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1ste Werfverslag 
2019.1470 
 

4 mei 2017 – 14:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr Jan Wouters bvba Habaite hoofdaannemer 

Dhr & Mevr Heylen  onderaannemer-afbraakwerken 

 
  

 

1.1  

De afbraakwerken kunnen pas maandag terug beginnen gezien de toestemming voor de parkeerruimte. 

 

1.2  

De halve steen voor de scheimuur met nr 8 wordt nog weggenomen.  Al het puin wordt nog weggenomen alsook 

de bomen waar de carport moet komen. 

 

1.3  

De architect geeft de 0-pas door voor het opvullen van het niveau van de kelder en laat nog weten hoe de achtergevel 

van het nr 14 dichtgewerkt wordt. 

 

1.4  

De architect kijkt nog na hoe de afwerking van de scheimuur met het nr 8 voordien afgesproken werd. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

de hoofdaannemer 

Dhr Heylen 

 
  

 

Na het vertrek van Dhr Heylen kwam Mevr Van Herck aan en werden de volgende punten genoteerd: 

 

1.5  

De achtergevel van het nr 14 wordt gewoon dichtgewerkt met snelbouwsteen in de openingen en de doorgang. 
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1.6  

De 0-pas wordt gelijk genomen met het stoepniveau aan de linker zijde + 2 cm (maximaal toegestaan 

niveauverschil). 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

de hoofdaannemer 

Mevr Van Herck 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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2de Werfverslag 
2019.1470 
 

3 december 2019 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr & Mevr Heylen bvba Heylen onderaannemer-afbraakwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen voor de scheimuur met nr 8 wordt nog weggenomen.  Al het puin wordt nog weggenomen 

alsook de bomen waar de carport moet komen. 

• De achtergevel van het nr 14 wordt gewoon dichtgewerkt met snelbouwsteen in de openingen en de doorgang. 

• De 0-pas wordt gelijk genomen met het stoepniveau aan de linker zijde + 2 cm (maximaal toegestaan 

niveauverschil). 

 
  

 

2.1  

Men is bezig met de afbraakwerken.  De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve 

de tand waarmee de schouwen ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de 

grond tot aan de onderzijde ervan. 

 

2.2  

De kelder wordt aangevuld tot 40 cm onder de 0-pas, die 2 cm boven de stoep zit aan de huidige voordeur. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Dhr Heylen 

Mevr Van Herck 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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3de Werfverslag 
2019.1470 
 

9 december 2019 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr & Mevr Heylen bvba Heylen onderaannemer-afbraakwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen alsook de bomen waar de carport moet komen. 

• De kelder wordt aangevuld tot 40 cm onder de 0-pas, die 2 cm boven de stoep zit aan de huidige voordeur. 

 
  

 

3.1  

Aann Heylen kan niet verder.  De funderingen van de SME (nr 8) zitten minder diep dan de onderzijde van de 

uitgravingen.  Er moet dus onderschoeid worden, zoals voordien reeds besproken met ingenieur van de aannemer.  

De architect neemt contact op met deze ingenieur om dit te bekijken.  Dhr Wouters bezorgt diens gegevens.  Heylen 

kan dit volgende week doen.  Ondertussen wordt verder opgeruimd. 

 

3.2  

De achtergevel van het nr 14 werd dicht gemaakt. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

Dhr Wouters 

Mevr Van Herck 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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4de Werfverslag 
2019.1470 
 

16 december 2019 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Ir Joost Willems Pejo ingenieur-stabiliteit 

Dhr Heylen bvba Heylen onderaannemer-afbraakwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen alsook de bomen waar de carport moet komen. 

• De kelder wordt aangevuld tot 40 cm onder de 0-pas, die 2 cm boven de stoep zit aan de huidige voordeur. 

 
  

 

4.1  

De scheimuur rechts met nr 8 wordt bekeken met Ir Willems.  De fundering zit ± 70 cm onder de huidige 0-pas, die 

38,5 cm boven de stoep zit.  Dit wil zeggen dat er een uitgraving moet gebeuren tot ± 6,5 cm onder de fundering.  

Onderschoeien is dus niet echt aangeraden.  Wel laat Heylen ± 1 m grond + metselwerk zitten, waarna de 

ruwbouwaannemer gefaseerd zijn vorstrand van de funderingsplaat kan plaatsen om te vermijden dat de muur 

zijdelings kan wegschuiven. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Ir Willems 

Dhr Heylen 

 

4.2  

Na ondertekening meldde Heylen nog dat zij tegen kerstmis alles zouden opgeruimd hebben.  In het oude tuinhuis 

zit echter nog materiaal van het werkvolk van Habaita.  Dhr Wouters wordt dringend gevraagd dit weg te halen. 
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U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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5de Werfverslag 
2019.1470 
 

19 december 2019 – 14:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr & Mevr Heylen bvba Heylen onderaannemer-afbraakwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen alsook de bomen waar de carport moet komen. 

• De kelder wordt aangevuld tot 40 cm onder de 0-pas, die 2 cm boven de stoep zit aan de huidige voordeur. 

• De fundering van de scheimuur rechts met nr 8 zit ± 70 cm onder de huidige 0-pas, die 38,5 cm boven de stoep 

zit.  Dit wil zeggen dat er een uitgraving moet gebeuren tot ± 6,5 cm onder de fundering.  Onderschoeien is 

dus niet echt aangeraden.  Wel laat Heylen ± 1 m grond + metselwerk zitten, waarna de ruwbouwaannemer 

gefaseerd zijn vorstrand van de funderingsplaat kan plaatsen om te vermijden dat de muur zijdelings kan 

wegschuiven. 

 
  

 

5.1  

Men is nog bezig met de afbraak & opruim.  Het zou klaar zijn tegen kerstmis.  Tijdens het kerstverlof wordt er 

niet verder gewerkt om de mensen in de omgeving niet te storen (vanaf 24 december 2019 tot en met 

1 januari 2020). 

 

5.2  

Habaita wordt nog eens gevraagd het tuinhuis leeg te maken en een exacte startdatum voor de ruwbouw te geven.  

Afspraak was eind januari 2020. 

 

5.3  

De carport wordt verder uitgewerkt in hout in plaats van staal.  De architect vraagt verder offertes. 

 

5.4  

Tijdens het verlof wordt de werf afgesloten zoals afgesproken. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

Dhr Wouters 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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6de Werfverslag 
2019.1470 
 

23 december 2019 – 14:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr Van den Brande  bouwheer 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr & Mevr Heylen bvba Heylen onderaannemer-afbraakwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen alsook de bomen waar de carport moet komen. 

• De kelder wordt aangevuld tot 40 cm onder de 0-pas, die 2 cm boven de stoep zit aan de huidige voordeur. 

• De fundering van de scheimuur rechts met nr 8 zit ± 70 cm onder de huidige 0-pas, die 38,5 cm boven de stoep 

zit.  Dit wil zeggen dat er een uitgraving moet gebeuren tot ± 6,5 cm onder de fundering.  Onderschoeien is 

dus niet echt aangeraden.  Wel laat Heylen ± 1 m grond + metselwerk zitten, waarna de ruwbouwaannemer 

gefaseerd zijn vorstrand van de funderingsplaat kan plaatsen om te vermijden dat de muur zijdelings kan 

wegschuiven. 

• Tijdens het kerstverlof wordt er niet verder gewerkt om de mensen in de omgeving niet te storen (vanaf 

24 december 2019 tot en met 1 januari 2020). 

• Habaita wordt nog eens gevraagd het tuinhuis leeg te maken en een exacte startdatum voor de ruwbouw te 

geven.  Afspraak was eind januari 2020. 

 
  

 

6.1  

De afbraak & opruim is klaar.  Vandaag wordt nog afgesloten.  Ook tegen de linker scheimuur werd een massief 

behouden om afschuiving van de fundering te vermijden.  De grote blokken beton zijn ook voor na nieuwjaar. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

Dhr Wouters 
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U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

7de Werfverslag 
2019.1470 
 

27 januari 2020 – 16:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr Jos Laurys  onderaannemer-ruwbouwwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen. 

