
Een toekomstgericht masterplan voor BRABO I 

Om het voor appartementsbewoners 
eenvoudiger te maken om hun gebouw 
energetisch te
renoveren, ontwikkelde de stad een toolbox 
met daarin een typebestek voor een 
masterplanstudie
en die een Vereniging van Mede-Eigenaars 
(VME) kan aanvragen om de investering in zo’n
masterplanstudie gedeeltelijk mee te dragen. 
De stad heeft gedurende de opmaak en uitrol 
van de masterplanstudie een renovatiecoach 
beschikbaar die de VME helpt om het dossier op 
te starten en mee de resultaten opvolgt zodat 
de studie efficiënt kan uitgevoerd worden. De 
steun van de Renovatiecoach zorgt ervoor dat 
VME, architecten en technisch studiebureau op 
een gelijkwaardige manier met elkaar kunnen 
communiceren.
 

Meer info
mail naar 
renovatiecoach@antwerpen.be 
of bel +32 3 217 08 11

www.antwerpen.be/renovatiecoaching 
samenklimaatactief.be/appartementsgebouwen

Locatie gebouw
Charles De Costerlaan 2-10, 2050 Antwerpen

Aantal units
149

€ Kostprijs
3,2 miljoen euro

Duurtijd werken
?

Energiebesparing
67% bij volledige uitvoering van E60 scenario

Betrokken partners

• Barbara De Kezel (Renovatiecoach Antwerpen)
• TRIGON b.v.b.a. (Syndicus)
• Raad van Mede Eigenaars (RME) Brabo I (Opdrachtgever)
• Gevelinzicht Ingenieur-architecten cvba (Hoofdaannemer 

studieopdracht Masterplan Benovatie)



De masterplanstudie
De Masterplanstudie bestaat uit 3 grote delen. De eerste 
stap is de opmaak van de conditiestaat van het gebouw 
voor gebouwtechnische, installatietechnische, veiligheids- 
en woonkwaliteitsaspecten. Er wordt aangegeven 
welke vervangingsinvesteringen en wettelijk verplichte 
investeringen noodzakelijk zijn in de loop van de komende 
20 jaar. 

Dit stemt overeen met de opmaak van een 
Meerjarenplanning voor de noodzakelijke 
herstellingswerken, vervangingsinvesteringen en 
noodzakelijke werken in het gebouw conform de wettelijke 
verplichtingen. Dit scenario wordt verder in de studie 
Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) genoemd en komt 
overeen met een instandhoudingsscenario omdat dit 
scenario een noodzakelijk investeringsplan is en dit 
losstaat van een beoogde energetische renovatie. 

Verder wordt ook gevraagd om 2 duurzame 
renovatiescenario’s voor te stellen waarbij een hogere 
ambitie gesteld wordt aan de renovatie, met name een 
BENOvatie. Hierbij wordt gericht op een energetische 
renovatie. De ingrepen gaan verder en ook de 
energieperformantie, de woonkwaliteit en het comfort van 
het gebouw worden verbeterd.

Een multidisciplinair team

Om de expertise te kunnen garanderen die 
vooropgesteld werd in het bestek besloot Gevelinzicht 
ingenieur architecten om Tecon in te schakelen en als 
multidisciplinair team in te schrijven voor deze opdracht. 
In dit team zorgde Gevelinzicht voor een expert in 
vochtproblematiek en gevelbouwtechniek en een expert 
duurzaam renoveren en energiedeskundige. Tecon leverde 
een expert stabiliteit en een expert energietechnieken en 
-installaties.

Een toekomstbestendig appartements-   
gebouw dankzij een masterplan Benovatie 



Resultaat
Het resultaat van deze samenwerking is een doorgedreven kwalitatieve masterplanstudie, die 
als basis dient voor het traject waarmee de syndicus Trigonen de RME Brabo I nu aan begonnen 
zijn: de gefaseerde transformatie van Brabo II naar een toekomstgericht, energiezuinig, duurzaam 
appartementsgebouw.



• December 2017: Toelichting masterplan 
Benovatie op de Algemene Vergadering

• Oktober 2018: Gunning masterplanstudie aan 
Gevelinzicht ingenieur-architecten

• December 2018: Voorstelling conditiestaat op 
Algemene Vergadering

• Februari 2019: Voorstelling finale studie + 
mogelijke scenario’s op bijzondere Algemene 
Vergadering

• September 2019: Voorstelling 
renovatiescenario’s en financiering op 
bijzondere Algemene Vergadering + 
goedkeuring gevelrenovatie

• Reductie CO
2
: 509 ton/jaar bij volledige uitvoering van E60 scenario 

• Energiebesparing: 67% bij volledige uitvoering van E60 scenario
• Investering goedgekeurd: 3,2 miljoen euro voor de uitvoering van gevelrenovatie van drie 

gevels, vervanging van de balkons voorgevel, uitvoering van brandveilige maatregelen 
waaronder een bijkomende vluchtweg met een nieuwe brandtrap

Tijdslijn

Belangrijke cijfers

Joni Staljanssens (Gevelinzicht Ingenieurs Architecten):

• Technische problematieken communiceren met leken (‘particulieren’). Zeer heldere 
communicatie nodig die ‘to the point’ is, zonder hieruit belangrijke zaken weg te laten. 

• Technisch correcte informatie verzamelen wanneer dit beperkt voorhanden is
• Als architect je ook verplaatsen in de schoenen van de bouwheer om de gevoeligheden van het 

gebouw te kennen (en de voorgeschiedenis) 
• Faseringen van projecten mee opstellen en steeds erover waken dat een E60 scenario niet 

gehypothekeerd wordt
• Bewoners te overtuigen op een (B)AV voor een bepaald scenario (waarbij het voor 

studiebureaus een evidentie zou zijn om voor dat scenario te kiezen). 

Belangrijkste uitdagingen



Waarom zou u de masterplanaanpak     
aanbevelen aan andere studiebureaus?

Wat waren aangename neveneffecten?

Joni Staljanssens (Gevelinzicht Ingenieurs Architecten):

• Zelf niet in de val trappen om een Meerjaren Onderhoudsplan uit te voeren wanneer er met 
iets meer werk een project kan gerealiseerd worden wat klaar staat voor de toekomst. 

• Vaststellen dat de meerkost voor een E60 soms zeer beperkt is ten opzichte van Meerjaren 
Onderhoudsplanning

• Zeer interessante mindset om naar gebouwen te kijken

Joni Staljanssens (Gevelinzicht Ingenieurs Architecten):
• Vervolgopdrachten na het uitvoeren van de MPS doordat er een vertrouwen is gegroeid bij de 

RVM in de deskundigheid van het studiebureau.
• Goed naslagwerk van het gebouw ter beschikking (soort van as-built document), wat je in de 

toekomst gemakkelijk kan nalezen. 

Vragen?
Renovatiecoach stad Antwerpen: 
renovatiecoach@antwerpen.be 

Gevelinzicht ingenieur-architecten cbva:

info@gevelinzicht.be


