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Scenario 1

Behoud, restauratie en
herbestemming van het gehele
gebouw op huidige locatie.

In deze variant worden de
hallen een open passage
waaronder in ieder geval
vrachtwagens het terrein op-
en-af kunnen rijden. Een
vrachtwagen heeft een
maximale hoogte van 4 meter.
Hiervoor is het belangrijk om
te controleren wat de hoogte
van de spanten is.

Aan de zijgevels van de hallen
kunnen functies worden
toegevoegd. Deze ruimtes
hebben een glazen wand
richting de passage. In de
linker zijgevel kunnen ook
openingen worden gemaakt.
Deze gevel was een
gemeenschappelijke gevel met
de oude spinnerij, wat te zien
is aan resten en bouwsporen.



Scenario 2A

Behoud en herbestemming 
van een deel van het gebouw 
op huidige locatie.

In deze variant wordt het 
zuidelijke deel van de hallen 
afgeknipt. Op de plek waar de 
hallen worden afgeknipt wordt 
een glazen wand geplaatst. 
Functies worden in de hallen 
geplaatst als “dozen” in de 
ruimte. De tussenruimte kan 
worden gebruikt als 
gezamenlijke ruimte. 



Scenario 2B

Behoud en herbestemming 
van een deel van het gebouw 
op huidige locatie.

Deze variant is vergelijkbaar als 
de variant op de vorige pagina. 
In deze variant worden de 
hallen aan de noordzijde 
afgeknipt. Het gebouw blijft 
hierdoor een afbakening van 
het terrein, van buitenaf 
gezien, terwijl het meer 
vrijheid geeft voor de 
bedrijfsvoering aan de 
noordzijde. 



Scenario 2C

Behoud en herbestemming 
van een deel van het gebouw 
op huidige locatie.

In deze variant wordt één van 
de twee hallen behouden. Aan 
de kant waar de hal wordt 
afgeknipt wordt een glazen 
wand geplaatst. 



Scenario 3

Instandhouding van in ieder 
geval de spanten op de huidige 
locatie.

In deze variant blijven alleen 
de spanten behouden. Het is 
een zeer kostbare ingreep om 
de spanten te behandelen met 
een specifieke lak. Daarnaast 
moet worden onderzocht of 
het mogelijke is om alleen de 
kapconstructie te behouden 
met betrekking tot de 
windbelasting. 

Het gebouw heeft geen 
specifieke functie, maar kan 
wel functioneren als 
bijvoorbeeld een opslagplaats, 
parkeerplaats of 
verkeerstechnische doorgang.



Scenario 4

Instandhouding van de gehele 
constructie door demonteren en 
verplaatsen naar een nader te bepalen 
locatie. 

In de deze variant wordt de hele 
constructie gedemonteerd, verplaatst 
en opnieuw opgebouwd. Hieromheen 
kan een nieuwe buitengevel gebouwd 
worden om een binnenklimaat te 
creëren. 

De hal zal op een nader te bepalen 
locatie in de gemeente Huizen als 
bijvoorbeeld evenementenlocatie 
dienen. 



Scenario 5 

Behoud en herbestemming van een 
deel van het gebouw en verplaatsen op 
het terrein. 

In deze variant worden de hallen 
gedemonteerd en opgeslagen tot de 
herontwikkeling van de kavels van 
gebouwen 42, 43, 44 en 45. Bij 
herontwikkeling kunnen vijf 
beuken/kolomrijen over de gehele 
breedte gebruikt worden als ruime 
entree voor het nieuw te ontwikkelen 
kantoorpand. 

De constructie wordt beschermd door 
een glazen volume welke eroverheen 
geplaats wordt. Hierdoor is er een 
gecontroleerd buitenklimaat en is de 
constructie beschermd voor extreme 
weersomstandigheden. 

De hal zal als entree functioneren voor 
de kantoorruimtes erachter. Hierin 
kunnen plekken gecreëerd worden voor 
een koffiecorner en informele 
bijeenkomstruimte. 