• De kelder wordt aangevuld tot 40 cm onder de 0-pas, die 2 cm boven de stoep zit aan de huidige voordeur. 

• De fundering van de scheimuur rechts met nr 8 zit ± 70 cm onder de huidige 0-pas, die 38,5 cm boven de stoep 

zit.  Dit wil zeggen dat er een uitgraving moet gebeuren tot ± 6,5 cm onder de fundering.  Onderschoeien is 

dus niet echt aangeraden.  Wel laat Heylen ± 1 m grond + metselwerk zitten, waarna de ruwbouwaannemer 

gefaseerd zijn vorstrand van de funderingsplaat kan plaatsen om te vermijden dat de muur zijdelings kan 

wegschuiven. 

 
  

 

7.1  

De laatste blokken beton van de afbraak van het fabriekje moeten nog afgevoerd worden.  Dit werd zo besproken 

met Dhr Heylen.  Dit moet zeker voor 7 februari 2020 gedaan zijn. 
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7.2  

Jos Laurys kwam kijken om de werf te kunnen opstarten binnen 10-14 dagen. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

Dhr Wouters 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

8ste Werfverslag 
2019.1470 
 

21 februari 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr Jef Van Den Brande  bouwheer 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr Jos Laurys  onderaannemer-ruwbouwwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen. 

• De kelder wordt aangevuld tot 40 cm onder de 0-pas, die 2 cm boven de stoep zit aan de huidige voordeur. 

• De fundering van de scheimuur rechts met nr 8 zit ± 70 cm onder de huidige 0-pas, die 38,5 cm boven de stoep 

zit.  Dit wil zeggen dat er een uitgraving moet gebeuren tot ± 6,5 cm onder de fundering.  Onderschoeien is 

dus niet echt aangeraden.  De ruwbouwaannemer kan gefaseerd zijn vorstrand van de funderingsplaat plaatsen 

om te vermijden dat de muur zijdelings kan wegschuiven. 

 
  

 

8.1  

Men is bezig met de graafwerken, ook voor de riolering.  De infiltratiekratten van Wavin worden vervangen door 

betonnen elementen met hetzelfde volume.  De uitgravingen zitten goed ten opzichte van de vaste. 

 

8.2  

Het tuinhuis en de blokken beton worden dit weekend of maandag weggehaald.  De aannemer moet wel rekening 

houden met de carnavalfeester (zondag, maandag- & dinsdagnamiddag straten afgesloten). 

 

8.3  

De rekening van de ingenieur werd betaald door de opdrachtgever.  De aannemer verrekend dit in zijn facturatie, 

want deze kosten zijn voor hem. 

 

8.4  

De aannemer bezorgt nog vandaag het verzekeringsattest van hem en onderaannemer Laureys. 

 

8.5  

De keuze voor de lift valt op Thyssen-Krupp.  Dan kunnen de maten van de liftkoker aangehouden worden op het 

plan. 
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8.6  

De carport wordt uitgebreid naar links met 2 gesloten ruimten.  Daar wordt een voeding naartoe getrokken van 4 x 

10 mm2 vanuit nr 14.  Van daaruit vertrekt de voeding naar de verlichting en naar de poort vooraan.  Er wordt een 

afzonderlijke teller op gezet.  In de afgesloten ruimte wordt ook een zuigleiding gelegd vanuit de waterputten, die 

ook verbonden worden met een zuigleiding (toevoeging door de architect: en een 3-weg-klep). 

 

8.7  

De septische put, die in het terras van het nr 12 voorzien werd, wordt meer naar achter geplaatst, naast de bestaande 

regenwaterput. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

Dhr Wouters 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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9de Werfverslag 
2019.1470 
 

5 maart 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr Jos Laurys  onderaannemer-ruwbouwwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen. 

• De infiltratiekratten van Wavin worden vervangen door betonnen elementen met hetzelfde volume. 

• De rekening van de ingenieur werd betaald door de opdrachtgever.  De aannemer verrekend dit in zijn 

facturatie, want deze kosten zijn voor hem. 

 
  

 

9.1  

Men is bezig met het onderschoeien van de scheimuren.  Woensdag wordt het beton gestort voor de funderingsplaat.  

De werfkeet en het wc worden daarna op de parking aan de overkant geplaatst met toestemming van de eigenaar. 

 

9.2  

De betonblokken zijn weg, het tuinhuis ook, maar daar moet het puin nog van weggehaald worden. 

 

9.3  

Het nieuw plan van de carport is klaar.  Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering hiervoor te plaatsen. 

 

9.4  

De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Winerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 
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9.5  

Dhr Laureys denkt 10 weken tijd nodig te hebben voor de ruwbouw (zonder het dak).  De architect stelt op basis 

daarvan een planning op. 

 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

Dhr Laureys 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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10de Werfverslag 
2019.1470 
 

11 maart 2020 – 16:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen. 

• De infiltratiekratten van Wavin worden vervangen door betonnen elementen met hetzelfde volume. 

• De rekening van de ingenieur werd betaald door de opdrachtgever.  De aannemer verrekend dit in zijn 

facturatie, want deze kosten zijn voor hem. 

• Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

• De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Winerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 
  

 

10.1  

Er was niemand op de werf.  Alles ligt klaar om morgen het beton van de funderingsplaat te storten. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

Dhr Laureys 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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11 maart 2020 – 16:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Mevr Nicole Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De halve steen tegen de rechter scheimuur (nr 8) wordt afgebroken behalve de tand waarmee de schouwen 

ingebonden zitten in de muur van 18 cm.  De massieven worden uitgebroken in de grond tot aan de onderzijde 

ervan.  Al het puin wordt nog weggenomen. 

• De infiltratiekratten van Wavin worden vervangen door betonnen elementen met hetzelfde volume. 

• Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

• De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

• De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen en 

afgeborsteld aan de binnenzijde 

• De maten van de liftkoker moeten 1,47 x 1,88 m zijn.  Dit mag Laureys eventueel met 1 cm vermeerderen om 

wat speling te hebben, maar zeker niet minder 

• De liftkoker moet doorgetrokken worden tot tegen het dak 

• Bovenaan de liftkoker moet een stalen ligger IPE100 geplaatst worden in de helft van de koker en in een 

richting loodrecht op de scheimuur.  De onderzijde van deze ligger moet op 2,5 m boven de vloerpas van de 

2de verdieping zitten. 

• De lintelen boven de deuropeningen van de lift moeten met de onderzijde op 2,12 m boven de vloerpas zitten 

• Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met de 

bovenzijde gelijk met de chappe 

• Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus geen 

balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg evenwijdig 

met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen als zij de 

liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

• Het retourmuurtje naast de liftdeuren van 41 cm mag pas gemetseld worden nadat de lift gemonteerd werd.  

Dit mag eventueel in gipsplaten uitgevoerd worden. 

 
  

 

11.1  

Men is bezig met de metselwerken op het gelijkvloers.  De Laureys had reeds een stukje retourmuur naast de liftdeur 

gemetseld (zie foto’s).  Thyssenkrupp wordt gevraagd of dit mag blijven staan. 
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11.2  

De gevelsteen werd door Laureys besteld, doch zou pas leverbaar zijn in juni 2020.  Een andere steen is niet echt 

wenselijk omdat dit zou vloeken met de gevel van het nr 12.  Wat wel kan gedaan worden: 

 

• de ruwbouw wordt opgetrokken zonder gevelisolatie en buitenspouwblad 

• de arduinen dorpels van de (schuif)deuren kunnen geplaatst worden 

• de daktimmer kan geplaatst worden 

• ook de platte daken, maar zonder de dakranden.  De waterdichting wordt dan voorlopig doorgetrokken tot aan 

de buitenzijde van het binnenspouwblad 

• de leidingen kunnen ingeslepen worden 

• daartegen is het half juni en kan de gevelisolatie en de gevelsteen geplaatst worden 

• het buitenschrijnwerk kan dan geplaatst worden na het metselen van de gevels, zoals reeds gepland.  Dit kan 

eventueel enige vertraging oplopen als gevels nog niet helemaal klaar zijn 

 

11.3  

De architect past zijn planning aan. 

