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In deze 3e nieuwsbrief, en wat mij betreft 
zeker niet de laatste, geef ik u graag weer een 
impressie van mijn activiteiten in het afgelopen jaar. 
 

Ook in 2019 werd het merendeel van mijn projecten in 
opdracht van  zorg- en gezondheidsorganisaties 
uitgevoerd. Organisaties die te maken hebben met 
personeels-en budget tekorten en soms de daarmee 
gepaard gaande aanpassingen in de organisaties en 
nog scherpere kosten-/batenanalyses. Een nog 
grotere dynamiek in de zorg-projecten is mede 
daardoor het gevolg. Projecten die even stil komen te 
liggen om daarna weer met spoed te moeten worden 
opgepakt. In geval van bezuinigingen bepalen welke 
onderdelen van het project essentieel zijn. Daarmee 
worden opdrachten van deze organisaties zo mogelijk 
nog interessanter om uit te voeren! 
 

De diversiteit in de opdrachten is groot: projectleiding, 
programma’s van eisen, budget-ramingen en 
haalbaarheidsonderzoeken (ruimtelijk, financieel en 
bestemmingsplan technisch). Ook werd ten behoeve 
van een rechtszaak een Deskundigenbericht 
opgesteld voor het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 
 

Werkomschrijving 
Stichting De Bascule wil een psychiatrische High 
Intensive Care behandelunit “upgraden”. De kliniek 
bevindt zich op het AMC terrein in Amsterdam. 
Doel is de kliniek een hoger afwerkingsniveau te geven 
en diverse herindelingen door te voeren. Ook worden 
de communicatie- en klimaatinstallaties verbeterd. Het 
bruto vloeroppervlak bedraagt ± 450 m2. Onlangs werd, 
ten behoeve van het aanvragen van de offerten, de 
werkomschrijving gemaakt. 

 
Plattegrond High Intensive Care unit 

Advisering verbouw 
In Delft werd een particuliere opdrachtgever 
geadviseerd bij de technische detaillering van de 
uitbreidingsplannen voor de naastgelegen woning.

   
Plattegrond en doorsnede op de 2e verdieping 
 

Omgevingsvergunning 
Een tandartsenpraktijk in het centrum van Delft wil de 
praktijk uitbreiden met de bovengelegen verdieping. 
Het vloeroppervlak bedraagt straks zo’n 400 m2. De 
Omgevingsvergunning werd aangevraagd en 
inmiddels is er toestemming voor het uitbreidingsplan. 

 
Tandartsenpraktijk in Delft 
 

Gerechtsdeskundige 
In opdracht van De Rechtbank in Den Haag is begin 
dit jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit en 
deugdelijkheid van de riolering in een etagewoning in 
Den Haag. (zie riolering schema hieronder) De capaciteit 
van de afvoer bleek niet in overeenstemming met het 
aantal aangesloten toestellen. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden in aanwezigheid van de procederende 
partijen en de resultaten weergegeven in een 
Deskundigenbericht. 

 BRIS NTR 3216 
 

Riolering schema           

5 Bepalingsmethode voor de afvoercapaciteit 
huishoudelijk afvalwater 

5.1 Inleiding 
De in dit hoofdstuk beschreven bepalingsmethode komt overeen met die in NEN 3215 en mag 
uitsluitend worden gebruikt indien is voldaan aan de voorwaarden voor de leidingaanleg en 
aansluitingen zoals in deze publicatie is beschreven in par. 4.4.  
Het dimensioneren van de afvoerleidingen kan plaatsvinden met behulp van formules en/of 
tabellen. De tabellen zijn gebaseerd op de formule(s) die zijn opgenomen in bijlage B. 

5.2 Ontwerpmiddellijnen 
Het dimensioneren van de afvoerleidingen kan eenvoudig plaatsvinden door gebruikmaking 
van ontwerpmiddellijnen. Het gebruik van ontwerpmiddellijnen leidt tot een ondubbelzinnige 
dimensionering, die onafhankelijk is van het toe te passen materiaal. 
In tabel 5.1 is voor een reeks ontwerpmiddellijnen voor afvoerleidingen van huishoudelijk 
afvalwater aangegeven welke handelsmaat voor afvoerleidingen van een bepaald materiaal 
moet worden toegepast. 

Tabel 5.1 Toe te passen handelsmaten bij een bepaalde ontwerpmiddellijn voor 
afvoerleidingen voor huishoudelijk afvalwater 

Ontwerpmiddellijn 

[mm] 

Handelsmaten afvoerbuis [mm] 
Gietijzer PVC PE Verzinkt staal PPC 

27 40 32 32 40 32 
34 40 40 40 40 40 
44 50 50 50 50 50 
50 50 75 56 50 75 
57 80 75 63 70 75 
69 80 75 75 70 75 
84 100 90 90 100 90 

100 100 110 110 100 110 
117 125 125 125 125 125 
150 150 160 160 150 160 
190 200 200 200 200 200 

Toelichting: Voor niet genoemde materialen moet de inwendige middellijn 
gelijk zijn aan of groter zijn dan de ontwerpmiddellijn. Een afwijking van 5% 
ten opzichte van de ontwerpmiddellijn is toelaatbaar. 

