Locatie gebouw
Charles De Costerlaan 2-10, 2050 Antwerpen
Aantal units
149
€

Kostprijs
3,2 miljoen euro
Energiebesparing
67% bij volledige uitvoering van E60 scenario
Betrokken partners
• Barbara De Kezel (Renovatiecoach Antwerpen)
• TRIGON BV (Syndicus)
• Vereniging van Mede Eigenaars Brabo I (Opdrachtgever)
• Gevelinzicht Ingenieur-architecten cvba (Hoofdaannemer
studieopdracht Masterplan Benovatie)

Een toekomstgericht masterplan voor BRABO I
De stad wil eigenaars van grote, oudere
appartementsgebouwen ondersteunen bij een
grondige renovatie. De Renovatiecoach helpt
daarom verenigingen van mede-eigenaars
(VME’s) om met experten een Masterplan
BENOvatie uit te werken. Dit masterplan is
een duidelijk stappenplan, aangepast aan de
specifieke noden van het gebouw. VME’s krijgen
dankzij een subsidie van de stad, tot 50% van de
kosten van het studiewerk, met een maximum
van 7500 euro, terugbetaald.
Pilootproject Brabo I
In 1966 werd op de hoek van de Gloriantlaan en
de Charles De Costerlaan Brabo I opgericht. Een
15 verdiepingen tellend appartmentsgebouw
dat als landmark verscheen op de Linkeroever
van de stad Antwerpen. Ondertussen is dit
gebouw al ouder dan 50 jaar en zoals veel
gebouwen met deze ouderdom zijn er ernstige
technische en bouwfysische problemen.

Vragen?
Renovatiecoach stad Antwerpen:
renovatiecoach@antwerpen.be
Syndicus Trigon:
info@trigon-beheer.be

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

Masterplan Benovatie voor een
toekomstbestendig appartementsgebouw
De masterplanaanpak
De renovatiecoach van de stad Antwerpen ondersteunde
de bewoners van BRABO I om samen met een team van
experten een Masterplan BENOvatie uit te werken. Het doel
van dit masterplan is de energieprestatie van het gebouw
te verbeteren en tegelijkertijd een veiligere, gezondere en
comfortabelere leefomgeving te creëren.
Het Masterplan bestaat uit twee grote delen:
• een analyse van de staat van het gebouw
• een duurzaam renovatiescenario voor het gebouw
Het resultaat van deze studie is een duurzame meerjaren
onderhoudsplanning: een duidelijk stappenplan van de
acties die moeten genomen worden voor een optimale en
kosten-efficiënte renovatie, waarmee de syndicus en de
eigenaars aan de slag kunnen.
Op deze manier krijgen de eigenaars van Brabo I een zicht
op de timing, kosten en opbrengsten van hun investering en
de volgorde waarin ze deze investeringen best uitvoeren.
Een sterk verhaal
Voor de eigenaars van Brabo I startte dit project met een
toelichting op hun jaarlijkse algemene vergadering, waarna
er gestemd werd over het al dan niet laten uitvoeren
van de studie. Door een grondige voorbereiding van de
renovatiecoach, de syndicus en de raad van mede-eigendom
kon er een overtuigend verhaal gebracht worden en werd
de opmaak van de studie goedgekeurd. Deze aanpak en
samenwerking werd doorgetrokken doorheen het volledige
traject.
Resultaat
De masterplanstudie en de intensieve financiële coaching
van de renovatiecoach leidden bij Brabo I tot de effectieve
goedkeuring van een aantal grote investeringswerken.
Zo worden 3 gevels volledig voorzien van gevelisolatie
volgens de normen van 2050 én tegelijkertijd wordt de
brandveiligheid aangepakt. De masterplanstudie biedt nu
een goede basis om ook toekomstige werken te plannen. Zo
weet elke huidige en nieuwe eigenaar waar hij voor staat.

Tijdslijn
•

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 renovatie
scenario’s en financiering op de bijzondere
algemene vergadering + goedkeuring
gevelrenovatie.

Belangrijke cijfers
•
•
•

Reductie CO2: 509 ton/jaar bij volledige uitvoering van het E60-scenario
Energiebesparing: 67% bij volledige uitvoering van het E60-scenario
Investering goedgekeurd: 3,2 miljoen euro

Advies aan anderen
“De gestructureerde aanpak en advies met financiële ondersteuning van de Stad Antwerpen zorgen
voor een belangrijke incentive voor de VME en de syndicus om hierover een ernstige discussie te
hebben. Dit met als resultaat een gedegen beslissing van de AV met kennis van zaken.”
Zaakvoerder Tony Van den Bergh, TRIGON (Syndicus)

Belangrijkste drijfveren om in te stappen
in dit traject?
“De ondersteuning zorgt voor een platform om de VME op een correcte manier te informeren
en bewust te maken van de noodzaak van een toekomstplan voor het gebouw met alle pro’s en
contra’s. Dit past volledig in de wettelijke verplichtingen bedoeld in art 577 BW waarbij de syndicus
gehouden is tot het opstellen van een budgetering van toekomstige kosten voor de gemene delen
van het gebouw.”
Zaakvoerder Tony Van den Bergh, TRIGON (Syndicus)

Hoe worden beslissingen genomen?
Een professioneel samenwerkend projectteam zorgt ervoor dat er steeds met een duidelijk en
sterk verhaal naar de algemene vergadering getrokken kan worden. Een van de sleutelelementen
hierin is het duidelijk kunnen overbrengen van een soms moeilijke technische boodschap door het
studieteam. Door een goede voorbereiding met de renovatiecoach en de RME en inspanningen van
het studieteam was er steeds een heldere presentatie die begrepen werd door alle eigenaren. Door
in de mate van het mogelijke ook al een financieringsscenario op maat van elk type appartement
uit te werken, wisten de eigenaars ook meteen wat de consequenties waren van elke beslissing die
ze namen, niet enkel nu maar ook voor de komende 10 jaar.

Belangrijkste uitdagingen
“De grootste uitdaging bestaat er in het totale plan tot een goed einde te brengen en de eigenaars
gemotiveerd te houden om deze financiële inspanningen vol te houden. Snelle resultaten in
uitvoering van de eerste fases zijn hiervoor crusiaal.”
Zaakvoerder Tony Van den Bergh, TRIGON (Syndicus)

Financiering
Op de algemene vergadering presenteerde de renovatiecoach een financieel overzicht dat de
kosten per scenario toonde. De persoonlijke financiële impact én de premies voor de werken aan
de gemeenschappelijke delen werden daarop ook uit de doeken gedaan. Iedereen kon zo zijn
maandelijkse last bepalen. Maar hier stopte de coaching niet. In een volgende fase werd een
enquête verspreid onder de eigenaars om in detail te kunnen bepalen voor welke premies ze in
aanmerking kwamen. Met de resultaten van deze enquête werd er een persoonlijke begeleiding
opgezet bij het aanvragen van de premies en leningen.

Belangrijkste successen
Brabo I was een pilootproject in de masterplanaanpak. Deze eerste case was een belangrijke
leerschool en heeft als basis gediend om de processen bij andere gebouw aan te passen. Maar
het grootste succes is natuurlijk dat de eigenaars en syndicus nu over een gedegen masterplan
beschikken waar ze nog jaren mee verder kunnen én dat ze de eerste stappen naar een duurzaam,
toekomstgericht gebouw reeds hebben gezet.