 

11.4  

De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  De architect stelt voor om deze gevel ook 

als spouwmuur op te bouwen, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, dus zonder 

knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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20 april 2020 – 9:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Van Den Brande  bouwheer 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer-ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De infiltratiekratten van Wavin worden vervangen door betonnen elementen met hetzelfde volume. 

• Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

• De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

• De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen en 

afgeborsteld aan de binnenzijde 

• De maten van de liftkoker moeten 1,47 x 1,88 m zijn.  Dit mag Laureys eventueel met 1 cm vermeerderen om 

wat speling te hebben, maar zeker niet minder 

• De liftkoker moet doorgetrokken worden tot tegen het dak 

• Bovenaan de liftkoker moet een stalen ligger IPE100 geplaatst worden in de helft van de koker en in een 

richting loodrecht op de scheimuur.  De onderzijde van deze ligger moet op 2,5 m boven de vloerpas van de 

2de verdieping zitten. 

• De lintelen boven de deuropeningen van de lift moeten met de onderzijde op 2,12 m boven de vloerpas zitten 

• Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met de 

bovenzijde gelijk met de chappe 

• Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus geen 

balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg evenwijdig 

met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen als zij de 

liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

• Het retourmuurtje naast de liftdeuren van 41 cm mag pas gemetseld worden nadat de lift gemonteerd werd.  

Dit mag eventueel in gipsplaten uitgevoerd worden. 

• De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  De architect stelt voor om deze gevel 

ook als spouwmuur op te bouwen, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, dus 

zonder knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8. 

 
  

 

12.1  

Vandaag wordt de werf terug opgestart.  Die lag stil omwille van de Corona-crisis.  Ondertussen werd wel de halve 

staan weggebroken van de scheimuur met het pand nr 8.  Onderaan bleef de verbreding van de fundering evenwel 
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zitten omwille van stabiliteit.  Hier wordt de kimblok in cellenbeton smaller gemaakt om de juiste muurbreedte 

onderaan te bekomen. 

 

12.2  

Samen met de aannemer werd het recht trekken van de rechter muur achter het pand nr 8 besproken.  Daarbij werd 

de vraag gesteld of het niet beter is om de gevelpleister in de doorgang te vervangen door steenstrips, waardoor het 

gevelmetselwerk van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan.  De architect is hier zeker voorstander van 

omwille van stootvastheid en te verwachten vervuiling van de bepleistering.  Hij legt dit voor aan de bouwdame. 

 

12.3  

De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas van 

het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de voorgevel tot 

2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 

12.4  

In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, langs boven 

extra effen afgetrokken. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 
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8 mei 2020 – 8:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Van Den Brande  bouwheer 

Dhrn De Ridder bvba De Ridder plus nevenaannemer-buitenschrijnwerk 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• De infiltratiekratten van Wavin worden vervangen door betonnen elementen met hetzelfde volume. 

• Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

• De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

• De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen en 

afgeborsteld aan de binnenzijde 

• De maten van de liftkoker moeten 1,47 x 1,88 m zijn.  Dit mag Laureys eventueel met 1 cm vermeerderen om 

wat speling te hebben, maar zeker niet minder 

• De liftkoker moet doorgetrokken worden tot tegen het dak 

• Bovenaan de liftkoker moet een stalen ligger IPE100 geplaatst worden in de helft van de koker en in een 

richting loodrecht op de scheimuur.  De onderzijde van deze ligger moet op 2,5 m boven de vloerpas van de 

2de verdieping zitten. 

• De lintelen boven de deuropeningen van de lift moeten met de onderzijde op 2,12 m boven de vloerpas zitten 

• Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met de 

bovenzijde gelijk met de chappe 

• Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus geen 

balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg evenwijdig 

met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen als zij de 

liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

• Het retourmuurtje naast de liftdeuren van 41 cm mag pas gemetseld worden nadat de lift gemonteerd werd.  

Dit mag eventueel in gipsplaten uitgevoerd worden. 

• De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook als 

spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, dus zonder 

knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt 

vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur erachter lijkt door te lopen tot 

vooraan. 

• De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

• In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, langs boven 

extra effen afgetrokken. 
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13.1  

Er werd vandaag met De Ridder de offerte overlopen voor het buitenschrijnwerk.  Volgende afspraken werden 

gemaakt: 

 

• de voordeuren van beide appartementen worden voorzien van gezandstraald glas en van een slot dat met een 

badge kan geopend worden 

• op alle opengaande ramen en deuren worden magneetcontacten ingebouwd (dit moet dan niet meer voorzien 

worden door de aannemer-alarm 

• de aannemer voorziet ook de 3 borstweringen in glas 

• er worden zonnescreens voorzien op de beide ramen in de voorgevel (slaapkamer & keuken) en op de 3 ramen 

in de achtergevel 

• er worden 3 DOM-cilinders voorzien op de voordeuren en op de tussendeur in de scheimuur (de zogenaamde 

branddeur, die geen branddeur moet zijn en die dus een gewone deur wordt) 

• er wordt een sleutelplan gemaakt: 

 appartement gelijkvloers: past enkel op die voordeur 

 appartement V1: past op die voordeur en op de tussendeur 

 appartement V1 nr 12: past enkel op de tussendeur 

• RAL-kleur 9006 mat 

 

13.2  

De aannemer past zijn offerte aan. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 
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15 mei 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Van Den Brande  bouwheer 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer-ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

• De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

• De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen en 

afgeborsteld aan de binnenzijde 

• De maten van de liftkoker moeten 1,47 x 1,88 m zijn.  Dit mag Laureys eventueel met 1 cm vermeerderen om 

wat speling te hebben, maar zeker niet minder 

• De liftkoker moet doorgetrokken worden tot tegen het dak 

• Bovenaan de liftkoker moet een stalen ligger IPE100 geplaatst worden in de helft van de koker en in een 

richting loodrecht op de scheimuur.  De onderzijde van deze ligger moet op 2,5 m boven de vloerpas van de 

2de verdieping zitten. 

• De lintelen boven de deuropeningen van de lift moeten met de onderzijde op 2,12 m boven de vloerpas zitten 

• Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met de 

bovenzijde gelijk met de chappe 

• Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus geen 

balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg evenwijdig 

met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen als zij de 

liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

• Het retourmuurtje naast de liftdeuren van 41 cm mag pas gemetseld worden nadat de lift gemonteerd werd.  

Dit mag eventueel in gipsplaten uitgevoerd worden. 

• De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook als 

spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, dus zonder 

knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt 

vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur erachter lijkt door te lopen tot 

vooraan. 

• De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

• In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, langs boven 

extra effen afgetrokken. 
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14.1  

De vloerpas van V1 wordt 5 cm hoger genomen om wat meer plaats te geven in het vloerpakket.  De betonplaat 

van V2 wordt dan ook 5 cm hoger geplaatst. 

 

14.2  

Het beton van de carport wordt samen met de plaat van V2 gestort. 

 

14.3  

De architect rekent uit wat het kan kosten om de voordeur van het gelijkvloers meer naar achter te schuiven met 

een smallere deur en een kolom (als nodig). 