5.2.1 Minimum ontwerpmiddellijn 



                                                  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
Evert Bouwadvies    Kwartelstraat 2 2623 PG    Delft    06 22983128    www.evertbouwadvies.nl   info@evertbouwadvies.nl              pagina 2/2 
 

Raming en uitvoering 
Voor Stichting De Bascule zijn op het AMC terrein 
diverse aanpassingen in de klinieken geraamd en in 
uitvoering genomen: -Extra beveiliging balustraden, -
Stille kamer en time-out, -Implementatie stoomovens 
en -Tuin-aanpassingen. Stuk voor stuk kleine 
projectjes, maar vanwege de ziekenhuisomgeving 
procedureel eveneens uitdagingen!  

                    
Balustraden volkernplaat             Raming stille kamer en 
met print                time-out 

                     
Raming implementatie                  Tuin aanpassingen 
stoomovens 
 

Nieuwbouw advies 
|n Gouda wordt een schoolgebouw gerenoveerd, 
verbouwd en uitgebreid. De ZMLK school van De Ark 
en een Kinderdag Centrum van Gemiva-SVG Groep 
zullen volgens planning in 2020 hun intrek nemen. Het 
complex heeft een netto vloeroppervlak van ongeveer 
5.000 m2. In totaal zal aan ongeveer 250 kinderen 
onderdak worden geboden.  

 
Isometrie exterieur    (bron: KOW architecten Den Haag) 
 

 
Sfeerimpressie hal (bron: Interieur+Collectief Gouda) 

KOW te Den Haag is verantwoordelijk voor het 
architectonische ontwerp en de uitvoeringstekeningen. 
 

Zonnepanelen 
Stichting De Bascule overweegt plaatsing van 
zonnepanelen op de daken van de locatie in 
Duivendrecht. EvertBouwadvies werd gevraagd advies 
uit te brengen. Het maximale aantal zonnepanelen, de 
opbrengstverwachting en de huidige staat van de 
dakbedekkingen zijn in het advies meegenomen.  

          
Projectie zonnepanelen            Opstelling op plat dak  
 

Opleveringen 
Begin dit jaar werden opgeleverd: 

               
Interne verbouwing Ambulante zorg Hilversum 

          
Verbouw 1e en 2e verdieping villa Delft 
 

“Last but not Least” 
In Zoeterwoude wil Gemiva-SVG Groep de 
nieuwbouw van een Activiteitencentrum realiseren in 
de architectuur van de Oostenrijkse architect 
Hundertwasser. Het blijkt dat cliënten zich nog meer 
op hun gemak voelen bij deze soort vormgeving. 
Nu is bouwen voor de zorg financieel altijd al een 
uitdaging, maar met deze architectuur kan dat niet 
zonder extra budget van sponsoren! 
http://www.gemiva-svg.nl/hundertwasser 

 

projectnr.: 1941
ref.: EB
opdrachtgever:  De Bascule

datum: 24 juni 2019  alle bedragen exclusief BTW tenzij anders aangegeven

Afwerkingseisen Chill-out 
-systeemplafond met inbouw reflex armaturen 
-glasvlies behang, linoleum vloerbedekking 
-radiator, wandcontactdozen, tv-aansluiting  
-beweegbaar raam afsluitbaar

Situatie Speedboot-Raket begane grond  PC-01 

omschrijving eenh aantal prijs/eenh. prijs subtotaal
05 bouwplaatsvoorzieningen

05.01 stofschottten/afdekken vloeren e.d. pst 1 € 750 € 750
10 sloopwerk

10.01 systeemplafond inclusief armatuur 206 m2 12 € 7 € 84
10.02 verwijderen glasvlies wandafwerkingen 206 m2 37 € 8 € 296
10.03 radiator omkasting in 110 pst 8 € 175,00 € 1.400

30 kozijnen, ramen en deuren
30.01 deur 206 aanp. Glasopening+beslag omwisselen met 110 pst 1 € 1.100 € 1.100
30.02 raam 206 blokkeren en raamkruk verwijderen pst 1 € 600 € 600
30.03 raam 110 deblokkeren en raamkruk plaatsen(206) pst 1 € 600 € 600

42 dekvloeren en vloersystemen
42.01 strippen en waxen linoleumvloeren 206 en 110 m2 26 € 9 € 234

44 plafond- en wandsystemen
44.01 vast plafond 206 inclusief koof pst 1 € 1.800 € 1.800
44.02 herstel beschadigingen en gaatjes wanden 110 en 206 pst 1 € 350 € 350

