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1. Beheersplan en dakwerken

Opmaak beheersplan
▪ Inventarisatie erfgoedelementen uitgevoerd
▪ Opstellen toekomst visie en doelstellingen – na stabiliteitsonderzoek

➢ Onderzoekspremie aangevraagd in 2018 t.b.v. 20.000 euro (excl. BTW)
➢ Verlening premie goedgekeurd tot 13/02/2022

Vernieuwen van dakafdichting & isolatie
▪ Niet in uitvoering
▪ Wachten op duidelijkheid stabiliteitsonderzoek - prioriteiten
▪ Aanvragen van bijzondere premie t.b.v. 40% gedeelte werken

➢ Raming werken 600.000 euro (incl. BTW)
➢ Premiemogelijkheid 180.000 euro (raming)



2. Beslissingen AV 25/01/2020 – probleemstelling

Analyse stabiliteitsproblemen
▪ Vochtschade: lekken dak, gevelpleister,…
▪ Betonschade
▪ Aantasting gewelven: chlorides, corrosie wapening, verontreiniging,…

Problematiek van veiligheid
▪ Vallende brokstukken
▪ Draagvermogen vloerplaten



2. Beslissingen AV 25/01/2020 - stappenplan

1. Verzamelen historische informatie over gebouw
2. In kaart brengen van originele structuur en opbouw
3. Inventarisatie van bouwtechnische toestand – o.m. opmeting, onderzoek,…
4. Materiaal-technisch onderzoek gebouw – proeven & analyses
5. Uitvoeren proefrestauraties
6. Aanleveren eindrapport – herstelmethodiek & aanpak



3. Besluit van de Burgemeester dd. 31/01/2020 

Gedeeltelijke ontoegankelijkheid
▪ Niet toegankelijk: 3de & 4de verdieping + gedeelte plat dak 1ste verdieping
▪ Niet verhuurbaar: kelder, gelijkvloers, 1ste en 2de verdieping
▪ Betreding op eigen verantwoordelijkheid
▪ Verbod op uitvoeren verbouwingswerken
▪ Meldingsplicht bijkomende schade – controle gevels

Bevel tot uitvoering van de nodige onderzoeken
▪ Timing onderzoeken 2 april 2020 (verlengd tot 10/08/2020)
▪ Uitvoeren van risico-analyse – onderzoek door vrijlegging

o 1ste prioriteit voor appartementen met vaste bewoning
o 2de prioriteit voor 3de en 4de verdieping
o Nadien rest van de verdiepingen

▪ Uitvoeren van nodige stuttingen & bewarende maatregelen

➢Versnelde aanpak + andere aanpak + diepgaande onderzoeken



4. Werkwijze & stand van zaken (1)

Onderzoek opgestart - gericht op 2 elementen:

1. Stabiliteit & vrijgave appartementen
▪ Bijkomende analyses vochtige zones, randzones, …
▪ Stutten indien nodig voor veiligheid mens & gebouw

2. Onderzoek i.k.v. goedgekeurd stappenplan
▪ Historische opbouw, structuur gebouw, inventarisatie….

➢ Plaatsbezoek, rapporten per entiteit, foto’s & vrijleggingen



4. Werkwijze & stand van zaken (2)
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5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (1)

Barsten in betonnen gewelven - liggers & vulpotten

APP 0102APP 0004



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (2)

Barsten in betonnen gewelven - liggers & vulpotten

APP 0312APP 0312



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (3)

Barsten in betonnen gewelven - liggers & vulpotten

APP 0102 APP 0314



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (4)

Barsten in betonnen gewelven - liggers & vulpotten

APP 0309

APP 0313



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (5)

Aantastingen van ter plaatse gestorte structuren – betonnen balken & 
kolommen

APP 0016

APP 0012 Situatie na vrijlegging

Situatie vóór vrijlegging



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (6)

Aantastingen van ter plaatse gestorte structuren – betonnen balken & 
kolommen

APP 0012



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (7)
Aantastingen van ter plaatse gestorte structuren – betonnen balken & 
kolommen

APP 0004 APP 0012



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (8)
Aantastingen van ter plaatse gestorte structuren – betonnen balken & 
kolommen

APP 0012 APP 0012



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (9)
Aantastingen van ter plaatse gestorte structuren – betonnen balken & 
kolommen

APP 0013

APP 0014



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (10)
Aantastingen van ter plaatse gestorte structuren – betonnen balken & 
kolommen

APP 0014APP 0014



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (11)
Aantastingen van ter plaatse gestorte structuren – betonnen balken & 
kolommen

Aangetaste betonkolommen balzaal 



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (12)

Aantastingen van ter plaatse gestorte structuren – betonnen balken & 
kolommen



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (13)

