
1

succesfactoren
voor een geslaagd 
bouwproject
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Inleiding

Jouw onderneming is klaar voor een nieuw hoofdstuk: 
je plant een bouwproject. Bij de opstart van een bouw
project komt er heel wat op je af, waar je nu misschien nog 
niet hebt bij stilgestaan. 

Nog voor de eerste steenlegging vraagt een bouwproject 
al heel wat aandacht, tijd en ook kennis van de regelgeving 
rond het opstarten van jouw bouwdossier. We geven je in 
deze white paper graag alvast een eerste indruk van wat 
jou en jouw onderneming te wachten staat en welke stap
pen er moeten gezet worden binnen een bouwproject. Zo 
krijg je alvast een eerste helicopterview van het traject dat 
volgt. We reiken je in deze pagina’s ook graag al enkele wa
pens aan om de gevreesde wet van Murphy te verslaan. 

Deze white paper geeft je een overzicht van de 10 succes
factoren voor een bouwproject. We geven hierbij dan ook 
meteen enkele praktisch toepasbare tips om problemen te 
overbruggen. Werden niet al je vragen beantwoordt tegen 
de laatste pagina, dan kan je altijd bij D+A terecht voor 
transparant advies op mensenmaat. 

We wensen je alvast een fijne voorbereiding toe van jouw 
project en kijken graag samen met jou uit naar een rimpel
loze oplevering van je gebouw. 



Tien succes- 
factoren:
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Een geslaagd bouwproject:

 + verloopt efficiënt

 + blijft binnen het budget

 + wordt correct en op tijd opgeleverd

Vaak loopt het tijdens de uitvoering voor één van deze 
wensen fout. Hieronder bekijken we graag met jou hoe we 
dit ideale scenario kunnen realiseren. 

1.1 Juridisch kluwen

Het coördineren van een bouwproject zit niet in jouw dage
lijks takenpakket? Dan ben je waarschijnlijk niet helemaal thuis 
in de betreffende wetgeving. Voor de start moet je heel wat 
juridische processen doorlopen en ook tijdens het bouw
proces zijn er heel wat regels te respecteren. Ook wanneer 
je gebouw wordt opgeleverd passeren er weer een reeks 
testen waaraan je project moet voldoen. Laat je hierin goed 
begeleiden door specialisten om flink wat tijd, zorgen en 
kosten te besparen.

1.2 Overkoepelende visie & coördinatie

Je bent een expert in je vak en wil je dan ook liefst op je 
eigen verantwoordelijkheden blijven richten. Een bouw project 
onttrekt heel wat uren uit je beschikbare tijd. Aangezien een 
bouwproject zeer diverse expertises vraagt, kun je deze 
meestal niet allemaal bij jezelf of binnen je team terug
vinden. Het bespaart je flink wat uren wanneer je je laat 
bijstaan door deskundigen binnen de verschillende domei
nen. Bij voorkeur laat je deze kenners ook zo goed mogelijk 
met elkaar communiceren zodat ze efficiënt hun uren benut
ten. Het scheelt je heel wat uren wanneer je kiest voor één 
aanspreekpunt, met een gedegen ervaring in de bouw, die 
de verschillende experts kan aansturen en gecoördineerd 
kan laten samenwerken. Als bonus krijg je ook één overkoe



pelende visie op jouw bouwproject waardoor alles efficiënter 
zal verlopen. Hoe gestroomlijnder het bouwproces verloopt, 
hoe minder dubbel werk (en dus kosten) en hoe sneller je je 
gebouw kan laten renderen. 

1.3 Tijdsbesteding

Enkele uren hier en daar… de slotsom van je verloren uren 
telt zwaar door tegen de oplevering van je nieuwe gebouw. 
Uren die je vermoedelijk liever binnen je eigen expertise had 
benut. 

De doorlooptijd van een bouwproject heeft vaak een nega
tieve invloed op de prestaties van je bedrijf en je mede 
werkers. De tijd die je besteed aan de bouw, kun je niet  
altijd recupereren om aan je dagelijkse opdrachten te wer
ken, met vaak negatieve gevolgen voor je bedrijfsresultaat. 
Je wil uiteraard ook zicht houden op de goede voortgang 
van je project. Zoek daarom een expert die jouw taak als 
bouwheer verlicht… of zelf helemaal overneemt met een 
expertise die via jarenlange ervaring werd opgebouwd. Een 
gedelegeerd bouwheer neemt niet alleen de verantwoorde
lijkheden maar ook de risico’s van een bouwproject van je 
over. Eis hierbij ook dat je regelmatig een update krijgt en 
bij belangrijke beslissingen wordt betrokken. Zo hou je zelf 
toezicht op het verloop, zonder zelf constant aan het stuur 
te moeten zitten.