45 afbouwtimmerwerk
44.01 radiator omkasting in 206 pst 8 € 175,00 € 1.400

46 schilderwerk
46.01 sauswerk wanden 206 en 110 m2 75 € 11,00 € 825
46.02 schilderwerk vaste plafonds 206 en 110 m2 26 € 18,00 € 468
46.03 herstel en schilderwerk plinten pst 1 € 260,00 € 260
46.04 schilderwerk radiator omkasting 110 pst 1 € 450,00 € 450
46.05 schilderwerk radiator 206 pst 1 € 350,00 € 350

61 ventilatie
61.01 aanbrengen ventilatie anomostaten in plafond 206 pst 1 € 800,00 € 800

70 elektrotechnische installatie
70.01 armaturen inbouw armatuur 206 vervangen voor vast opbouw pst 1 € 800,00 € 800
70.02 206 wandcontactdozen etc. verwijderen en lichtschakelaar naar gang pst 1 € 1.200 € 1.200
70.03 110 wandcontactdozen, lichtschakelaar etc. terugplaatsen pst 1 € 1.500 € 1.500

totaal excl. toeslagen  € 15.267
TOESLAGEN                                                                                   onvoorzien 5% € 763

algemene kosten 7% € 1.122
winst & risico 4% € 686

geraamde bouwkosten  excl. BTW excl. BTW € 17.839
geraamde bouwkosten  incl. BTW incl. BTW € 21.585

In deze opstelling is geen rekening gehouden met projectbeleidingskosten 
AMC en kosten aanvraag werkvergunning     deze kosten zullen naar 
schatting € 3.000 incl btw bedragen

Na akkoord De Bascule offerteaanvraag bij MedicomZes            

kostenraming Stille kamer v.v. Chill-out Speedboot-Raket Meibergdreef

chill-out bestaand    PC01 206                                                                                       stille kamer bestaand   PC01 110 

Afwerkingseisen Stille kamer
-vast plafond met gesloten vast armatuur
-sauswerk, linoleum vloerbedekking
-radiator omkasting,  geen wcd, tv en schakelaar
-raam geblokkeerd; deur met kijkopening

projectnr.: 1940
ref.: EB
opdrachtgever:  De Bascule

datum: 19 juni 2019 (prijs Businesspint verwerkt) alle bedragen exclusief BTW tenzij anders aangegeven

Implementatie van stoomovens in de keuken van 5 klinieken: 
A - proeffase in 020  met tijdelijke verloopsteker 380V-230V 
B - proeffasen overige 4 klinieken met tijdelijke verloopsteker 380V-230V 
C - definitieve implementatie stoomovens in 5 klinieken 

verrijdbare inbouwkast       verloopsteker 380-230V         Miele stoomoven DGC 7865 

omschrijving eenh aantal prijs/eenh. prijs subtotaal

A Proeffase "020"
E-aansluiting verloopsteker 380-230V koop 1 € 30 € 30
kraanaansluiting maken op waterinstallatie keuken pst 1 € 150 € 150
afvoer maken op bestaande afvoer keuken pst 1 € 100 € 100
inbouwkast verrijdbaar offerte 1 € 1.235 € 1.235
stoomoven DGC 7865 (opvolgend model van DGC 6865) offerte 1 € 3.275 € 3.275
onvoorzien 7%  € 335 € 335

 € 5.125
 € 6.202

B Proeffasen overige 4 klinieken
E-aansluiting verloopsteker 380-230V € 400 € 0
kraanaansluiting maken op waterinstallatie keuken pst 4 € 150 € 600
afvoer maken op bestaande afvoer keuken pst 4 € 100 € 400
inbouwkast verrijdbaar € 450 € 0
stoomoven DGC 7865 (opvolgend model van DGC 6865) € 3.275 € 0
onvoorzien 7%  € 70 € 70

 € 1.070
 € 1.295

C definitieve implementatie stoomovens in 5 klinieken
aanpassen bestaande  380 V naar 230V (3,5kW) pst 5 € 200 € 1.000
kraanaansluiting maken op waterinstallatie keuken € 150 € 0
afvoer maken op bestaande afvoer keuken € 100 € 0
hoge inbouwkasten passend bij bestaande keukens pst 5 € 450 € 2.250
stoomoven DGC 7865 (opvolgend model van DGC 6865) pst 4 € 3.275 € 13.100
onvoorzien 7%  € 1.145 € 1.145

 € 17.495
 € 21.168

excl.btw € 23.690
incl. btw € 28.665

van 020

totaal  excl. btw
totaal  incl. btw

in proeffasen
in proeffasen

totaal  excl. btw
totaal  incl. btw

totale kosten implementatie stoomovens in 5 klinieken

van 020
van 020

kostenraming Implementatie stoomovens Klinieken Meibergdreef

totaal  excl. btw
totaal  incl. btw

    keuken in "020" 
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