ui t hun kr i jgen en opdrachtgevers een gedegen advies w i l l en geven. Niet 

alleen In de v o r m van een e indbedrag, maar ook in de vo rm van ad-

eindscr ip t ie . vlezen gedurende diverse fases van bouwpro jec ten . 

Vier script ies - uit een serie rapporten aangereikt door de docenten 

Dirk Dubbeling - wo rden h ieronder kort besproken. 

Life Cycle Costs van zorggebouwen 
De laatste l ichting van de op le id ing Kostendeskundige Bouw aan de Slechts zelden wo rd t het budget van een project bepaald op basis 

Hogeschool van A r n h e m en Ni jmegen (HAN) is wel iswaar al een van levensduurkosten.Toch zijn In een v roeg s tad ium op basis van 

t i jd je afgestudeerd, maar een aantal a f rondende, zelfstandig ui tge- deze kosten adviezen te geven. De auteur heeft daarvoor een Life 

voerde onderzoeksrapporten zijn de moei te waard om alsnog te be- Cycle Costs mode l (LCC) on tworpen dat bouw- en Invester ingskos-

Ingang parkeerkelder onder woongebouw. 
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Zorghuisvesting in Brabant. 

ten, onderhoudskosten en elektricltelts- en gaskosten bevat, waar

mee de LCC voor een periode van dertig jaar te berekenen Is. Er zijn 

ook variat ies In g e b o u w v o r m . Isolat iewaarden, al of niet toepassen 

van pv-panelen en een w a r m t e p o m p mee te berekenen. Elke var ia

t ie vertaal t zich In een netto contante waarde (NCW). 

Gebrulkersonafhankel i jke energielasten worden bul ten beschou

w ing gelaten, evenals grondkosten en terre invoorz ieningen. De va

riabelen zijn de gebouwgroot te , g e b o u w v o r m , onderhoudskosten 

en energielasten. Verder zijn iso lat iewaarden, pv-panelen en een 

w a r m t e p o m p var iabelen. In het model zijn alle gegevens gekop

peld. Voor een n ieuw te bouwen zorggebouw Is met het model In 

de ontwerpfase een var iantenstudie gemaakt. 

Nieuwe generatie toont kennis 

en inzicht 

Uit het model bli jkt dat de kosten van hogere Isolat iewaarden een 

zeer bescheiden posit ieve NCW opleveren. De besparing op gas is 

s impe lweg onvo ldoende, ui tgaande van een st i jg ing van de gas-

prijs van 6,5% per jaar. Dan levert een w a r m t e p o m p een veel gun 

st iger NCW op. Maar ook hler geldt; hoe beter de isolat ie, hoe 

ger inger het voordee l . Ook pv-panelen zijn een zinnige Invester ing, 

zeker als ze in de gehele energiebehoefte voorz ien. De energievraag 

staat echter los van de Isolat iewaarde. De combinat ie w a r m t e p o m p 

en pv-panelen levert het grootste voordeel op: de panelen leveren 

de s t room voor de fors verbru ikende pomp. 

Hieruit bl i jkt dat hoogwaard ig Isoleren - hoe gunst ig ook voor het 

mi l ieu - In combinat ie met een w a r m t e p o m p en pv-panelen niet de 

hoogste NCW oplevert . Het advies aan de opdrachtgever Is een 

pomp met bètafactor 0,8, een pv-systeem dat het s t roomverb ru ik 

van de p o m p dekt en de min imaal vereiste iso lat iewaarde. Het ren

dement In dert ig jaar Is dan 5,0-5,17%. 

Het referent ieproject heeft 32 zorgplaatsen verdee ld over twee 

bouw lagen . De Rc-waarde Is 3,5 m'KA/V, er zi jn geen pv-panelen en 

er is geen w a r m t e p o m p aanwezig. Een n ieuw on twerp heeft 21 

zorgplaatsen verdeeld over drie bouwlagen en de Rc-waarde Is ook 

hier 3,5 m^KAV. De projecten verschi l len dus sterk, ook In de kosten

raming (dat laatste in het voordeel van het cont ro lepro jec t ) . 

In het n ieuwe on twerp w o r d t 8.049 m^ verbru ik t , waarvan 40% ver

loren gaat door vent l lat lever l ies (1.653 m^) en inf l l t rat iever l les (en 

1.341 m^). Een hogere Isolat iewaarde zou dus slechts inv loed heb

ben op 60% van het gasverbruik. 

Een lucht -water -warmtepomp kan de totale jaarl i jkse energiebe

hoefte dekken; voor de rest wo rd t vaak een gasgestookte HR-ketel 

gebruikt . De pv-panelen leveren s t room voor ver l i ch t ing , de lucht

behandel ingskast en de wa rm tepomp . Voor de energiepr i jzen Is ge

rekend met 5% st i jg ing van de s t roompr i js en 6,5% st i jg ing van de 

gaspri js. Voor over ige kostenst i jg ingen is 2,5% gerekend. 