1.4 Vergunningsaanvraag

Nog voor de eerste steen gelegd wordt, moet je een  
vergunningsaanvraag indienen voor jouw bouwproject. Je 
laat je hiervoor best begeleiden door een specialist ter zake 
die de regio, de plaatselijke regelgeving en haar overheden 
goed kent en die eerder reeds gelijkaardige vergunnings
aanvragen heeft ingediend. Een expert inhuren voor een 
vergunningsaanvraag bespaart je niet enkel een pak kost
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bare tijd, maar ook potentieel meerwerk door het herhaal
delijk indienen van vergunningsaanvragen. 

Nog voor de vergunningsaanvraag wordt ingediend, moeten 
er al heel wat voorbereidingen gebeuren. Zo wordt vooraf 
een masterplan opgemaakt voor jouw site als basis voor het 
overleg tussen jou, de bouwheer, en de vergunningsverle
nende overheden. Vanuit het masterplan wordt vervolgens 
een voorontwerp gecreëerd als basis voor een ontwerp 
‘goed voor stedenbouwkundige aanvraag’. De stedenbouw
kundige aanvraag, met alle bijhorende studies, wordt inge
diend bij de beslissende overheid.

Je krijgt als bouwheer in een klassiek bouwproces geen 
enkele garantie op het verkrijgen van een bouwvergunning. 
D+A Project, gedelegeerd bouwheer, vat daarentegen het 
voorbereidende traject samen in een intentieovereenkomst. 
Tijdens de duur van deze overeenkomst worden, binnen een 
vast forfaitair bedrag, al de volgende stappen gezet (presta
tiebestek, raming projectbudget, planning, onderhandelingen 
met de bouwpartners,….) Wordt er na het voortraject geen 
vergunning verleent, dan stopt ook de verdere samen 
werking met een gedelegeerd bouwheer. Er wordt pas  
een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt na het verkrij
gen van de vergunning.

Goed om te weten: D+A heeft een slaagpercentage van  
+/ 95 % bij het bekomen van vergunningen.

1.5 Miscommunicaties uitsluiten dankzij BIM

Het ontwerp van je gebouw wordt bij voorkeur beheerd in 
één centraal systeem. Via BIMsoftware (building information 
modeling) wordt de informatie van alle specialisten van het 
bouwteam in één centraal systeem geplaatst. Dit heeft als 
voordeel dat iedereen dezelfde taal spreekt. Dubbel werk 
wordt ook uitgesloten en mogelijke valkuilen in het ontwerp 



worden sneller gedetecteerd en opgelost vóór aanvang van 
de werken. 

Via BIM wordt je gebouw vooraf al eens volledig digitaal 
gerealiseerd. Aangezien alle experts toegang hebben tot 
deze digitale versie van je gebouw, kan ieder vanuit zijn ex
pertise de beste opties voorstellen. Dit maakt dat de fysieke 
opbouw van een gebouw efficiënter, met meer zekerheden 
en bijgevolg ook budgetvriendelijker kan gerealiseerd wor
den. 

Ook na de oplevering van het gebouw blijkt het BIMmodel 
van grote waarde voor het facility management om toekom
stige onderhoudskosten in te schatten en op te volgen. Dus 
ook na oplevering heeft je gebouw geen geheimen meer 
voor jou.

1.6 Opleveringsdatum

Om een exacte opleveringsdatum te bepalen, worden best 
alle fases gecoördineerd door één coördinator. Heb je zelf 
niet de nodige expertise in huis, laat je dan zeker bege
leiden door een specialist die de volledige keten van een 
bouwtraject door en door kent. 