Een evenementenlocatie is niet 
wenselijk wegens de ligging van het 
gebouw op het bedrijventerrein.
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(alle bedragen x Euro 1,-)

Stichtingskostenopzet

Investeringen Uitgangspunten investering

Aankoop en aankoopkosten 1 Verkoop €1,- plus notariskosten 

Demontage en sloop 343.265 Conform bouwkostenraming 04-02-2022 

Inbouw / herbestemming 685.455 

Herbouw 691.740 Conform bouwkostenraming 04-02-2022 

Projectbegeleiding 139.237 Percentage over bouwsom 

Terreininrichting, nuts en overige werken 20.000 Nutsaansluiting tijdens bouw 

Bijkomende kosten (leges, architecten, advies) 130.534 

Overige kosten (onvoorzien, dekking ak, rente) 243.771 Post onvoorzien 10%, AK 2,5%, communicatie post €5.000,-

Niet verrekenbare BTW - BTW over stichtingskosten verrekenbaar 

Totale investering 2.254.004 

Dekking/financiering Uitgangspunten dekking/financiering

Subsidies - Taakstellende subsidie, subsidieverstrekker onbekend 

Verkopen -

Vreemd vermogen 202.435 Annuïtair, 2,3%, looptijd 30 jaar 

Eigen vermogen 2.051.568 Interne rekenrente 5% 

Totale dekking/financiering 2.254.003 



Exploitatie jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Huursom (incl servicevergoeding indien opgenomen) 28.116 28.594 29.080 29.574 30.077 30.589 31.109 31.637 32.175 32.722 

Exploitatielasten

Afschrijvingen 61.022 61.022 61.022 61.022 61.022 61.022 61.022 61.022 61.022 61.022 

Financieringslasten 107.234 107.125 107.013 106.898 106.781 106.661 106.539 106.413 106.285 106.153 

Overige exploitatiekosten (incl. niet verr. btw) 39.362 40.032 40.712 41.404 42.108 42.824 43.552 44.292 45.045 45.811 

Exploitatieresultaat -179.502 -179.584 -179.667 -179.750 -179.834 -179.918 -180.004 -180.090 -180.176 -180.264 

Cashflow (inclusief contante waardeberekening van de jaarlijkse kasstromen)

Huursom (incl servicevergoeding indien opgenomen) 28.116 28.594 29.080 29.574 30.077 30.589 31.109 31.637 32.175 32.722 

Financieringslasten 107.234 107.125 107.013 106.898 106.781 106.661 106.539 106.413 106.285 106.153 

Aflossing financieringen 4.760 4.869 4.981 5.096 5.213 5.333 5.456 5.581 5.709 5.841 

Overige exploitatiekosten (incl. niet verr. btw)* 39.362 40.032 40.712 41.404 42.108 42.824 43.552 44.292 45.045 45.811 

Cashflow per jaar -123.241 -123.432 -123.626 -123.824 -124.025 -124.230 -124.438 -124.649 -124.864 -125.083 

Cashflow cumulatief -123.241 -246.672 -370.299 -494.123 -618.148 -742.377 -866.815 -991.464 -1.116.328 -1.241.411 

Contante waarde per jaar (discontovoet 4%) -120.847 -116.380 -112.080 -107.941 -103.958 -100.125 -96.435 -92.884 -89.465 -86.175 

Contante waarde cumulatief (discontovoet 4%) -120.847 -237.227 -349.307 -457.248 -561.207 -661.331 -757.766 -850.650 -940.115 -1.026.291 

Overige kerngegevens

BAR (bruto aanvangsrendement) 1,4%

Leegstandspercentage per jaar 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

*) In dit model wordt verondersteld dat:

- De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud gelijk oplopen met de voorzieningen, in werkelijkheid zal 

dit niet het geval zijn.

- De servicekosten en servicevergoedingen per saldo geen bate of last veroorzaken. In werkelijkheid zou dit wel 

kunnen



Scenario 5 Variant: 6 beuken Variant: volledig 
programma

Demontage 343.265 318.865 343.265

Herbouw 685.455 441.455 685.455

Inbouw 691.740 298.940 799.990

Totaal stiko* 2.254.004 1.532.076 2.393.256

Huur  (100%) + 31.240 + 18.750 + 57.220

Onderhoud - 30.000 - 20.000 - 35.000

Cumulatief jr 10 -1.077.419 - 759.778 - 1.149.236











Bijlage 1: bouwkostenraming scenario 5














