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Het OCMW Turnhout wou een duidelijke kijk krijgen op haar zeer gevarieerd vast-
goedpatrimonium om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen voor een 
verantwoord onderhoud in de komende jaren. De opdracht die bij Freestone werd 
neergelegd luidde: ‘Het opmaken van een meerjaren onderhouds- en investerings- 
plan voor het patrimonium van het OCMW Turnhout’.
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Het te onderzoeken patrimonium was 
omvangrijk en zeer gevarieerd in 
bestemming en bouwverleden” intro-

duceert Thierry Uyttebroeck, Senior Bouw-
technisch Expert, Freestone GROUP. “Er was 
nieuwbouw, 20 à 25 jaar oude panden tot 
vastgoed daterend uit de jaren ’60. Het gaat 
over WZC’s (woonzorgcentra ’s), service flats, 
woningen bestemd voor diverse sociale op-
vang… Het vastgoed verkeerde in zeer uiteen-
lopende staat van onderhoud”. Het onderhoud 
wordt uitgevoerd door een ‘krimpend’ team van 
eigen mensen. Krimpend, omwille van de 
natuurlijke uitstroom en de integratie van het 
OCMW in de stad. Van de bewoners van de 
woningen voor sociale opvang wordt verwacht 
dat ze zelf zorg dragen voor het pand, en dit      
als deel van het traject naar de reguliere 
woningmarkt. Ook dat komt - begrijpelijk - het 
huurdersonderhoud maar beperkt ten goede.

Voor het OCMW Turnhout was het dus belang-
rijk te weten in welke staat elk onderdeel van  
hun patrimonium zich bevond en welke onder-
houdsmaatregelen er noodzakelijk zouden zijn 
met het oog op instandhouding naar de toe-
komst.

Conditiestaatmeting voor alle gebouwen 
bleek een brug te ver
Thierry Uyttebroeck: “De eerste vraag was een 
conditiemeting om daaruit een onderhoudsplan 
op te stellen. Men moet zich daarbij durven 
afvragen of gebouwen in te slechte staat nog 
onderhoud waard zijn, dan wel of afbraak niet de 
betere optie is. Conditiemeting geeft daarop 
echter geen sluitend antwoord”. Deze methodiek 
geeft aan of een pand voldoet aan de verwachte 
functionaliteit, m.a.w. of het bewoonbaar/bruik-
baar is. Dat is niet hetzelfde als wat vandaag 
verwacht wordt van aantrekkelijk verkoopbaar 
vastgoed. 

Veel woningen uit het patrimonium van het 
OCMW Turnhout werden door de jaren heen met 
beperkte middelen overeind gehouden, maar 
verkeren inmiddels in een minimaal aanvaard-
bare conditie. Door dit specifieke gebruik, was 
een deel van het vastgoedbezit afgegleden tot 
een staat waarbij het opmaken van een ernstig 
onderhoudsplan zinloos is. Thierry Uyttebroeck: 
“De kwaliteit van de uitgevoerde werken in 
combinatie met de zeer hoge slijtagegraad - 
omwille van de frequente wissels van bewoners 
en het gebrekkige onderhoudskennis bij de 
huurders - hebben effectief geleid tot een zeer 
grote noodzaak aan onderhoud. Door beperkte 
budgettaire mogelijkheden bij het OCMW heeft 
het deze onderhoudsachterstand niet kunnen 
wegwerken”.

Aangepaste aanpak
“We hebben geadviseerd om de aanvankelijk 
totale studie met conditiestaatmeting partieel op 
te splitsen in een conditiemeting enerzijds en een 
raming van het te voorziene renovatiebudget   
per pand anderzijds” gaat Thierry Uyttebroeck 
verder. “Een te uitgebreide rapportering als 
voorzien in de conditiestaatmeting is zeer 
complex en wordt niet gebruikt als het gebouw 
aangekruist staat voor volledige renovatie”.

De ideale aanpak bestond erin na een eerste 
bezoekronde aan de gebouwen een opsplitsing 
te maken in welke panden voor conditie-
staatmeting in aanmerking komen en andere, 
waar een globalere aanpak kan volstaan. 
Conditiestaatmeting houdt heel wat tijdrovend 
studiewerk in, terwijl ‘een programma van eisen 
waaraan het gebouw moet voldoen’ toelaat 
sneller te werken. 
“De resultaten van onze tussenkomst hebben 
een nadrukkelijke impact op de organisatie van 
de opdrachtgever” merkt Thierry Uyttebroeck op. 

Klare kijk op 
vastgoedpatrimonium 

Thierry Uyttebroeck
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“Er is een eigen team mensen voor allerhande 
klussen, terwijl voor de betere gebouwen zoals 
een aantal WZC’s onderhoudscontracten zijn 
afgesloten. Waar meer gesofisticeerde tech-
nieken aan bod komen is outsourcen nood-
zakelijk, omwille van de specifieke kennis in de 
markt. Via deze oefening werd voor de opdracht-
gever ook deze noodzakelijke opsplitsing 
duidelijk. Verder toont de praktijk ook aan dat er 
een discrepantie bestaat tussen de subjectieve 
beoordeling van de gebouwenstaat door een 
opdrachtgever en de objectieve evaluatie aan  
de hand van metingen door Freestone.”

Advies 
Het is aangewezen om de grote vervangkosten 
die de evaluatie naar voor brengt, eerst aan te 
pakken, gezien deze ook een grote invloed 
hebben op de gebruikskost. Het betreft HVAC, 
buitenschrijnwerk, daken… 

Een veelvuldig terugkerend probleem is de 
verwerking van materialen die niet aangepast 
waren aan het intense gebruik van deze 
specifieke panden, zoals bv. gipskartonplaten 
die veel te kwetsbaar zijn. De herstellingen 
werden uitgevoerd met beperkte middelen, 
waardoor ze nauwelijks duurzaam bleken, 
onvolledig en bijgevolg al snel tot nieuwe 
interventies aanleiding gaven. De algemene 
conclusie was dat de aanpak er een was van 
‘brandjes blussen’ en niet van effectief duur-
zaam herstel. Een aanpak die omwille van tal 
van (verklaarbare) redenen terug te vinden is bij 
heel wat lokale overheden.

De nieuwe onderhoudsvisie van het OCMW 
Turnhout was cruciaal voor deze opdracht.       
Ze heeft samen met de support van Freestone 
finaal geleid tot een onderbouwd technisch 
meerjarenplan met een focus gericht op ‘onder-
houd’ voor de ‘betere’ gebouwen en een focus 
‘renovatie’ voor de andere.

Eduard Coddé ✍
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