Er bestaan verschillende vormen om de coördinatie van je 
bouwproject goed te laten verlopen. Vaak zal jou al een 
voorstel gedaan worden in functie van de partij waarmee je 
het bouwproject opstart. Veelal wordt er ofwel vanuit ont
werperskant ofwel vanuit aannemerskant gestart. De ideale 
formule is echter om beide partijen van bij de start bij elkaar 
te brengen en hen zo elk hun sterktes optimaal te laten be
nutten. Ontwerpers zijn vooral specialist in het uitdenken en 
uittekenen van het ontwerp van je gebouw. Aannemers zijn 
dan weer gespecialiseerd in de praktische realisatie van het 
ontwerp van je gebouw en zij kennen best de praktische 
valkuilen in een bouwproject. Wanneer beide partijen van 
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bij de start samen naar het ontwerp gaan kijken en samen 
werken op één centraal (BIM)model, kunnen heel wat prak
tische problemen en dus ook kosten worden vermeden.  
De aaneenschakeling van expertises geeft een optimaal  
resultaat voor je gebouw. Door het digitaal bouwen van je 
gebouw (BIM), met de input van zowel de ontwerpers als 
de aannemers, ga je voor aanvang van de constructie al 
eens volledig door het bouwproces. Zo is het eenvoudiger 
om de opleveringsdatum nauwkeuriger te bepalen.

1.7 Prestatie-eisen

Je wil een gebouw dat voldoet aan jouw eisen op gebied 
van kwaliteit, comfort, duurzaamheid,… Veelal wordt een 
bouwproject gedefinieerd aan de hand van een middelen
bestek. Dit bestek omvat alle materialen en middelen die 
worden aangewend om jouw project te realiseren. Een 
middelenbestek biedt echter niet de garantie dat ook al je 
wensen worden gerealiseerd. Wil je dit vermijden? Dan werk 
je beter op basis van een prestatiebestek. De gewenste 
prestaties van je gebouw worden nauwgezet vastgelegd. 
Vervolgens is het de taak van het bouwteam om een ge
bouw neer te zetten dat aan de afgesproken prestaties 
voldoet. Overleg op basis van één (BIM)model tussen het 
ontwerp en het aannemersteam vereenvoudigt de samen
werking. Met als gevolg de realisatie van een gebouw aan 
een lagere kost, zonder aan de kwaliteit of de prestaties te 
raken. 

1.8 Faalkosten

Een bouwproject realiseren is veelal een belasting voor de 
dagelijkse gang van zaken binnen je organisatie. Het vraagt 
je aandacht, verstoort geregeld de dagelijkse werking en 
bovendien hangt er ook een financieel risico aan vast. De 
faalkost (meerkosten) ligt gemiddeld op 11% voor een bouw
project. Dit is uiteraard een aanzienlijk bedrag, dat vaak 



wordt vergeten in de budgetten. Probeer dan ook zoveel 
mogelijk garanties vast te leggen in je overeenkomsten met 
alle partijen binnen je bouwproject. Vaak komen de meer
kosten voort uit onvoorziene werken die extra worden aan
gerekend. Eerder al spraken we over het middelenbestek. 
Elk ‘middel’ dat niet voorzien is in het middelenbestek zal 
vervolgens dus ook extra gefactureerd worden. Bij een over
eenkomst met een prestatiebestek, moeten de eindprestaties 
gegarandeerd worden en kunnen de extra, nietvoorziene 
kosten dus niet aangerekend worden. 

De afspraken met alle partijen van je bouwteam worden 
best duidelijk geformuleerd in een ondubbelzinnige overeen
komst. Ook hierbij kan je je laten bijstaan door een gedele
geerd bouwheer. Deze partner legt voor jou alle afspraken 
vast met de leden van het bouwteam. Als bouwheer teken 
je slechts één overeenkomst, die met je gedelegeerd bouw
heer. Vraag hierbij altijd een resultaatsverbintenis. 
Een resultaatsverbintenis is je sluitende garantie voor een 
betrouwbare opleveringsdatum, gerealiseerde prestatieeisen 
en dit voor een absoluut forfaitair bedrag. 