De invester ingen en ui tgaven gedurende 30 jaar w o r d e n omgere 

kend naar een netto contante waarde voor 30 jaar. Deze NCW komt 

uit op € -2.889.425. Op basis van de dagvergoed ingen per in het ge

b o u w w o n e n d e cl iënt is de NCW echter posit ief. 

Het gezamenl i jk verhogen van de Isolatie van begane g r o n d , dak en 

gevel naar R^=5 en naar R(.=8 en van de kozi jnen naar U=1,4 en 

U=1,0 Is rendabel , maar het gunst igst bij Rc;=5 en U=1,4.Wat instal

laties betreft wo rden de beste resultaten behaald met een comb ina

t ie van pv-panelen en een wa rm tepomp . Gemidde lde Isolatie levert 

aan NCW veel meer op dan hoge Isolatie. 
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Woningen boven parkeergarages 
Bij n ieuwbouw in stedelijl<e gebieden moeten auto's vaal< binnen 

iiet gebouw of onder het gebouw wo rden gestald. Een veel voorko

mend probleem bij het on twerpen van n ieuwe woonb lokken met 

een parkeergarage eronder, Is dat de s t ramlenmaten van de garage 

en de won ingen moei l i jk op elkaar zijn aan te slui ten. De dakvloer 

van de parkeergarage d ient als funder ingsconst ruct ie voor de w o 

ningen. Enerzijds Is er een keuze aan Inr icht ingsmogel i jkheden van 

de garage met en zonder ko lommen en anderzi jds zijn er diverse 

ontwerpmogel i j kheden van de woonb lokken boven de garage. Een 

ko lomvr i je garage beperkt de on twerpvr i jhe id van de bovenl ig

gende woningen.Toepass ing van ko lommen maakt meer w o n i n g 

ontwerpen mogel i jk , maar beperkt de parkeercapaciteit . Wat is de 

opt imale combinat ie? Om daarachter te komen Is een rekenmodel 

on tworpen dat de kosten van var ianten inzichteli jk maakt en uitre

kent of een ontwerp haalbaar Is. 

Brede oriëntatie noodzal<elijk 

In het model zijn verwerkt : kosten als gevolg van hoge grondwater

stand, funder ing , skelet, dakafwerk ing, geve la fwerk ing, b innen

wand- en v loera fwerk ing , t rappen en hel l ingen, p la fondafwerk ing. 

Installaties en vaste Inr icht ing. Archi tectonische voorz ien ingen en 

luxe afwerkingen zitten niet In het rekenmodel . Het model heeft 

drie won ing typen : tussenwon ingen , half vr i js taande won ingen en 

vr i jstaande won ingen . Ook hier funder ing , skelet, dakafwerk ing, 

gevelafwerk ing, b innenwand- en v loera fwerk ing , t rappen en hel l in

gen, p la fondafwerk ing. Installaties en vaste inr icht ing. 

De grootte van de parkeervakken, de breedte van de routes en de 

hoek waaronder word t geparkeerd zijn van inv loed op de plaatsing 

van de ko lommen. Bij een ko lomvr i je garage voor 100 auto's - mak

kelijk in te richten wan t vr i j van obstakels - is de overspanning zo 

groot dat er geen g rondgebonden won ingen boven gebouwd kun

nen worden . 

Eerst moet de permanente en var iabele v loerbelast ing van de ga

rage en van de won ingen worden berekend. Op basis daarvan wor

den vloertypes en -diktes en balkvolumes van de kelder bepaald. 

Boven een garage met ko lommen Is w o n i n g b o u w mogel i jk met 

een diepte van 6,38 en 9,74 meter. Een betonskelet met kanaal

plaatvloeren op de ko lommen is economisch gezien de beste op

lossing. 

Om de kostenconsequent ies van wi jz ig ingen Inzichteli jk te maken 

is een nu lmet ing opgesteld van een parkeergarage met een vaste 

s t ramlenmaat voor 100 parkeerplaatsen en f lexibele indeelbaarheid 

van won ingen van drie lagen. Opt imale vr i jhe id bij het plaatsen 

van de won ingen boven de garage vereist een In het werk gestorte 

betondakvloer. Bij een parkeergarage voor 100 auto's zijn de kosten 

daarvan ru im € 354.000 hoger dan van kanaalplaatv loeren. Het Is 

dan ook gunst iger om de won ingen af te s temmen op het ko lom-

stramlen van de garage. 

De meest eff iciënte u i tgangspunten voor het on twerp zijn een par-

keerhoek van 45 graden, twee parkeer lagen, eenricht ingsverkeer In 

de garage en een rechthoekig on twerp waarb i j zoveel mogel i jk par

keerplekken tussen de r i jbanen l iggen. Meer r i jbanen vereisen 

meer oppervlak en ook extra voorz ien ingen zoals v lucht t rappenhul -

zen. 

