
Kengetallen deel 3 
“De betekenis van vormfactoren” 

 

Vormfactoren geven inzicht in de verhoudingen tussen verschillende metingen. Met vormfactoren kan 

tevens sturing worden gegeven aan de kostencomponenten. 

In een programma van eisen voor de ontwerpende partijen wil je vormfactoren meegeven.  

Maar wat is de betekenis van een dergelijke vormfactor? Deze editie van ‘Kengetallen’ willen wij graag 

wijten aan een discussie op de LinkedIn groep ‘bouwkosten/calculaties’. Hieronder een uiteenzetting 

van een aantal stellingen in vraag/antwoord verband.  

 

Stellingen m.b.t. vormfactoren: 

1. Geveloppervlak / brutovloeroppervlak (BVO) is 0,63 : Wat zegt dat? 

 

Hoe hoger de factor, hoe meer gevel. Gevel is een duur element in de bouwkostenraming.  Overwegend 

kun je stellen dat een open gevel duurder is dan een dichte gevel 

Een bakstenen gevel is het goedkoopst en een vliesgevel met triple glas het duurst. 

Geveloppervlak / BVO is 0,63 wil zeggen dat 63% van het BVO opgaat aan geveloppervlak. Dit zegt echter 

nog niets over de verhouding open/dicht! 

 

2. Bruto bebouwd oppervlak (BBO) / BVO is 0,41 Wat zegt dat? 

 

BBO / BVO verhouding bebouwd oppervlak als percentage van het BVO. 

 

3. Dakoppervlak / BVO is 0,63 : Wat zegt dat? 

 

Dakoppervlak / BVO is 0,63 wil zeggen dat 63% van het BVO opgaat aan het dakoppervlak. 

Dat betekent een laag gebouw. 

 

 

4. Netto vloeroppervlak / BVO is 0,.. : Wat zegt dat? 

 

Het netto oppervlak uitgedrukt in een percentage van het BVO. 

Hoe hoger het percentage hoe efficiënter een gebouw ontworpen is, dan heb je namelijk weinig 

verliesmeters aan constructie en installatieruimte.  

 

 



5. Gevel open / BVO is 0,.. : Wat zegt dat? 

 

Gevel open / dicht BVO is 0,.. zie het eerste punt; de openingen resp. dichte vlakken in de gevel gedeeld 

door het BVO. Wij drukken liever de gevel uit in een verhouding open/dicht dat een beter beeld geeft van 

de kostencomponenten. 

 

 

6. Binnenwanden / BVO is 0,.. : Wat zegt dat? 

 

Binnenwanden / BVO is 0,.. zegt iets over de dichtheid van de binnenwanden. Een ingedeeld kantoor 

heeft een hogere factor dan een casco kantoor. 

 

7. Aantal verdiepingen / BVO is 0,.. : Wat zegt dat? 

 

Aantal verdiepingen / BVO zegt wat over de verhouding van het aantal bouwlagen per BVO. 

 

 

Conclusie 

Dit is een greep uit vormfactoren waarop je een ontwerp kunt sturen. Maar het is ook mogelijk andere 

gegevens uit kengetallen te halen. Bijvoorbeeld of je hoge ruimtes hebt (inhoud ten opzichte van BVO) 

En wanneer je alle getallen bij elkaar hebt is het al te zeggen waar eventueel optimalisaties mogelijk zijn. 

Naar aanleiding van een discussie op de LinkedIn groep bouwkosten/calculaties, willen wij hierbij graag 

afsluiten met een interessante opmerking van Marco Becker: 

De kengetallen GO / BVO zijn voor beleggers eigenlijk veel belangrijker. Voor beleggende partijen is het 

mogelijk hiermee een antwoord te geven op de vraag: “Hoeveel opbrengende meters krijg ik voor het 

aantal gebouwde meters?” 

Bij factoren van 0.65 bo voor meergezinswoningen kun je beter stoppen met tellen. Het wordt niet meer 

betaalbaar. Hoe efficiënter het ontwerp hoe hoger het budget. Ieder meter krijgt namelijk via de BAR 

(bruto aanvangsrendement) ook nog eens een hefboom in zijn opbrengend vermogen. 