1.9 Prijs/kwaliteitsverhouding

Je wilt natuurlijk liefst zo weinig mogelijk betalen, voor een 
zo hoog mogelijke kwaliteit. Het is echter als bouwleek niet 
zo evident om in te schatten wat de gangbare tarieven 
zijn voor bepaalde opdrachten en grondstoffen. En wat 
heb je precies nodig om tot het gewenste resultaat te ko
men? De grootste kost (+/ 80%) zit in de productie van je 
bouwwerk, de aannemerskost dus. Vraag hiervoor dus zeker 
vergelijkende offertes aan. Bekijk goed dat je geen appelen 
met peren zit te vergelijken. Het afwegen van verschillende 
aannemersoffertes scheelt je al gauw een serieuze hap in 
je bouwbudget. Heb je moeite met het afwegen van deze 
offertes? Ook hierbij kan een expert/studiebureau je bijstaan. 
Afhankelijk van je bedrijfsactiviteit zit er ook nog een be
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langrijk deel aan uitrustingskosten binnen je bouwbudget en 
ongeveer 10% studiekosten. Onder de studiekost zitten dan je 
architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur technieken, veiligheids
coördinator,… De  prijskwaliteitsverhouding heeft baat bij het 
aanduiden van één centrale coördinator die alle informatie 
centraal beheert in één (BIM)model van je bouwproject.

1.10 Transparantie

Enerzijds wil je graag zoveel mogelijk inzicht in het volledige 
proces van je bouwproject. Anderzijds is dit vaak moeilijk 
omdat je niet van elke bouwexpertise op de hoogte bent 
en vaak niet weet welke kosten wel of niet gerechtvaardigd 
zijn. Je kan deze valkuil ontwijken door je hierin transparant 
te laten adviseren. Ook hierin kan een gedelegeerd bouw
heer jou helpen. Hij is een expert die het bouwproces com
pleet beheert en die jou bij elke stap transparant informeert. 
Je hebt als bouwheer zo volledig inzicht in alle offertes en 
overeenkomsten, de volledige planning,… je weet dus al voor 
de aanvang van de bouwwerken wanneer je de feestelijke 
opening mag inplannen. 



Klassiek bouw-
proces versus 
gedelegeerd 
bouwheerschap
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2.5 Klassiek bouwproces

Het onderstaande, klassieke bouwproces is vandaag nog 
steeds de meest gebruikte manier van bouwen. Het pro
ces omvat 4 fases, waarbij de bouwheer het centrale aan
spreekpunt is voor alle partijen van het bouwteam. Deze 
manier van bouwen vraagt van de bouwheer een zeer 
grote flexibiliteit op gebied van kennis, tijdsbesteding, budget 
en eindresultaat. 

1. Bouwheer kiest een architect
2. Architect maakt ontwerp
3. Architect maakt, na goedkeuring van het ontwerp, een 

middelenbestek op
4. Architect zoekt aan de hand van het middelenbestek 

een aannemer om de werken uit te voeren.

bouwheer

studiebureau

onderaannemer

architect

hoofdaannemer nevenaannemer



Dit klassieke bouwproces heeft enkele nadelen:

 + zeer chronologisch en dus traag verloop

 + geen kennisdeling tussen architect & aannemer tijdens de 
ontwerpfase

 + onafhankelijkheid van de ontwerper t.o.v. de uitvoerder

 + de prijskwaliteitsverhouding wordt niet geoptimaliseerd

 + bijsturing is enkel mogelijk tijdens de uitvoering, niet in de 
ontwerpfase

 + het bouwbudget wordt pas definitief na de oplevering 
van het gebouw

 + risico van onvoorziene meerkosten bij wijziging van het 
ontwerp tijdens de uitvoering

Bij een klassiek bouwproces rust een zeer grote last op de 
bouwheer, op gebied van opvolging en voor het uiteinde
lijk gefactureerde bedrag. Er zijn ook geen garanties op 
de prestaties van het bouwwerk, noch op de uiteindelijke 
oplever datum. 

2.6 Gedelegeerd bouwheerschap

Vanuit D+A Consult, vonden we de klassieke manier van 
bouwen niet meer passen in een hedendaagse manier van 
samenwerken. Als klant (bouwheer) wil je duidelijk geïnfor
meerd worden. Je wilt weten waarvoor je precies betaald en 
je verwacht ook dat je leveranciers hun afspraken nakomen.
Het klassieke bouwproces past niet binnen de werkwijze van 
D+A  transparante oplossingen op mensenmaat  die we als 
veelzijdig studiebureau dagelijks nastreven voor projecten in 
bouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening. We merken vaak 
op dat een bouwproject vandaag vaak alles behalve trans
parant is. 