 

14.4  

De architect hertekent het plan om een leidingkoker tegen de linker scheimuur te kunnen maken.  Voor de ruwbouw 

verandert dit niets (behalve een extra koker). 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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20 mei 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Dhr Van Den Brande  bouwheer 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer-ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

• De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

• De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen en 

afgeborsteld aan de binnenzijde 

• De maten van de liftkoker moeten 1,47 x 1,88 m zijn.  Dit mag Laureys eventueel met 1 cm vermeerderen om 

wat speling te hebben, maar zeker niet minder 

• De liftkoker moet doorgetrokken worden tot tegen het dak 

• Bovenaan de liftkoker moet een stalen ligger IPE100 geplaatst worden in de helft van de koker en in een 

richting loodrecht op de scheimuur.  De onderzijde van deze ligger moet op 2,5 m boven de vloerpas van de 

2de verdieping zitten. 

• De lintelen boven de deuropeningen van de lift moeten met de onderzijde op 2,12 m boven de vloerpas zitten 

• Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met de 

bovenzijde gelijk met de chappe 

• Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus geen 

balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg evenwijdig 

met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen als zij de 

liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

• Het retourmuurtje naast de liftdeuren van 41 cm mag pas gemetseld worden nadat de lift gemonteerd werd.  

Dit mag eventueel in gipsplaten uitgevoerd worden. 

• De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook als 

spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, dus zonder 

knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt 

vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur erachter lijkt door te lopen tot 

vooraan. 

• De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

• In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, langs boven 

extra effen afgetrokken. 
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• De vloerpas van V1 wordt 5 cm hoger genomen om wat meer plaats te geven in het vloerpakket.  De 

betonplaat van V2 wordt dan ook 5 cm hoger geplaatst. 

• Het beton van de carport wordt samen met de plaat van V2 gestort. 

• De architect hertekent het plan om een leidingkoker tegen de linker scheimuur te kunnen maken.  Voor de 

ruwbouw verandert dit niets (behalve een extra koker). 

 
  

 

15.1  

Laureys is bezig op de 1ste verdieping.  De architect besprak met hem de verplaatsing van de voordeur rechts op het 

gelijkvloers & de spiegeling van de 2de verdieping. 

 

15.2  

De ridder wordt nog gevraagd ook een terrasscherm te voorzien ten opzichte van het terras van nr 12. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Dhr Van Den Brande 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 
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B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  
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29 mei 2020 – 9:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 

Dhr Van Den Brande  bouwheer 

Ir Joost Willems Pejo ingenieur-stabiliteit 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer-ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

 De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen 

en afgeborsteld aan de binnenzijde 

 De maten van de liftkoker moeten 1,47 x 1,88 m zijn.  Dit mag Laureys eventueel met 1 cm 

vermeerderen om wat speling te hebben, maar zeker niet minder 

 De liftkoker moet doorgetrokken worden tot tegen het dak 

 Bovenaan de liftkoker moet een stalen ligger IPE100 geplaatst worden in de helft van de koker en 

in een richting loodrecht op de scheimuur.  De onderzijde van deze ligger moet op 2,5 m boven de 

vloerpas van de 2de verdieping zitten. 

 De lintelen boven de deuropeningen van de lift moeten met de onderzijde op 2,12 m boven de 

vloerpas zitten 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen 

prefablinteel), met de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden 

met voeg evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur 

kunnen wegnemen als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het retourmuurtje naast de liftdeuren van 41 cm mag pas gemetseld worden nadat de lift gemonteerd 

werd.  Dit mag eventueel in gipsplaten uitgevoerd worden. 

 De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook 

als spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, 

dus zonder knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit 
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onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur 

erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de 

vloerpas van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de 

dorpel aan de voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het 

pand nr 10. 

 In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, 

langs boven extra effen afgetrokken. 

 De vloerpas van V1 wordt 5 cm hoger genomen om wat meer plaats te geven in het vloerpakket.  

De betonplaat van V2 wordt dan ook 5 cm hoger geplaatst. 

 Het beton van de carport wordt samen met de plaat van V2 gestort. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt nog gevraagd ook een terrasscherm te voorzien ten opzichte van het terras van 

nr 12, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping. 
 

  

 

16.1  

De carport wordt van iets grotere bergingen (3 m) voorzien en is 20 cm smaller dan getekend.  Het verschil wordt 

van de fietsenberging genomen. 

 

16.2  

Met Ir Willems weden de kolommen bekeken aan de opgeschoven inkomdeur van het gelijkvloers appartement en 

aan de doorgtang tussen nr 10 & 12 op de 1ste verdieping.  De bouwheer bezorgt hem de satbiliteitsplans van het 

nr 12.  De architect bezorgt hem het nieuw plan.  Ir Willems bezorgt de studies. 

 

16.3  

Dindag wordt het beton gestort van de 2de verdieping & de carport.  De architect hertekent het plan van de carport 

en vraag aannemer Janssens om na dinsdag zo spoedig mogelijk te beginnen. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  
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9 juni 2020 – 14:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

 De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen 

en afgeborsteld aan de binnenzijde 

 De maten van de liftkoker moeten 1,47 x 1,88 m zijn.  Dit mag Laureys eventueel met 1 cm 

vermeerderen om wat speling te hebben, maar zeker niet minder 

 De liftkoker moet doorgetrokken worden tot tegen het dak 

 Bovenaan de liftkoker moet een stalen ligger IPE100 geplaatst worden in de helft van de koker en 

in een richting loodrecht op de scheimuur.  De onderzijde van deze ligger moet op 2,5 m boven de 

vloerpas van de 2de verdieping zitten. 

 De lintelen boven de deuropeningen van de lift moeten met de onderzijde op 2,12 m boven de 

vloerpas zitten 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen 

prefablinteel), met de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden 

met voeg evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur 

kunnen wegnemen als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het retourmuurtje naast de liftdeuren van 41 cm mag pas gemetseld worden nadat de lift gemonteerd 

werd.  Dit mag eventueel in gipsplaten uitgevoerd worden. 

 De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook 

als spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, 

dus zonder knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit 

onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur 

erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de 

vloerpas van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de 
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dorpel aan de voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het 

pand nr 10. 

 In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, 

langs boven extra effen afgetrokken. 

 De vloerpas van V1 wordt 5 cm hoger genomen om wat meer plaats te geven in het vloerpakket.  

De betonplaat van V2 wordt dan ook 5 cm hoger geplaatst. 

 De carport wordt van iets grotere bergingen (3 m) voorzien en is 20 cm smaller dan getekend.  Het 

verschil wordt van de fietsenberging genomen. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt nog gevraagd ook een terrasscherm te voorzien ten opzichte van het terras van 

nr 12, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping. 
 

  

 

17.1  

Er was niemand op de werf.  Telefonisch werd de dag voordien met Dhr Jos Laureys afgesproken dat de puntgevels 

worden gemetseld tot op max 12 cm onder de panlatten van het dak van het nr 12. 

 

17.2  

Nogmaals wijzen op het niet metselen van de retouren aan de deuren van de liftkoker.  Als wat breder is dan 37 cm 

moet terug weggeslepen worden.  Ook de retour van 6 cm aan de rechter zijde van de koker moeten 

weggelaten/weggeslepen worden.  Dit geldt enkel voor de 2de verdieping omdat aannemer Thyssen-Krupp dit maar 

meldde na het optrekken van de 1ste verdieping.  De architect meldde dit toen aan aannemer Laureys. 

 

17.3  

Het beton van de carport werd nog niet gestort.  Zogauw het nieuw plan goedgekeurd wordt door de bouwheer 

wordt dit bezorgd aan de aannemer. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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12 juni 2020 – 9:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck  bouwheer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer-ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

 De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen 

en afgeborsteld aan de binnenzijde 

 De maten van de liftkoker moeten 1,47 x 1,88 m zijn.  Dit mag Laureys eventueel met 1 cm 

vermeerderen om wat speling te hebben, maar zeker niet minder 

 De liftkoker moet doorgetrokken worden tot tegen het dak 

 Bovenaan de liftkoker moet een stalen ligger IPE100 geplaatst worden in de helft van de koker en 

in een richting loodrecht op de scheimuur.  De onderzijde van deze ligger moet op 2,5 m boven de 

vloerpas van de 2de verdieping zitten. 

