Hulp nodig
bij de realisatie
van je meerjarenof actieplannen?
AANBOD VOOR STEDEN EN GEMEENTEN

AANBOD
VOOR
STEDEN EN
GEMEENTEN

Dankzij de Renovatiestarter en de Renovatieplanner
maken bewoners andere én betere keuzes voor hun
verbouwing; wat hen later kopzorgen, geld en tijd
bespaart. Zo dragen burgers hun steentje bij aan
het sterke engagement van steden en gemeenten
om de CO2-uitstoot terug te dringen.

WIE?
Pixii - Kennisplatform Energieneutraal Bouwen
WAT?
Aanbod van bouw- en energiegerelateerde
diensten voor steden en gemeenten voor de
realisatie van actieplannen naar een klimaatneutrale, ondernemende en participatieve
gemeente.
WAAROM?
Binnen de transitie naar een duurzame samenleving helpt Pixii als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling lokale besturen
vooruit in kwalitatief, energieneutraal bouwen.
Steden en gemeenten kunnen bij onze vzw
terecht voor professioneel advies, trajectbegeleiding en certificatie van overheidsgebouwen
en begeleiding van A tot Z bij de realisatie van
wijkrenovaties. Pixii organiseert daarvoor ook
evenementen, vormingen en opleidingen voor
zowel burgers, bedrijven als stadspersoneel.

ELS COUSIN
Coördinator Pixii

Welzijnsbureau OCMW Leuven
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WIjkrenovatie De Kroeven, Roosendaal
Foto: Thermad Brink

wijkrenovatie

Acties

Wijkrenovatie: begeleidingspakket

Van buurtborrel tot energetische wijk

Gericht naar inwoners

met de Axii Renovatieplanner. Als groepen bewoners
zich samen engageren voor bijvoorbeeld de nieuwe
Vlaamse burenpremie, staat Pixii in voor de begeleiding
en ondersteuning bij het nakijken van offertes en
bestekken. Pixii brengt de bouwpartners samen en
voorziet op vraag ook workshops rond samenwerking in
de bouwsector en opleidingen energieneutraal bouwen.
Na oplevering volgt een evaluatie bij de bewoners.

Informeren via infosessies

Opmaken van een
communicatiecampagne
Uitvoeren van het
Renovatiestarterspakket

w stad of gemeente plant een wijkrenovatie,
een groepsrenovatie of een renovatieplan op
gemeentelijk niveau? Pixii kan het volledige
traject ondersteunen van bij de keuze van de energiecriteria tot en met de communicatie en informatie. Via
buurtborrels of infomomenten gaan we op zoek naar
potentiële verbouwers die we begeleiden met het
Renovatiestarterspakket, waarna zij samen met ons voor
hun woning een duidelijk gefaseerd masterplan opmaken

Gericht naar (bouw)bedrijven

Informeren via infosessies en buurtborrels rond energetisch renoveren

Opmaken van een masterplan
gefaseerd renoveren met de Axii
Renovatieplanner
Begeleiden in het kader van
de Burenpremie
Maken van een brug tussen
inwoners en bedrijven
Informeren en begeleiden in de
nazorgfase

Gericht naar personeel
Informeren via infosessies
Opleiden via erkend opleidingsaanbod
Begeleiden bij de Renovatiestarter
Ondersteunen binnen een kwaliteitskader met trajectbegeleiding, certificatie
en de Axii renovatieplanner
Stimuleren van samenwerking met
overheden en lokale bouwactoren via
Business Zoo en coaching

Opleiden via erkend opleidingsaanbod
van bouwbedrijven, architecten en
energiedeskundigen (met gedeeltelijke
terugbetaling via kmo-portefeuille)
Aanbieden van een kwaliteitskader voor
bouwen en verbouwen met trajectbegeleiding, certificatie, de Axii Renovatieplanner en publicatie in erkende lijst
voor renovatieadviseurs
Samenwerking stimuleren van
lokale bouwactoren via Business Zoo
en coaching
Opmaken van bouw- en renovatieadvies

wijkrenovatie

Renovatiestarter

Begeleiding voor wie wil verbouwen
Verbouwen, hoe begin je eraan? Met de Renovatiestarters van Pixii. Wat houdt dat in?
Een renovatie-expert bespreekt thuis bij de burgers welke delen van het huis – dak,
schrijnwerk, gevel, ventilatie, verwarming… – zij willen renoveren aan de hand van
een renovatiematrix. Deze methodiek komt overgewaaid uit de industriële
designwereld en heeft als allergrootste troef dat de bewoners
andere én betere keuzes maken voor hun verbouwing. Ze starten
doordacht en systematisch aan hun verbouwing, wat hen
later kopzorgen, geld en tijd bespaart.
Na het plaatsbezoek ontvangen de
bewoners een globaal masterplan
voor hun energetische renovatie
en een online naslagwerk.
Verdere finetuning is mogelijk
met de Axii Renovatieplanner.