Met het gedelegeerd bouwheerschap vonden we een 
antwoord op de verzuchtingen van de bouwheer. 
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Hoe werkt dit bouwproces precies? 
We creëerden de optimale samenwerkingsvorm voor de 
bouwheer en zijn bouwteam. Tussen de bouwheer en het 
bouwteam komt een specialist die het volledige bouwpro
ces coördineert en die alle risico’s draagt: de gedelegeerd 
bouwheer.
De gedelegeerd bouwheer coördineert de uitvoering vanuit 
een studiebureau. In het klassieke bouwproces wordt vanaf 
de uitvoering het proces gestuurd vanuit aannemerskant, 
met een beperktere controle vanuit de ontwerperskant. 

De overeenkomst die een bouwheer sluit met een gedele
geerd bouwheer is gebaseerd op een prestatiebestek, niet 
op een middelenbestek. Zo krijgt de bouwheer de garantie 
dat het gebouw voldoet aan zijn eisen. Meerkosten voor 
bijkomende middelen worden op deze manier dus ook uit
gesloten.

De samenwerking van (gedelegeerd) bouwheer, architect en 
aannemer start al meteen vanaf de ontwerpfase. In het klas
sieke bouwproces zitten aannemer en architect pas samen 
bij opstart van de uitvoeringsfase. Zo worden belangrijke 
kansen gemist om via kennisdeling het ontwerp te optimali
seren. Via een BIMmodel van het bouwwerk kunnen zowel 
architect, studiebureau als aannemer voorstellen formuleren 
voor de optimalisatie van het ontwerp. Mogelijke ontwerp
fouten en uitvoeringsproblemen worden al opgelost in de 
‘digitale bouw’. Dit zorgt bij de effectieve uitvoering voor  

alle partijen bouwteambouwheer gedelegeerd 
bouwheer



lagere faalkosten (die gedragen worden door de gedele
geerd bouwheer), een grotere efficiëntie en dus ook een 
snellere oplevering van het bouwwerk. 

De gedelegeerd bouwheer coördineert vanuit zijn ruime  
expertise het volledige bouwproces. Hierbij bewaart hij ook 
de nodige ruimte voor wijzigingen die de bouwheer nodig 
acht, zonder dat hier telkens extra meerkosten aan vast
hangen. De bouwheer blijft op de hoogte van elke stap 
binnen het bouwproces en kan hierbij ook zelf zijn accenten 
blijven leggen. De gedelegeerd bouwheer staat de bouw
heer hierin bij met zijn knowhow.

Het volledige bouwteam heeft één gemeenschappelijke 
doelstelling: de realisatie van het ontwerp. Dit resulteert voor 
de bouwheer in een bouwwerk dat voldoet aan zijn eisen, 
dat past binnen zijn budget en dat binnen de afgesproken 
termijn wordt opgeleverd. 

De bouwheer geniet dankzij een resultaatsverbintenis met de 
gedelegeerd bouwheer van volgende garanties:

 + garantie vergunning

 + brede expertise

 + 100% transparantie

 + garantie oplevertijd

 + absolute, financiële zekerheid 

Bovenstaande garanties zijn gecombineerd niet verkrijgbaar 
binnen het klassieke bouwproces. Het gedelegeerd bouw
heerschap biedt dus wel deze transparante oplossingen aan. 
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BIM, 
of Building 
Information 
Model
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Een transparante samenwerking vereist een éénduidig plat
form voor alle communicatie rond een bouwproject. Bij het 
bouwproces ‘gedelegeerd bouwheer’ vertrekken we telkens 
vanuit het basisidee dat elke expert maximaal wordt ingezet 
op zijn kennis en ervaring, en dit ten voordele van de reali
satie van het bouwproject. 

Al het voorbereidend werk wordt gecentraliseerd in één  
centraal planmodel: BIM. 

Tijdens de ontwerpfase zit de grootste winst in het feit  
dat de volledige planopmaak van alle disciplines, zowel  
architectuur, stabiliteit als technieken, gecentraliseerd zit in 
één BIMmodel, beheerd door de gedelegeerd bouwheer.  