 De lintelen boven de deuropeningen van de lift moeten met de onderzijde op 2,12 m boven de 

vloerpas zitten 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen 

prefablinteel), met de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden 

met voeg evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur 

kunnen wegnemen als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het retourmuurtje naast de liftdeuren van 41 cm mag pas gemetseld worden nadat de lift gemonteerd 

werd.  Dit mag eventueel in gipsplaten uitgevoerd worden.  Al wat breder is dan 37 cm moet terug 

weggeslepen worden.  Ook de retour van 6 cm aan de rechter zijde van de koker moeten 

weggelaten/weggeslepen worden. 

 De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook 

als spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, 

dus zonder knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit 
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onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur 

erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de 

vloerpas van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de 

dorpel aan de voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het 

pand nr 10. 

 In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, 

langs boven extra effen afgetrokken. 

 De vloerpas van V1 wordt 5 cm hoger genomen om wat meer plaats te geven in het vloerpakket.  

De betonplaat van V2 wordt dan ook 5 cm hoger geplaatst. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt nog gevraagd ook een terrasscherm te voorzien ten opzichte van het terras van 

nr 12, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping. 
 

  

 

18.1  

Laureys was met het laatste bezig van de puntgevels.  De ringbalk vooraan werd ook gestoken.  Nu nog wat 

metselwerk rond de terrassen en de liftkoker.  Woensdag begint Laureys aan de carport.  De wachtbuis, die op het 

nieuw plan aangeduid staat moet vervangen worden door 3 wachtbuizen.  Deze lopen tot in de tuin aan de andere 

zijde van de voorste autostaanplaatsen. 

 

18.2  

Laureys mag niet vergeten de openliggende scheimuur van het nr 8 af te dekken tegen het inregenen.  Ook de 

dakgoot moet na de werken gereinigd worden. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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17 juni 2020 – 14:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck  bouwheer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer-ruwbouw 

Dhr Jan Wouters Habaita hoofdaannemer 

Dhr Gert Batsleer Thyssen Krupp aannemer-lift 

Dhr Wim Janssens  aannemer-dakwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

 De gevelsteen & steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 De liftkoker moet volledig in (volle) betonblokken gemetseld worden, met volledig gevulde voegen 

en afgeborsteld aan de binnenzijde 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen 

prefablinteel), met de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden 

met voeg evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur 

kunnen wegnemen als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook 

als spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, 

dus zonder knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit 

onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur 

erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de 

vloerpas van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de 

dorpel aan de voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het 

pand nr 10. 

 In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, 

langs boven extra effen afgetrokken. 

 De vloerpas van V1 wordt 5 cm hoger genomen om wat meer plaats te geven in het vloerpakket.  

De betonplaat van V2 wordt dan ook 5 cm hoger geplaatst. 
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 De wachtbuis, die op het nieuw plan aangeduid staat moet vervangen worden door 3 wachtbuizen.  

Deze lopen tot in de tuin aan de andere zijde van de voorste autostaanplaatsen. 

 Dhr Laureys mag niet vergeten de openliggende scheimuur van het nr 8 af te dekken tegen het 

inregenen.  Ook de dakgoot moet na de werken gereinigd worden. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt nog gevraagd ook een terrasscherm te voorzien ten opzichte van het terras van 

nr 12, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping. 
 

  

 

19.1  

Dhr Wouters gaat voor zichzelf nog eens narekenen of de vorderingsstaat klopt met wat de architect berekende.  

De architect meldde reeds meermaals aan Habaita dat als zijn vorderingsstaat onvolledig is, dat Habaita dit dan 

moet melden, zodat kan gecorrigeerd worden.  De overeengekomen aannemingsprijs met de bouwheer blijft echter 

gehandhaafd, alsook de daarin opgenomen eenheidsprijzen, waarmee meer- of minderwerken verrekend worden.  

Hoe Habaita ten opzichte van Dhr Laureys afrekent is louter een zaak tussen hen beiden.  Ten opzichte van de 

bouwheer moet Habaita factureren volgens de vorderingsstaat min 5% waarborg. 

 

19.2  

Dhr Laureys meldde dat hij geen steenstrips plaatst.  Hiervoor moet dus een andere aannemer aangesteld worden. 

 

19.3  

Ir Willems voorzag voor de doorgang tussen het nr 10 & 12, op de 1ste verdieping, een betonnen kolom in plaats 

van de afgesproken stalen kolom.  Laureys kan echter op die plaats geen bekisting plaatsen.  Ir Willems wordt 

gevraagd dit te willen corrigeren in zijn stabiliteitsberekening. 

 

19.4  

Morgen begint Dhr Janssens met de daktimmer van het dak van het nr 10.  Hij gaat met een stelling tegen de 

voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen 

gemetseld heeft. 

 

19.5  

De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Dhr Laureys wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi aansluiten op 

de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 

19.6  

In de achtergevel van de 1ste verdieping vergat Dhr Laureys onderaan de vochtslabben te plaatsen voor de 

spouwdrainage.  Dit kan nog geplaatst worden door de onderste rij isolatieplaten weg te nemen en een slab tegen 

de binnenspouwblad aan te lijmen, die dan naar buiten toe afwatert, doorheen het buitenspouwblad. 

 

19.7  

Op het gelijkvloers moeten de onderste vochtslabben vol en waterdicht verkleefd worden op het beton van de 

funderingsplaat om te vermijden dat er water onderdoor binnen kan sijpelen.  De buitenpas zit hier immers flink 

hoger dan deze betonplaat.  Ook onder en achter de dorpel van het schuifraam en van de voordeuren moet een 

vochtscherm zitten dat op dezelfde manier verkleefd wordt op de betonplaat, aan de buitenzijde. 

 

19.8  

De dorpels komen onder alle raampartijen van de achtergevel (3 verdiepingen) en onder beide voordeuren.  Ze 

worden allemaal voorzien van een opstand van 5 mm om een fysieke barrière te vormen tegen instromend 

regenwater.  De dorpels in de achtergevel van de 1ste & 2de verdieping mogen pas geplaatst worden nadat 

Dhr Janssens zijn waterdichting geplaatst heeft.  Daarvóór moet onder de dorpel nog een muurtje gemetseld worden 
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in Ytong met de bovenzijde op het niveau van de binnenvloer min de dikte van de dorpel (met mortelbed en dikte 

van de waterdichting). 

 

19.9  

Op de 1ste verdieping werd achteraan de Ytong-steen van de dakranden niet aangesloten op het 

snelbouwmetselwerk.  De spouwisolatie loop ertussen door.  Dit moet verbeterd worden door Dhr Laureys. 

 

19.10  

De Ytong-steen van de platte daken wordt bovenaan verlaagd door er een stukje af te zagen, zodat ze tot op 3 cm 

onder de dakranden van het nr 12 komen.  Op die manier kunnen de dakranden even hoog gestoken worden.  De 

bouwheer doet dit op aanduiden van Dhr Janssens.  De dakranden hebben als kleur: RAL 9006, mat. 

 

19.11  

De scheimuur met het nr 8 werd bovenaan niet in rechte lijn afgebroken.  Dit moet door Habaita terug bijgemetseld 

worden, zodat Dhr Janssens er met zijn gevelbekleding in zink tegenaan kan afwerken. 

 

19.12  

Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras van 

het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 

19.13  

Dhr Batsleer kwam vandaag de liftkoker opmeten.  Het retourtje van 6 cm op het gelijkvloers en de verdieping 

moet terug weggeslepen worden.  Dhr Laureys wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, 

vooraan links van de liftkoker, moet voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want 

Dhr Laureys wist niet dat niet mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 

19.14  

Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen metselwerk, 

want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 

 

19.15  

Deze aanpassingen aan de retourmuurtjes zijn nodig om enige speling toe te laten aan de liftconstructie, zoniet kan 

men geen deuren van 80 cm breed garanderen, wat nodig is om de lift rolstoeltoegankelijk te maken. 