Barsten in muren



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (14)
Barsten in muren



5. Diagnose & oorzaak schadebeeld (15)

Barsten in vloeren



5. Diagnose & oorzaken schadebeeld

1. Vochtproblemen
▪ Vochtinfiltratie (dak of terras)
▪ Slecht binnenklimaat (vochtig, slechte ventilatie, onverwarmd)
▪ Zeeklimaat (zout)

2. Verontreinigingen in beton

3. Belasting op gewelven
▪ Te weinig wapening t.o.v. huidige eisen
▪ Typologie gewelven
▪ Windbelasting – bvb. luifels



5. Diagnose & oorzaken schadebeeld

4. Slechte uitvoering bij herstel na WOI
▪ Plaatsing potten
▪ Naden tussen gewelven & aangestorte delen
▪ Halfsteense muren
▪ Betondekking

5. Zettingen gebouw
▪ Structurele zettingen
▪ Thermische zettingen
▪ Zettingen tussen materialen



6. Registratie & inventarisatie - schadebeeld



6. Registratie & inventarisatie - schadebeeld



6. Registratie & inventarisatie – schadebeeld rood/paars

GROTE SCHADE -> grotere barsten & stukken uit liggers & invulpotten

APP 0413



6. Registratie en inventarisatie – schadebeeld oranje
MATIGE SCHADE -> zichtbare barsten in liggers & invulpotten

APP 0012



6. Registratie & inventarisatie – schadebeeld groen
LICHTE SCHADE -> enkel barsten in lengterichting liggers



6. Registratie & inventarisatie – typologie gewelven

Oude gewelftypes:
• Blauwe kleur: oorspr. gewelven

• Groene kleur: aanpassingen na WOI

Recentere gewelven:
• Rode kleur: Na-oorlogse gewelven

• Gele kleur: Gestort beton



6. Registratie & inventarisatie – typologie gewelven



6. Registratie & inventarisatie – typologie gewelven



6. Registratie & inventarisatie – typologie gewelven



6. Registratie & inventarisatie – typologie gewelven



7. Aandachtspunten na eerste onderzoeken

1. Niet permanent gebruik/ tijdelijke leegstand
▪ Verwarming & verluchting

2. Inspecteerbaarheid – aanwezigheid verlaagde plafonds
3. Verder verloop van aantasting – opvolging (ook kelders)
4. Ventilatie -> zowel in gemene delen als in privatieve
5. Draagkracht vloeren - draagmuren

▪ Gewelven vermoedelijk berekend op ca. 200 à 250 kg/m²
▪ Huidige norm: 500 kg/m²

6. Stabiliteit liggers & kolommen gelijkvloers + draagmuren
▪ Alle bovenliggende muren staan op deze liggers
▪ Halfsteense draagmuren

7. Vochtproblemen lokaal op te lossen – opvolging dak & gevels
8. Brandveiligheid

▪ Algemene compartimentering evacuatiegangen - branddeuren
▪ Doorbrekingen van technische leidingen
▪ Evacuatieverlichting en pictogrammen



8. Afwerking goedgekeurd stappenplan – onderzoek

1. Digitale 3D opmeting van gebouw
▪ Voorlopig enkel publieke delen
▪ Opmetingen vervormingen

2. Opmeting over langere periode
▪ Plaatsen van referentiepunten op buitengevel
▪ Periodiek opmeten van beweging gebouw- impact door zon, seizoenen, 

grondwaterstand,…
3. Uitvoeren van proeven: chlorides, verontreinigingen & kernboring
4. Onderzoek op gevel bepleistering - KIK
5. Onderzoek op structuur en knooppunten structuur - lastendalingen
6. In kaart brengen van technische leidingen & infrastructuur – fiche via 

eigenaars
7. Uitvoeren van proefrestauraties (nog niet begroot – overleg AOE)



8. Afwerking goedgekeurd stappenplan - financieel

Overzicht werkzaamheden goedgekeurd stappenplan onderzoek (dd. 01/07/2020)

1. Kosten onderzoek (6% btw)

Organisatie € 7.531,30

Algemene delen € 13.140,82

Privatieve delen € 48.304,20

Opmaak rapporten € 3.582,80

€ 72.559,12

2. Kosten stabiliseren gewelven publiek en privatief (6% btw)

Algemene delen € 21.139,58

Privatieve delen € 25.814,18

Materiaal € 40.495,46

€ 87.449,22

3. Begeleidingskosten (21% btw) € 29.399,67

GLOBAAL € 189.408,01 incl. btw

TOTAAL ZONDER STABILISATIE € 101.958,79 incl. btw



8. Afwerking goedgekeurd stappenplan - financieel
Verdere onderzoeken in kader van goedgekeurd stappenplan - raming

1. Digitale opmeting en registratie bewegingen € 17.600,00

2. Chloride testen (108 stuks) € 19.440,00

3. Onderzoek gevelpleister KIK € 23.816,00

4. Proeven op verontreiniging in beton € 5.000,00

5. Begeleidingskosten € 20.000,00

€ 85.856,00 excl. btw

€ 103.885,76 incl. 21% btw

Opmerking: niet inbegrepen zijn de proefrestauraties (overleg met Onroerend Erfgoed noodzakelijk)