De architect krijgt de kans om zich enkel te focussen op zijn 
taak als architect/ontwerper. Alle plannen worden uitge tekend 
in het BIMmodel (in Revit), waarbij de architect vooral een 
controlerende functie heeft. Tijdens de uitvoering ligt zijn focus 
vooral op een begeleidende, adviserende en controlerende 
rol. De coördinatie van de uitvoering zelf wordt uitgevoerd 
door de gedelegeerd bouwheer en de aannemer.

Het studiebureau technieken fungeert voornamelijk als  
begeleider van de aannemer, eerder dan als apart 
studie bureau. Ook alle plannen technieken worden in het 
Revitmodel (BIM) ingebracht waardoor mogelijke conflicten 
met het bouwkundig gedeelte al in studiefase aan het licht 
komen, niet tijdens de uitvoering.



Alle uitvoeringsplannen, zowel structuur, stabiliteit, afwerking 
als technieken worden opgemaakt in één en hetzelfde 
BIMmodel (Revit). Er bestaat dus voor het ganse project 
maar één uitvoeringsdossier, dat beheerd wordt door één 
persoon. Alle ontwerpers en uitvoerders maken gebruik 
van dit ene model. De plannen worden opgemaakt in 
nauw overleg met de uitvoerders. Hierdoor krijgen we een 
uitvoerings dossier dat ook echt een uitvoeringsdossier is 
omdat het mee is opgemaakt door de uitvoerders zelf. Alle 
noodzakelijke details worden uitgetekend. Tijdens de werf 
worden ook alle plannen actueel gehouden zodat de plan
nen effectief asbuilt zijn bij de oplevering van het project.

De voordelen van BIM zijn:

 + Uitsluiten dubbel werk. Plannen worden niet door andere 
partijen overgetekend om dan hun studie hierop te maken. 
Alle deelstudies vertrekken van hetzelfde model.

 + Minder kans op fouten bij het overnemen van andere 
tekeningen

 + Geen misinterpretaties van andere plannen

 + De laatste versie is steeds beschikbaar voor iedereen

 + Minder ereloonkosten. Geen dubbele erelonen op dezelf
de post
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Ook na de oplevering van het gebouw blijkt het BIMmodel 
van grote waarde voor het facility management om toekom
stige onderhoudskosten in te schatten en op te volgen. Dus 
ook na oplevering heeft je gebouw geen geheimen meer 
voor jou.



Projectcases 
gedelegeerd 
bouwheer-
schap:
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D+A Project heeft als gedelegeerd bouwheer intussen een 
ruime expertise opgebouwd voor zeer diverse klanten. Het 
gaat hierbij zowel om technologisch hoogstaande realisaties 
als om duidelijk gedefinieerde projecten. Per project werd 
het geknipte bouwteam samengesteld dat vanuit hun multi
disciplinaire samenstelling best de wensen van de bouwheer 
kon realiseren. 

D+A Project werkt dus zowel voor éénmalige bouwheren als 
voor veelbouwers die steeds weer nieuwe bouwprojecten 
opstarten. 

Op de volgende pagina’s stellen we u graag enkele van 
onze gerealiseerde projecten voor.



Bouwwerk: 
De basisopbouw van het Porsche Centre is 2ledig: een 
rechthoekig bouwdeel (workshop) waarnaast een tweede 
bouwdeel ligt in ‘zwaaivorm’ (showroom en canopy). Beide 
bouwdelen zijn verbonden via een 2verdiepingshoge recht
hoekige structuur.

De structuur van het gedeelte workshop is opgebouwd uit 
prefab (voorgespannen) betonnen elementen. Er werd geop
teerd om het atelier in één keer te overspannen met voor
gespannen liggers, om zo een volledige vrijheid te geven 
aan de garageuitrusting.  Om een volledige ontwerpvrijheid 
te behouden tijdens het ontwerp en bouwproces, werd ge
opteerd geen enkele wand een dragende functie te geven.
De structuur van de showroom en de canopy is volledig 
opgebouwd uit een staalskelet, met Hliggers en kokerkolom
men. Omdat deze structuur in de showroom zichtbaar blijft, 
werd reeds van in predimensioneringsfase gezocht naar het 
meest efficiënte en uniforme structuurgrid. Samen met de 
aannemer werden alle verbindingsdetails in de uitvoerings
fase uitgepuurd tot een mooi uniform geheel. 