 

19.16  

Rond de stalen liggers werd het snelbouwmetselwerk nog niet dichtgewerkt.  Dit moet Dhr Laureys zeker nog 

doen om tocht- en geluidsproblemen te vermijden. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 
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2019.1470 
 

19 juni 2020 – 10:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Dhr Janssens, jr  aannemer dakwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook als 

spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, dus zonder 

knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt 

vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur erachter lijkt door te lopen tot 

vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, langs 

boven extra effen afgetrokken. 

 De wachtbuis, die op het nieuw plan aangeduid staat moet vervangen worden door 3 wachtbuizen.  Deze 

lopen tot in de tuin aan de andere zijde van de voorste autostaanplaatsen. 

 Dhr Laureys mag niet vergeten de openliggende scheimuur van het nr 8 af te dekken tegen het inregenen.  

Ook de dakgoot moet na de werken gereinigd worden. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Dhr Laureys wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 In de achtergevel van de 1ste verdieping vergat Dhr Laureys onderaan de vochtslabben te plaatsen voor de 

spouwdrainage.  Dit kan nog geplaatst worden door de onderste rij isolatieplaten weg te nemen en een slab 

tegen de binnenspouwblad aan te lijmen, die dan naar buiten toe afwatert, doorheen het buitenspouwblad. 
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 Op het gelijkvloers moeten de onderste vochtslabben vol en waterdicht verkleefd worden op het beton van 

de funderingsplaat om te vermijden dat er water onderdoor binnen kan sijpelen.  De buitenpas zit hier immers 

flink hoger dan deze betonplaat.  Ook onder en achter de dorpel van het schuifraam en van de voordeuren 

moet een vochtscherm zitten dat op dezelfde manier verkleefd wordt op de betonplaat, aan de buitenzijde. 

 Op de 1ste verdieping werd achteraan de Ytong-steen van de dakranden niet aangesloten op het 

snelbouwmetselwerk.  De spouwisolatie loop ertussen door.  Dit moet verbeterd worden door Dhr Laureys. 

 De Ytong-steen van de platte daken wordt bovenaan verlaagd door er een stukje af te zagen, zodat ze tot op 

3 cm onder de dakranden van het nr 12 komen.  Op die manier kunnen de dakranden even hoog gestoken 

worden.  De bouwheer doet dit op aanduiden van Dhr Janssens. 

 De scheimuur met het nr 8 werd bovenaan niet in rechte lijn afgebroken.  Dit moet door Habaita terug 

bijgemetseld worden, zodat Dhr Janssens er met zijn gevelbekleding in zink tegenaan kan afwerken. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het 

terras van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Het retourtje van 6 cm van de liftkoker op het gelijkvloers en de verdieping moet terug weggeslepen worden.  

Dhr Laureys wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, vooraan links van de liftkoker, 

moet voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want Dhr Laureys wist niet dat 

niet mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen 

metselwerk, want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 

 Rond de stalen liggers werd het snelbouwmetselwerk nog niet dichtgewerkt.  Dit moet Dhr Laureys zeker 

nog doen om tocht- en geluidsproblemen te vermijden. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt nog gevraagd ook een terrasscherm te voorzien ten opzichte van het terras van nr 12, zowel 

op het gelijkvloers als op de verdieping. 
 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 
  

 

20.1  

Aannemer Janssens is bezig met de timmerwerken van het dak van het nr 10.  De veluxramen werden uitgelijnd 

met het raam eronder op de 1ste verdieping.  Voor de architect is dit ok. 

 

20.2  

In vorig werfverslag werd een dakrandprofiel beschreven in gemoffeld aluminium.  Op de tekeningen van Arch Van 

Noten staat echter een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het plaatsen van de waterdichting.  

De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te vervangen door polysterprofielen van 

3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur afgedekt wordt en op dezelfde hoogte als de 

dakrandprofielen van het nr 12.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 

20.3  

De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij verstoppen 

van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 

20.4  

Tijdens het plaatsen van de gordingbalken kwamen enkele Ytongblokken los.  Laureys wordt gevraagd die terug 

te plaatsen voordat de dakisolatie geplaatst wordt, anders kan men er niet meer aan. 

 

20.5  

Het linteel boven de deuropening naar de technische ruimte op de 2de verdieping mag weggehaald worden.  Hier 

komt een binnendeur met schuine bovenzijde.  Het muurtje aan weerszijden van de deur moet ook terug 

opgemetseld worden tot tegen het dak.  Hier kwamen ook enkele blokken los tijdens de timmerwerken. 
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20.6  

Dhr Laureys heeft verder gewerkt aan de bekisting van de betonplaat onder de carport-garages en is bezig met de 

opening van de voordeur van het gelijkvloers appartement. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 
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19 juni 2020 – 10:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Dhr Janssens, jr  aannemer dakwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De rechter zijgevel, achter het pand nr 8, is voorzien in steenstrippen.  Deze gevel wordt echter ook als 

spouwmuur opgebouwd, zodat het binnenspouwblad gewoon rechtdoor kan gemetseld worden, dus zonder 

knik ter hoogte van de achtergevel van het pand nr 8.  De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt 

vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk van de muur erachter lijkt door te lopen tot 

vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, langs 

boven extra effen afgetrokken. 

 De wachtbuis, die op het nieuw plan aangeduid staat moet vervangen worden door 3 wachtbuizen.  Deze 

lopen tot in de tuin aan de andere zijde van de voorste autostaanplaatsen. 

 Dhr Laureys mag niet vergeten de openliggende scheimuur van het nr 8 af te dekken tegen het inregenen.  

Ook de dakgoot moet na de werken gereinigd worden. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Dhr Laureys wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 In de achtergevel van de 1ste verdieping vergat Dhr Laureys onderaan de vochtslabben te plaatsen voor de 

spouwdrainage.  Dit kan nog geplaatst worden door de onderste rij isolatieplaten weg te nemen en een slab 

tegen de binnenspouwblad aan te lijmen, die dan naar buiten toe afwatert, doorheen het buitenspouwblad. 
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 Op het gelijkvloers moeten de onderste vochtslabben vol en waterdicht verkleefd worden op het beton van 

de funderingsplaat om te vermijden dat er water onderdoor binnen kan sijpelen.  De buitenpas zit hier immers 

flink hoger dan deze betonplaat.  Ook onder en achter de dorpel van het schuifraam en van de voordeuren 

moet een vochtscherm zitten dat op dezelfde manier verkleefd wordt op de betonplaat, aan de buitenzijde. 

 Op de 1ste verdieping werd achteraan de Ytong-steen van de dakranden niet aangesloten op het 

snelbouwmetselwerk.  De spouwisolatie loop ertussen door.  Dit moet verbeterd worden door Dhr Laureys. 

 De Ytong-steen van de platte daken wordt bovenaan verlaagd door er een stukje af te zagen, zodat ze tot op 

3 cm onder de dakranden van het nr 12 komen.  Op die manier kunnen de dakranden even hoog gestoken 

worden.  De bouwheer doet dit op aanduiden van Dhr Janssens. 

 De scheimuur met het nr 8 werd bovenaan niet in rechte lijn afgebroken.  Dit moet door Habaita terug 

bijgemetseld worden, zodat Dhr Janssens er met zijn gevelbekleding in zink tegenaan kan afwerken. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het 

terras van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Het retourtje van 6 cm van de liftkoker op het gelijkvloers en de verdieping moet terug weggeslepen worden.  

Dhr Laureys wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, vooraan links van de liftkoker, 

moet voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want Dhr Laureys wist niet dat 

niet mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen 

metselwerk, want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 

 Rond de stalen liggers werd het snelbouwmetselwerk nog niet dichtgewerkt.  Dit moet Dhr Laureys zeker 

nog doen om tocht- en geluidsproblemen te vermijden. 