Gevolgen van sturen op mil ieukosten 
Het Bouwbeslu i t vereist bij de aanvraag voor een omgevingsver

gunn ing een Ml l ieuPrestat leGebouw (MPG)-berekenlng. Aan de be

rekening zijn nog geen normen gesteld, maar die zullen er op enig 

moment waarschi jnl i jk we l gaan komen. Dat zal resulteren In zoge

noemde schaduwkosten: overheidshef f ingen die nodig zijn voor 

het herstel len van mi l ieuschade die het bouwen met zich mee

brengt, zoals emissies en u i tput t ing van grondsto f fen . 

Maar wat is de invloed op de bouwkosten en op de gebouwvorm 

en de mater ial isat ie als je al we l mi l ieukosten als u i tgangspunt 

neemt? Want waarom wachten met duurzaam b o u w e n to t de over

heid het verder afdwingt? Om dat te achterhalen zijn van een ge

real iseerd gebouw een n ieuwe vormana lyse , kos tenraming en 

mi l ieuprestat ieberekening gemaakt. Daartoe is de t e r m 'Mi l ieu 

Cycle Costs' geïnt roduceerd, zi jnde bouwkosten plus schaduwkos

ten . 

Als eerste is van een onlangs gereal iseerd g e b o u w een MPG-bere-

kenlng gemaakt. De schaduwkosten verhogen de bouwkosten met 

4,9%. Bouwkosten en schaduwkosten vo rmen samen de Mi l ieu 

Cycle Costs van het gebouw. 

Vervolgens zijn vier al ternat ieven berekend: (a) een kleiner bruto 

bebouwd oppervlak met gel i jkb l i jvend bruto v loeropperv lak , (b) an

dere verd iep ingsv loeren en dakvloeren, (c) andere dakbedekking 

en dakisolat ie en (d) een combinat ie van (a) en (b). Dit zijn echter 

een beperkt aantal al ternat ieve material isat ies. 

Een ver lag ing van de schaduwkosten heeft slechts beperkte Invloed 

op de bouwkosten. Een ver lag ing of ve rhog ing van de bouwkosten 

als gevolg van de aanpassing aan de schaduwkosten heeft een veel 

grotere impact op de totale kosten. 

Compacter bouwen bli jkt een goed alternatief: het leidt to t zowel 

lagere bouwkosten als lagere schaduwkosten en dus ook to t een 

ver lag ing van de Mi l ieu Cycle Costs. Soms resulteert een ingreep 

we l to t lagere schaduwkosten maar komt d i t niet tot u i t ing in M i 

l ieu Cycle Costs. 

Niet-cert i f icaathouders van MPG kri jgen geen In format ie over m i 

l ieuprestat ies van producten. Zij hebben geen Inzicht In waa rom 

het ene product betere prestaties op mi l ieugeb ied levert dan an

dere. De auteur pleit daarom voo r open databestanden bij de over

heid en verwi js t naar In format ie op een Duitse webs i te . 

Nieuwe bestemming voor kerk 
Hoe behoud je een kerk die leeg komt te staan? In de grote steden 

is daar vaak nog wel een oploss ing voor te bedenken: een cultuur

cen t rum, een t rendy werkplek, een school . Maar in kleine plaatsen 

is dat veel moei l i jker. Voor één zo'n kerk, een moo ie neogot ische 

baksteenkerk, is uitgezocht of deze kan worden v e r b o u w d to t koop

appar tementen (17 stuks), huurappar tementen In de vr i je sector (23 

stuks) of to t een mul t i funct ione le accommodat ie (1790 m^). Daartoe 

zijn de bouwkos ten . Invester ingskosten en opbrengsten bepaald. 

Huurappar tementen bl i jken het hoogste rendement op te leveren. 

Daarbi j moet we l de kanttekening worden gemaakt dat de status 

r i j ksmonument doors laggevend is. Dat leidt vo lgens de Landeli jke 

huurcommiss ie to t 50 extra huurpunten (ongeveer € 250,- extra 

huur per maand) In verband met hoge onderhoudskos ten . Zou het 

die status niet hebben, dan zijn huurappar tementen de meest on

gunst ige var iant . De vraag Is we l of er In een kleine kern vo ldoende 

belangstel l ing is voor het wonen In een kerkgebouw. Dat laat ech

ter onver let dat analyses als deze nodig zijn o m alle mogel i j kheden 

die er zijn te Inventar iseren voordat s loop w o r d t ove rwogen . Zowel 

de opdrachtgever als de auteur van het rapport verd ienen een 

p lu im voor di t Initiatief. 

Alles overziend 
De rapporten zijn het lezen zeker waard . Niet al leen vanwege de in

houd , maar ook omdat je daarmee zicht kr i jgt op het n iveau 

waarop de n ieuwe generat ie kostendeskundigen zich momentee l 

bevindt . Een kostendeskundige moet van alle markten thuis zi jn: 

van overheidsbele id to t o l iepr i jzen, van draagconstruct ies to t EPC-

no rmen , van t rends to t maatschappel i jke verander ingen. Daarnaast 

moet hij deze u i teenlopende gegevens in kosten en opbrengsten 

zien o m te zetten en onder l ing koppelen. Daarin zi jn de auteurs van 

deze rapporten geslaagd. 