Porsche Centre Mechelen

Opdrachtgever: 
D’Ieteren Immo
Status: 
Opgeleverd 
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Door het grote aandeel (zichtbare) structuur in het gebouw 
werden de eerste structuurontwerpen reeds in het vroege 
voorontwerp vastgelegd. Dit betrof overspanningen en vrije 
hoogtes in het gebouw, alsook de specifieke eisen zoals 
brandveiligheid en garageuitrusting. Door de stabiliteit uit 
te tekenen in de BIMsoftware Revit, waren we in staat de 
clashes tussen stabiliteit en technieken in een vroeg stadium 
op te sporen en te voorkomen. Het Revitmodel laat ook toe 
met andere BIMsoftware te communiceren, waardoor de 
productietekeningen van de aannemer, uitgetekend in Tekla, 
exact in het model konden worden ingeladen. 

Omgevingsaanleg: 
Door de ligging van de site langs de Vrouwvliet, een waar
devolle belangrijke ecologische en landschappelijke verbin
ding, is bij de inrichting van de site, met deze waterloop 
rekening gehouden en is hierop ingespeeld. Dit vertaald zich 
in verantwoord groenaanleg en –beheer die kansen geven 
aan natuurontwikkeling en biodiversiteit. Werknemers en be
zoekers kunnen daar nu van meegenieten.

De reservatiestrook langs de R6 en de zone van de hoog
spanningsleiding maken bepaalde delen van het project
gebied ongeschikt voor ontwikkeling van bedrijvigheid. Deze 
zones vormen de perfecte locatie voor het uitwerken van 
een biologisch waardevol groene vinger langs de Vrouwvliet.
Bij de opmaak van het groenconcept is gekeken naar de 
bestaande beplanting op de site en de ruime omgeving.  



Deze bestaat voornamelijk uit opgeschoten wilgen en ber
ken. Om de zichtbaarheid van het bedrijventerrein van op 
de R6 te versterken worden de berken gerooid en krijgen 
de wilgen een snoeibeurt. De gerooide berken worden deels 
vervangen door nieuw aangeplante wilgen. Deze zullen 
aangeplant worden in verlaagde grachten waardoor het 
gezichtsveld bewaard blijft.  

Deze grachten zorgen voor natte zones in het groenconcept 
die de diversiteit van planten vergroot.
De site wordt verder aangevuld met inheemse bomen zoals 
zomereik, zwarte els, grauwe els, veldesdoorn en haagbeuk.  
Ter hoogte van de aangrenzende percelen wordt een buf
ferzone voorzien in hakhout.  De soorten die hier worden 
aangeplant zijn onder meer sleedoorn, hazelaar, kardinaal
muts, haagbeuk, liguster en gewone vuilboom.  
Het aanbod van natte en droge graslanden en de hout
kant zorgen voor de aantrek van vogels, amfibieën, insecten 
en vlinders die zich zullen huisvesten in deze aantrekkelijke 
groenzones.  
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Masterplan
Om een overzicht te krijgen van de site in Zellik en de mo
gelijke optimalisatie van het distributiecentrum heeft Delhaize 
de opdracht gegeven om een masterplan op te stellen voor 
deze site.  Hierbij zijn de huidige potenties en knelpunten 
van de site in kaart gebracht.  Op basis van deze analy
se worden verschillende scenario’s en varianten uitgewerkt 
waarin de beoogde uitbreiding van Delhaize wordt geïm
plementeerd.  Bij de uitwerking wordt onder meer aandacht 
geschonken aan een efficiënte en veilige in en uitstroom 
van vracht en autoverkeer en een maximale uitbouw van 
het DCFreshgebouw.  

Koelloods, DC Fresh III
Delhaize wenste op de site Broekooi in Zellik een nieuw ge
koeld distributiecentrum DC Fresh III, te bouwen. Het totaal
project bestaat enerzijds uit een gebouw van om en bij de 
94 meter bij 126 meter. De binnenzone is volledig vrij zonder 
tussenvloeren. Het gebouw dient continu gekoeld te zijn op 
+2C (+ of – 1°C).