 Tijdens het plaatsen van de gordingbalken kwamen enkele Ytong- & snelbouwblokken los.  Laureys wordt 

gevraagd die terug te plaatsen voordat de dakisolatie geplaatst wordt, anders kan men er niet meer aan. 

 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na 

het plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt en op dezelfde hoogte als de dakrandprofielen van het nr 12.  De dekstenen worden daar dan 

bovenop geplaatst. 

 De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij 

verstoppen van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 
  

 

21.1  

Aannemer Janssens gaat, op aangeven van de bouwheer, boven de liftkoker plaatselijk de kepers onderbreken en 

opvangen met een raveel, waardoor de vrije hoogte van 2,5 m gehaald kan worden in de dakconstructie. 

 

21.2  

De vloerpas van de 2de verdieping wordt verlaagd met 7 cm.  Hierdoor kan aannemer Janssens gemakkelijker het 

hoogtetekort in de liftkoker halen.  Tegelijk komt dan de stalen ligger bovenin de liftkoker op voldoende hoogte 

boven de vloer te zitten. 

 

21.3  

De thermische isolatie van de dakkapel wordt overal op 12 cm PUR of PIR genomen, ook in het plat dak, waarvan 

de dakvloer op hellingsspieën geplaatst werd. 

 

21.4  

Habaita (Laureys) moet dringend de los staande Ytong- & snelbouwblokken terug komen vast zetten.  Ook rond 

de gordingbalken moeten de gaten terug dichtgewerkt worden.  Eens de isolatie op het dak ligt wordt het zeer 

moeilijk om aan deze plaatsen nog aan te kunnen.  Ook het rechtmaken van de scheimuur van het nr 8 is dringend, 

anders kan aannemer Janssens op de duur niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De 
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gaten rond deze scheimuur moeten ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te 

voorkomen. 

 

21.5  

Aannemer Janssens is bezig met het opbouwen van de stelling tegen de voorgevel.  Hij moet erop letten dat de 

stellingvloeren volledig geplaatst worden (niet enkel 1 plank) en dat die voorzien worden van een plint.  Er moet 

zeker ook signalisatie aangebracht worden, want de stelling staat op de stoep (is hier toestemming voor gevraagd 

aan de gemeente ?). 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 
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Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Dhr & Mevr Van den Brande-Van Herck  bouwheer 

Dhr Janssens, jr  aannemer dakwerken 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de fundering & riolering voor de carport te plaatsen 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 In de bergingen van de carport wordt op vraag van de bouwheer een betonplaat als vloer voorzien, langs 

boven extra effen afgetrokken. 

 De wachtbuis, die op het nieuw plan aangeduid staat moet vervangen worden door 3 wachtbuizen.  Deze 

lopen tot in de tuin aan de andere zijde van de voorste autostaanplaatsen. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Dhr Laureys wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 Op het gelijkvloers moeten de onderste vochtslabben vol en waterdicht verkleefd worden op het beton van 

de funderingsplaat om te vermijden dat er water onderdoor binnen kan sijpelen.  De buitenpas zit hier immers 

flink hoger dan deze betonplaat.  Ook onder en achter de dorpel van het schuifraam en van de voordeuren 

moet een vochtscherm zitten dat op dezelfde manier verkleefd wordt op de betonplaat, aan de buitenzijde. 
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 De Ytong-steen van de platte daken wordt bovenaan verlaagd door er een stukje af te zagen, zodat ze tot op 

3 cm onder de dakranden van het nr 12 komen.  Op die manier kunnen de dakranden even hoog gestoken 

worden.  De bouwheer doet dit op aanduiden van Dhr Janssens. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het 

terras van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Het retourtje van 6 cm van de liftkoker op het gelijkvloers en de verdieping moet terug weggeslepen worden.  

Dhr Laureys wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, vooraan links van de liftkoker, 

moet voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want Dhr Laureys wist niet dat 

niet mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen 

metselwerk, want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 

 Rond de stalen liggers werd het snelbouwmetselwerk nog niet dichtgewerkt.  Dit moet Dhr Laureys zeker 

nog doen om tocht- en geluidsproblemen te vermijden. 

 Habaita (Laureys) moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op 

de duur niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur 

moeten ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na 

het plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt en op dezelfde hoogte als de dakrandprofielen van het nr 12.  De dekstenen worden daar dan 

bovenop geplaatst. 

 De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij 

verstoppen van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 Aannemer Janssens gaat, op aangeven van de bouwheer, boven de liftkoker plaatselijk de kepers 

onderbreken en opvangen met een raveel, waardoor de vrije hoogte van 2,5 m gehaald kan worden in de 

dakconstructie. 

 De vloerpas van de 2de verdieping wordt verlaagd met 7 cm.  Hierdoor kan aannemer Janssens gemakkelijker 

het hoogtetekort in de liftkoker halen.  Tegelijk komt dan de stalen ligger bovenin de liftkoker op voldoende 

hoogte boven de vloer te zitten. 

 Aannemer Janssens is bezig met het opbouwen van de stelling tegen de voorgevel.  Hij moet erop letten dat 

de stellingvloeren volledig geplaatst worden (niet enkel 1 plank) en dat die voorzien worden van een plint. 

 
  

 

22.1  

Laureys is bezig met het gevelmetselwerk.  Het bijmetselen rond de gordingen en stalen liggers moet nog gebeuren. 

 

22.2  

De drainerende vochtscherm onderaan de achtergevel van de 1ste verdieping worden in de isolatie ingeslepen en 

dan met een opstand ten opzichte van de open stootvoegen geplaatst. 

 

22.3  

Er werd met Evas een offerte ondertekend voor de elektriciteit.  Hij moet zo spoedig mogelijk de leiidingen klaar 

leggen voor de lichtpunten onder de platte dak, zodat de hellingschappe geplaatst kan worden en Janssens de 

dakdichting kan plaaten. 

 

22.4  

Maandag wordt het beton van de carport gestort. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

23ste Werfverslag 
2019.1470 
 

30 juni 2020 – 9:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Dhr & Mevr Van den Brande-Van Herck  bouwheer 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de riolering voor de carport te plaatsen 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Dhr Laureys wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 Op het gelijkvloers moeten de onderste vochtslabben vol en waterdicht verkleefd worden op het beton van 

de funderingsplaat om te vermijden dat er water onderdoor binnen kan sijpelen.  De buitenpas zit hier immers 

flink hoger dan deze betonplaat.  Ook onder en achter de dorpel van het schuifraam en van de voordeuren 

moet een vochtscherm zitten dat op dezelfde manier verkleefd wordt op de betonplaat, aan de buitenzijde. 

 De Ytong-steen van de platte daken wordt bovenaan verlaagd door er een stukje af te zagen, zodat ze tot op 

3 cm onder de dakranden van het nr 12 komen.  Op die manier kunnen de dakranden even hoog gestoken 

worden.  De bouwheer doet dit op aanduiden van Dhr Janssens. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het 

terras van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Het retourtje van 6 cm van de liftkoker op het gelijkvloers en de verdieping moet terug weggeslepen worden.  

Dhr Laureys wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, vooraan links van de liftkoker, 
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moet voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want Dhr Laureys wist niet dat 

niet mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen 

metselwerk, want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 

 Rond de stalen liggers werd het snelbouwmetselwerk nog niet dichtgewerkt.  Dit moet Dhr Laureys zeker 

nog doen om tocht- en geluidsproblemen te vermijden. 

 Habaita (Laureys) moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op 

de duur niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur 

moeten ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 Het bijmetselen rond de gordingen en stalen liggers moet nog gebeuren. 

 De drainerende vochtscherm onderaan de achtergevel van de 1ste verdieping worden in de isolatie ingeslepen 

en dan met een opstand ten opzichte van de open stootvoegen geplaatst. 