Axii Renovatieplanner

Tool voor gefaseerde renovatie van woningen
en appartementen
De Axii Renovatieplanner is een gebruiksvriendelijke,
realistische en betrouwbare tool die het advies en de
begeleiding bij energetische renovaties heel wat eenvoudiger
maakt voor ambtenaren, syndici, renovatieadviseurs,
energiedeskundigen, aannemers, architecten, ingenieurs
… De burger krijgt dankzij de Axii Renovatieplanner een
begrijpelijk en gefaseerd masterplan voorgeschoteld. Dit
plan toont de verschillende renovatiestappen gefaseerd in de
tijd, de energiebesparing per fase, de CO2-reductie en een
kosteninschatting van de renovatie. Deze begeleidingstool
maakt een doordachte en gestructureerde renovatie
mogelijk en geeft een realistische inschatting van de
nodige werken waarbij lock-in-effecten worden vermeden.
Voor de berekenaar betekent de tool ‘tijdswinst’ en een
vereenvoudiging van de inputgegevens, terwijl unieke,
gebouwspecifieke ingave toch mogelijk blijft.

trajectbegeleiding

Gemeentelijke gebouwen: trajectbegeleiding

Garantie op succesvolle duurzame gebouwen

Trajectbegeleiding
Passief multifunctioneel gebouw Mortsel
© Abscis Architecten

en OCMW-gebouw, bibliotheek, brandweerkazerne,
school, ziekenhuis, theater, rusthuis, zwembad
sporthal, … energetisch bouwen of verbouwen?
Voor ondersteuning bij het uitwerken van duurzame
gebouwen en wijken kan een stad, gemeente, OCMW,
sociale huisvestingsmaatschappij… in de hoedanigheid
van bouwheer, opdrachtgever of opdrachtnemer beroep
doen op trajectbegeleiding van Pixii.
Trajectbegeleiding is een uitgekiend proces waarbij Pixii
als onafhankelijke, derde partij de juiste ondersteuning
biedt op het juiste moment - van projectdefinitie tot
nazorg. Zo geniet je als bouwheer de grootste kans op
een succesvol eindresultaat, terwijl je als opdrachtnemer

de inherente risico’s van een resultaatsverbintenis sterk
reduceert.
Pixii kan met haar trajectbegeleiding sterke referenties
voorleggen zoals Provincie Antwerpen, de AGION
Passiefscholen of de stadsontwikkelingsmaatschappijen
AG Vespa en SO Gent, maar ook kleinere lokale overheden
zoals Stad Ronse en gemeente Sint-Katelijne-Waver.
Pixii begeleidt daarnaast ook studiebureaus in het kader
van door overheden uitgeschreven wedstrijden en
aannemers of projectontwikkelaars. Pixii gaat duurzame
samenwerkingen aan met overheden, zoals de stad
Antwerpen en de stad Gent, via een raamcontract.

hoe ga je aan de slag?
Op basis van een jarenlange
ervaring met energiezuinig én
kwaliteitsvol bouwen ontwikkelde
Pixii een trajectbegeleiding die de kans op een succesvol
project sterk verhoogt. We leggen in overleg een duidelijke
traject vast. Als bouwheer of opdrachtgever stel je vooraf
zelf het gewenste ondersteuningstraject samen:
Projectdefinitie
Evaluatie wedstrijdvoorstellen
Optimalisatie voorontwerp
Nazicht uitvoeringsdossier
Kwaliteit tijdens de uitvoering
Certificatie as-built dossier
Nazorg bij ingebruikname
Provinciehuis Antwerpen
© XDGA

trajectbegeleiding: testimonials

Vooroordelen worden voordelen…
DIRK VAN REGENMORTEL
Coördinator Ecohuis Antwerpen

Raamcontract voor duurzame
samenwerking
Een gouden raad? Als lokaal bestuur moet je meer doen dan
louter bouwadvies geven aan je burgers. Wie een verschil wil
maken, voorziet best een coachingstraject met bouwtechnisch
advies én financieel advies én persoonlijke begeleiding.
En dat met onafhankelijke partners en via een langdurige
samenwerking. Zo is het mogelijk om ervaringen op te bouwen,
methodieken uit te testen en om metingen uit te voeren die
energiebesparing en comforttoename dankzij de beleidskeuzes
in kaart brengen. Een raamovereenkomst voorkomt dat we
voor elke opdracht aparte offertes moet opvragen en biedt een
antwoord op een lokaal duurzaam beleid waarbij we voor langere
duur willen samenwerken met ngo’s met de juiste knowhow
en directe link met de bouwsector. Als lokaal bestuur doen wij
uiteraard een beroep op de traditionele koepels, maar daarnaast
ook op innovatieve koepels zoals Pixii. Via het raamcontract
bieden zij bouwadvies, technische advies en opleidingen voor
onze adviseurs en extra expertise bij bepaalde projecten, zoals
bouwtechnisch advies in kader van onze coaching van syndici
en VME’s bij de energierenovatie van tot nu toe meer dan 70
appartementsblokken.