Delhaize Zellik: 
bouw van een koelloods

Opdrachtgever: 
Delhaize
Status: 
Opgeleverd 



DC Fresh III sluit aan 
op het naastliggende 
gebouw DC Fresh II. 
DC Fresh III dient qua 
kwaliteitsniveau en af
werkingsgraad, identiek 
te zijn aan het naast
liggende DC Fresh II. In 
die zin dient DC Fresh 
III minstens identiek te 

zijn aan DC Fresh II qua afwerkingsgraad en dient DC Fresh 
III te beantwoorden aan de meest recente bouwstandaard 
en technologische milieustandaard waarbij dit standaard de 
hoogste graad van ontwikkeling van een bepaalde discipline 
of techniek omvat.

In het gebouw komt een volledig geautomatiseerd orderpick 
systeem. 

Het project heeft betrekking op het totaal bouwproject. Het 
project omvat dus minimum de volgende deelopdrachten. 
Deze lijst is louter indicatief bij wijze van projectomschrijving 
en dus zeker niet limitatief. 

Gesloten ruwbouw: bouwrijp maken van het terrein, (paal)
funderingen, open ruwbouw, vloerplaat op volle grond, 
tussenvloeren, dakwerken, buitengevel, buitenschrijnwerk, 
poorten, uitrusting laadkades, binnenwanden, binnenschrijn
werk, sociale lokalen, sanitair, buitentrappen

Technieken: industriële koeling, elektriciteit, verluchting, ver
warming, bliksembeveiliging, rookafvoer, sprinkler, brandvei
ligheidsvoorzieningen, liften, verlichting, perslucht, loodgieterij, 
ITuitrustingen, security, nutsleidingen

Buitenaanleg: riolering, buffering, buitenaanleg, beplanting
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Een ambitieus project van de opdrachtgever D’Ieteren Immo, 
waarbij 3 verschillende automerken in hetzelfde gebouw hun 
showroom huisvesten, met een gemeenschappelijke atelier. 
Naast het gedelegeerd bouwheerschap, nam D+A ook de 
studie stabiliteit voor zijn rekening. 

Rekening houdend met de verschillende eisen inzake belas
tingen, brandveiligheid en bouwsnelheid, werd geopteerd 
voor een voorgespannen prefab beton structuur. Na geo
technisch onderzoek bleek dat de grond over voldoende 
draagvermogen beschikte om te funderen op een plaat op 
volle grond, met plaatverdikkingen ter hoogte van de kolom
men en wanden. 

De uitdaging in het project lag in het complexe terrein. Door 
de grote natuurlijke helling die deze site kent, moest reeds 
van in studiefase rekening gehouden worden met uitvoer
baarheid van de structurele werken. Zo werd geopteerd 
voor het plaatsen van een tijdelijke berlinerwand, omdat het 
door de krappe plaatsbeschikbaarheid niet mogelijk was 

Auto Center Zaventem 

Opdrachtgever: 
D’Ieteren
Status: 
Geopend oktober 2016 



om in talud te werken. 
Door het hellend terrein 
en waren ook de vrije 
hoogtes van de verdie
pingen beperkt. Toch 
slaagden we er in al de 
structuur weg te werken 
in de valse plafonds, dit 
in samenwerking met de 
ingenieur technieken. 

Doordat het atelier en magazijn op het verdiep ingepland 
is, diende er rekening mee gehouden te worden dat de 
zware belastingen van de hefbruggen en magazijninrichting, 
niet rechtstreeks naar de fundering kon worden afgedragen, 
maar via een kolombalkenstructuur. Dit alles werd gedi
mensioneerd, zonder dat de showroom moest inboeten aan 
functionaliteit door te veel kolommen. 
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D+A Project
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D+A nv is de som van de gespecialiseerde knowhow van 
een studiebureau en de concrete aanpak van een gede
legeerd bouwheer. Met 45 specialisten, verdeeld over de 
kantoren in Halle & Mechelen, zet D+A zich dagelijks in om 
opdrachtgevers transparante oplossingen te bieden voor 
bouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening op mensenmaat.

Wil je graag meer weten? We komen graag vrijblijvend onze 
service toelichten. 

Contactpersoon:

Hans Gielis 
gedelegeerd bestuurder 

0477 23 64 81
hans.gielis@da.be



Meiboom 26
1500 Halle

T 02 363 89 10

Borchtstraat 28
2800 Mechelen
T 015 56 09 56

info@da.be
www.da.be




