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Wie zijn wij?  
Wij zijn groep Technova_smartcirculair en wij zijn bezig met het ontwerpen van een duurzaam, 
circulair en op schaalbaar kantoorgebouw. Onze visie op het project is dat we 
een kantoorgebouw ontwerpen, dat als je binnenstapt in het gebouw het een verhaal verteld. Het 
verhaal van de bijzondere geschiedenis, maar ook de bijzondere duurzaamheid. Wij als groep zijn ook 
bezig met de toekomst. Komen er straks meer thuiswerkplekken? Dan kan de functie van heg 
gebouw veranderd worden. Dat is de circulaire gedachten. Ook qua materiaalgebruik denken wij aan 
de toekomst. Door een demontabel ontwerp te maken, kunnen wij een hele hoop materialen op een 
andere locatie hergebruiken. In het ontwerp kijken we ook naar de duurzaamheid van de toegepaste 
materialen en installaties. Kortom, het ideale kantoor van de toekomst.   
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Kosten  
Voor het berekenen van de kosten van ons gebouw hebben wij kerngetallen opgezocht. Ons gebouw 

heeft een vloeroppervlakte van 3240 m2 en volgens de bron heembouw is een kantoorgebouw min 

€875,- per m2 en max. €1700,- per m2 BVO. Dat zou betekenen dat ons gebouw tussen de 

€2.835.000,- en €5.508.000,-. Stel we pakken een prijs van €1500,- omdat ons gebouw vrij 

ingewikkeld is. Dan doen we 3240 m2x €1500,-= € 4.860.000  

-Thermo Fraké is verkrijgbaar vanaf € 60,- per vierkante meter. De gevel heeft een oppervlakte van 

965 m2 gevelbekleding. Dat is dan 965 m2x €60,-= € 57.900 

-Voor de buitenplanten hebben wij een mix bedacht met verschillende klimplanten en hier een 

bedrag voor vastgesteld van 75,- per vierkante meter.  

-Voor de groene binnenwanden wordt door verschillende leveranciers een gemiddelde prijs 

vastgesteld van €150,- per vierkante meter. Dat wordt dan €150,- x 200 m2 = €30.000 

-de kosten variëren tussen een standaard sedum dak tot een vol begroeide daktuin. Wij willen daar 

een beetje tussenin zitten om zo toch een leuke daktuin te kunnen realiseren. Hiervoor hebben we 

een bedrag gerekend van € 19.000, -. Over een dak van 315 m2  

-De prijs van de kas op het dak bedraagt € 8145,- 

-Voor het plaatsen van tien insectenkasten XL op en rond ons gebouw kost dat bij elkaar rond de  

€ 700,- 

-De totale kosten voor de afvoerinstallatie zijn te vinden in het rapport Energie. De kosten hiervan 

komen op € 7.000, - 

-om op elke verdieping bij het overstek deze planten te plaatsen is dat een bedrag van € 2.000 

gerekend om zo een goede mix te kunnen maken van deze verschillende planten. 

- Een goede prijsindicatie voor een nieuwe woning van houtskeletbouw is gemiddeld tussen €750,- 

per m2 en € 1.800, - per m2 (excl. btw). Deze m2-prijs varieert natuurlijk volgens de grootte, de 

moeilijkheid en de afwerking van de woning 

- Kanaalplaatvloer 340 mm dik €95,- tot €97,- per m2 we hebben in ons project 3090 m2.                    

€ 96,- x 3090 m2= € 296.500 

 

-Als je alle bedragen bij elkaar optelt kom je uit op een bedrag van €5.281.245 wij denken dat dit het 

ongeveer gaat kosten om het te bouwen. 

  

https://www.heembouw.nl/nieuws-blog/blogs/kantoren/wat-kost-een-kantoor-op-maat/#:~:text=Zoals%20in%20de%20inleiding%20al,%2D%20tot%20%E2%82%AC1.700%2C%2D.


 

Onderhoudskosten 
   

We denken een onderhoudsprijs te verwachten van 10% van de totale kosten in een periode van 50 

jaar. Dat komt dus neer op ongeveer €500.000. Dat is €10.000 per jaar voor alle kosten die je maakt 

voor het onderhouden van je pand. Hieronder vallen bijvoorbeeld het snoeien van alle planten en 

gewassen, het schoonmaken van het pand. Zowel binnen als buiten. 

Op schaalbaar 
 

Als er in de toekomst meer ruimte nodig is kan je de vide weg halen en heb je een extra aantal m2 

meter bij. Als je nog meer ruimte nodig hebt en je ziet als bedrijf geen functie voor het dakterras kan 

je die weg halen en daar muren om heen zetten en dan heb je weer een paar m2 meter extra erbij. 

Als je dan nog steeds niet genoeg ruimte hebt kan je de bovenste verdieping plaats van een klein 

blokje maken hem over de hele verdieping lengte maken. 

Vind je het te groot kan je altijd nog tijdens het bouwproces de derde verdieping weg laten. Als je op 

een later moment nog kleiner wilt zou dan zonde zijn, want je hebt de materialen er al voor gebruikt. 

Als je dat dan echt zou willen zou dat wel kunnen maar kost dat onnodig veel geld, maar alles in het 

gebouw is in princiep demontabel. Als je dus er een verdieping tussen uit wilt halen of de bovenste 

verdieping weg wilt hallen zou dat kunnen, maar dat kost gewoon te veel geld. 

 

 