Globaal overzicht onderzoeken stappenplan

Reeds uitgevoerd € 189.408,01

Nog af te rekenen laatste onderzoeken (raming) € 15.000,00

Nog gepland (raming) € 103.885,76

€ 308.293,77 incl. btw

Premie aanvragen Onroerend Erfgoed € 80.000,00

€ 228.293,77 incl. btw

Kosten tijdelijke stabilisatie € 87.449,22

TOTAAL € 140.844,55 incl. btw



9. Voorstellen voor korte termijn – eenvoudige zaken

1. Verdere visuele opvolging van toestand nodig – wit/groen/oranje
▪ Verlaagde plafonds beperken opvolging
▪ Mogelijkheid verwijderen of inspecteerbaar houden
▪ Opvolging & aanwezigheid

2. Ventilatie & verwarming
▪ Verwarming op niveau houden
▪ Ventileren van ruimtes

3. Opvolging & aanpak lokale vochtproblemen (dak en gevels)

4. Inspectie/opvolging degradatie gevels – beveiliging openbaar terrein
▪ In overleg met Burgemeester: wegnemen loszittende brokstukken

5. Structurelere aanpak van tijdelijke stuttingen – 23 appartementen
▪ Stabielere ingrepen
▪ Ondersteuning zodat leefbaarheid gegarandeerd kan worden
▪ Nog niet begroot – overleg met Onroerend Erfgoed



10. Voorstellen langere termijn – mogelijke scenario’s (1)

1. Lokale aanpak structuur gebouw
▪ Geen 100% garantie –> wat met verantwoordelijkheden?
▪ Moeilijker praktisch te organiseren 
▪ Langere spreiding / meer beperkte fasen
▪ Budgettaire onzekerheid
▪ Hogere totale eindkost
▪ Hoe premie-aanvraag organiseren i.f.v. max. subsidies ? 

2. Gezoneerde of globale aanpak structuur gebouw
▪ In enkele grote fasen grondige herstelaanpak – meer omvangrijke werken
▪ 100% garantie want ‘totaalaanpak’ – afbakening verantwoordelijkheden
▪ Drastische, maar duidelijke organisatie
▪ Kortere spreiding
▪ Grotere budgettaire zekerheid
▪ Bijzondere premie-aanvraag (uitgebreid dossier) met max. subsidie



10. Voorstel langere termijn – mogelijke scenario’s (2)

3. Globale aanpak gevels & dakstructuur
• Kan gebeuren onafhankelijk van gebruik
• Problematiek aanpak gevelpleister
• Dichting & isolatie dakstructuur
• Optimaal aanvragen van premies
• Vrij goed te begroten
• Problematiek houten buitenschrijnwerk



10. Voorstel langere termijn – mogelijke scenario’s (3)

Belangrijke aandachtspunten naar bijkomende analyse/onderzoek

▪ Financiële haalbaarheid onderzoeken – raming kosten & financiering
▪ Brandveiligheid, technieken, stabiliteit, …
▪ Bespreking met Onroerend Erfgoed

➢ Extra (nieuwbouw) ontwikkelingen
➢ Optimalisatie van premies

▪ Bespreking met investeerders & gemeente
▪ Juridische structuur & beheersstructuur
▪ Erfgoedlening en/of medewerking via Participatie Maatschappij 

Vlaanderen

➢ Herbestemmingsonderzoek – Haalbaarheidsonderzoek
➢ Opmaak van offerte
➢ Premie-aanvraag AOE - 20.000 euro (excl. btw)



11. Premieoverzicht

Omschrijving Ingediend Totaal Premie

Premie 0 € 31.800,00 € 0,00

Premie 1 Gevelherstel € 32.431,37 € 10.600,00

Premie 2 Gevelherstel € 25.629,52 € 10.000,00

Beheersplan Plan € 25.200,00 € 20.000,00

Gevelherstel exterieur - fase 3 Gevelherstel 6/11/2019 € 24.230,00 € 8.592,60

Betonherstel interieur fase 1 kelders Interieur 6/11/2019 € 25.174,00 € 9.970,50

Zwamaantasting kelder privatief Zwam 23/12/2019 € 22.325,00 € 8.870,00

Stabiliteit interieur 2019 Stabiliteit 23/12/2019 € 38.190,00 € 20.000,00

Stabiliteit exterieur 2019 Stabiliteit 23/12/2019 € 38.785,00 € 20.000,00

Stabiliteit interieur 2020 Stabiliteit 4/05/2020 € 38.785,00 € 20.000,00

Stabiliteit exterieur 2020 Stabiliteit € 35.000,00 € 20.000,00

€ 337.549,89 € 148.033,10



12. Vragenronde