Bij de eerste kennismaking met het concept passiefschool
was ik argwanend door de complexe materie, de
vooroordelen en het idee dat we in een luchtdicht
gebouw zouden moeten werken. Pixii gaf ons echter gauw
vertrouwen. De duurzaamheid, de gezondere lucht, de
besparing op de energiefactuur en de lagere CO2-uitstoot
zijn zeer overtuigende argumenten. Het is belangrijk om
echter al van bij de start te kunnen rekenen op deskundigen
die het ontwerp kunnen optimaliseren, bijsturen en die
het bouwteam met de juiste kennis bijstaan. Pixii deed
dat steeds op een begrijpelijk manier, met gedrevenheid
en enthousiasme. Vandaag zorgt de passiefschool in
Londerzeel voor een aangename beleving, met constant
aangename temperaturen. Het is er relatief stil, dankzij
de ‘dikke’ bouwschil. En dankzij de luchtverversingen is
de lucht zelfs gezonder. Het zomercomfort blijkt wel wat
een zorgenkind. Mijn advies voor collega-ambtenaren?
Onbekend is onbemind, dus de gebruikers, zoals personeel
en leerlingen, informeren is heel
belangrijk. Vooroordelen worden zo
voordelen!

MARC COCKAERT
Stafmedewerker Onderwijskoepel
van Steden en Gemeenten

JORIS DE PAUW
Schepen voor Huisvesting,
openbare werken, ruimtelijke
ordening, land- en tuinbouw
en onderhoudswerken
Sint-Katelijne-Waver

Duurzaam bouwen is onze
plicht
Als lokaal bestuur vervul je een voorbeeldfunctie
voor je burgers. En dus is het onze plicht om zo groen
en energievriendelijk mogelijk te bouwen. Als wij grote
investeringen doen in ons patrimonium, dan moeten we
op de lange termijn durven denken en zo kwaliteitsvol
mogelijk bouwen om de CO2-uitstoot en de energiekost
zo laag mogelijk te houden. Daarom kozen we bij enkele
nieuwbouw klaslokalen en voor ons multifunctioneel
centrum Dijkstein bewust voor passiefbouw. Meer
dan een sporthal is dit een nieuwe ankerplaats voor
het gemeenschapsleven die ook ’s avonds en in het
weekend gebruikt wordt voor sport, buitenschoolse
kinderopvang, vergaderingen, buurtrecepties ... Pixii
stond in voor de trajectbegeleiding en certificatie
en begeleidde het project met een open-mind. In de
bouwsector kan je gemakkelijk verdwalen en dus is het
zeker een meerwaarde om een objectieve partij onder
de arm te nemen.

Geen onverwachte verrassingen dankzij overleg
Met het oog op Gent klimaatneutraal in 2050, moet sinds 2012 alle
nieuwbouw waarbij de stad (mede)financier is passief gecertificeerd
zijn. Reeds opgeleverde passiefprojecten zijn het Natuur- en
Milieucentrum De Bourgoyen, dagcentrum de Wal en het buurthuis
in de Linnenstraat. Er zitten ook een tiental andere projecten in
de pijplijn, waaronder de eerste passieve brandweerkazerne van
Vlaanderen die in 2017 wordt opgeleverd via gedeelde financiering
van de stad Gent en gemeente Melle. Mijn advies aan lokale
besturen? Vraag voldoende referenties van passiefbouwprojecten
van zowel ontwerpers als aannemers bij aanbesteding en voorzie
een realistische marge op de gestelde energieprestatie-eisen om
wijzigingen in bouwprogramma en geplaatste technieken te kunnen
opvangen. Nog belangrijker is dat nauwgezette calculatie plaats heeft
van bij de start. De passiefbouwdossiers vragen namelijk omwille
van hun complexiteit dat bouwpartners en (onder)aannemers
permanent zicht hebben op de energetische prestaties van het
lopende bouwproject, waardoor onafhankelijke experten welkom
zijn. Dat schept een kader met duidelijke verantwoordelijkheden
voor architecten en aannemers. Dankzij de trajectbegeleiding van
Pixii merkten we bijvoorbeeld dat een passieve stelplaats technisch
een onhaalbare kaart was. Hun experten
rekenen bovendien alles na en sturen bij waar
nodig. Zo komen we op het einde van de rit
niet voor onverwachte verrassingen te staan.
ALEXANDER STOFFELS
Controleur voor de Dienst Bouwprojecten
Stad Gent

info@pixii.be
03 235 02 81

Contact

Turnhoutsebaan 139A
2140 Borgerhout
www.pixii.be