 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na 

het plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt en op dezelfde hoogte als de dakrandprofielen van het nr 12.  De dekstenen worden daar dan 

bovenop geplaatst. 

 De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij 

verstoppen van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 De vloerpas van de 2de verdieping wordt verlaagd met 7 cm.  Hierdoor kan aannemer Janssens gemakkelijker 

het hoogtetekort in de liftkoker halen.  Tegelijk komt dan de stalen ligger bovenin de liftkoker op voldoende 

hoogte boven de vloer te zitten. 

 

• Evas 
 

 Evas moet zo spoedig mogelijk de leidingen klaar leggen voor de lichtpunten onder de platte dak, zodat de 

hellingschappe geplaatst kan worden en Janssens de dakdichting kan plaatsen. 

 
  

 

23.1  

Laureys is bezig met het gevelmetselwerk van de voorgevel.  Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens 

kan beginnen met de opbouw ervan.  De uitgravingen voor het terras en de doorrit werden grotendeels uitgevoerd.  

Enkel onder het nr 8 moet nog verder uitgegraven worden.  Daarbij werd een terracotta-buis beschadigd.  Dit moet 

hersteld worden. 

 

23.2  

Het vochtscherm onderaan de gevels moet waterdicht verlijmd worden op de betonplaat van het gelijkvloers.  

Achteraan werd er reeds aangeaard, doch de verlijming van het vochtscherm werd achterwege gelaten.  Dit moet 

zeker nog gebeuren (ook onderaan de voorgevel). 

 

23.3  

Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog opgetrokken worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond 

gordingen en stalen liggers (ook op de andere verdiepingen) moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 

23.4  

Evas plaatste reeds de wachtbuis om de teledistributie in de gevel te verwerken in plaats van er bovenop.  Op de 

2de verdieping duidde hij ook reeds aan welke dakdoorvoeren er moeten voorzien worden door Janssens. 
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24ste Werfverslag 
2019.1470 
 

3 juli 2020 – 9:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Erik De Laet Evas bvba aannemer-technieken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de riolering voor de carport te plaatsen 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Dhr Laureys wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 Op het gelijkvloers moeten de onderste vochtslabben vol en waterdicht verkleefd worden op het beton 

van de funderingsplaat om te vermijden dat er water onderdoor binnen kan sijpelen.  De buitenpas zit 

hier immers flink hoger dan deze betonplaat.  Ook onder en achter de dorpel van het schuifraam en van de 

voordeuren moet een vochtscherm zitten dat op dezelfde manier verkleefd wordt op de betonplaat, aan de 

buitenzijde.  Achteraan werd er reeds aangeaard, doch de verlijming van het vochtscherm werd achterwege 

gelaten 

 De Ytong-steen van de platte daken wordt bovenaan verlaagd door er een stukje af te zagen, zodat ze tot op 

3 cm onder de dakranden van het nr 12 komen.  Op die manier kunnen de dakranden even hoog gestoken 

worden.  De bouwheer doet dit op aanduiden van Dhr Janssens. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het 

terras van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 
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 Het retourtje van 6 cm van de liftkoker op het gelijkvloers en de verdieping moet terug weggeslepen worden.  

Dhr Laureys wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, vooraan links van de liftkoker, 

moet voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want Dhr Laureys wist niet dat 

niet mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen 

metselwerk, want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 

 Habaita (Laureys) moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op 

de duur niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur 

moeten ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De drainerende vochtscherm onderaan de achtergevel van de 1ste verdieping worden in de isolatie ingeslepen 

en dan met een opstand ten opzichte van de open stootvoegen geplaatst. 

 Bij de uitgravingen voor de doorrit onder het nr 8 werd een terracotta-buis beschadigd.  Dit moet hersteld 

worden. 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog opgetrokken worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond 

gordingen en stalen liggers (ook op de andere verdiepingen) moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na 

het plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt en op dezelfde hoogte als de dakrandprofielen van het nr 12.  De dekstenen worden daar dan 

bovenop geplaatst. 

 De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij 

verstoppen van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 De vloerpas van de 2de verdieping wordt verlaagd met 7 cm.  Hierdoor kan aannemer Janssens gemakkelijker 

het hoogtetekort in de liftkoker halen.  Tegelijk komt dan de stalen ligger bovenin de liftkoker op voldoende 

hoogte boven de vloer te zitten. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 

• Evas 
 

 Evas moet zo spoedig mogelijk de leidingen klaar leggen voor de lichtpunten onder de platte dak, zodat de 

hellingschappe geplaatst kan worden en Janssens de dakdichting kan plaatsen. 

 
  

 

24.1  

Sinds dinsdag werd niet meer verder gewerkt.  Laureys legde gisteren het werk neer omwille van wanbetaling van 

zijn facturen.  Nochtans is de bouwheer volledig bij met de betalingen, die volgens de vorderingsstaat van de 

architect goedgekeurd werden.  De architect stuurt nog een mailtje naar de hoofdaannemer, Habaita, om alles nog 

eens te verduidelijken en om erop aan te dringen om verder te werken.   

 

24.2  

De architect maakte een putje naast de voorzijde van de betonplaat, onder de voorgevel.  Hier zit geen vochtscherm 

dat tot op de voorzijde van de betonplaat waterdicht verlijmd moet worden.  Ter hoogte van de achtergevel werd 

dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd zit op het beton.  De architect (her)tekent 

een detail van de muurvoeten (zie bijlage).  Deze vochtschermen moeten zeker 100 % in orde gebracht worden 

om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van het gelijkvloers (zit onder de buitenpas !!!).  

Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan worden. 

 

24.3  

Op de 1ste verdieping werd de laag Ytongblokken onder het schuifraam slechts gedeeltelijk geplaatst en op een 

verkeerde lijn.  De Ytonblokken moeten in lijn staan met de spouwisolatie, zodat het schuifraam erop geplaatst kan 
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worden, aansluitend op de achterzijde van de aanslag aan de dagkanten.  De bovenzijde van de Ytongblokken moet 

op 6 cm onder de binnenpas zitten (zie hertekend detail in bijlage).  Ook op het gelijkvloers moet een laag 

Ytongblokken op dezelfde lijn met de spouwisolatie geplaatst worden. 

 

24.4  

Op de 2de verdieping werd de thermische isolatie en het lattenwerk van de dakkapel te ver naar onder doorgetrokken.  

Ook hier moet een laag Ytongblokken onder deze isolatie geplaatst worden, langs buiten tegen het timmerwerk en 

met de bovenzijde gelijk met de vloerpas.  Hier komt geen in de vloer verzonken schuifdeur (zie hertekend detail 

in bijlage). 

 

24.5  

De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  De Laet gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren en daar over de vloer naar de 

leidingkoker gaan. 

 

24.6  

De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste plat 

dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  De linker 

balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale stijl van de 

linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 

24.7  

Maandag & dinsdag komt De Laet de leidingen plaatsen voor de lichtpunten onder de platte daken van de 1ste & 

2de verdieping, zodat op 9/7/20 de chappe kan geplaatst worden.  Hiervoor moeten echter eerst de Ytongblokken 

naast deze platte daken afgewerkt worden (zie hiervoor). 

 

24.8  

Boven de badkamer op de 2de verdieping wordt een plafond in Metalstud en Gyproc geplaatst, zodat niet heel de 

ruimte tot in het dak moet verwarmd worden.  De slaapkamer op die verdieping blijft wel open tot in het nok. 

 

24.9  

De opdrachtgever wordt gevraagd de plans van het binnenschrijnwerk over te maken, zodat de architect zijn plans 

kan aanpassen, waar nodig. 

 

24.10  

De Laet spreekt met Thyssenkrup af omtrent de voeding vanuit de stuurkast en eventuele magneetcontacten op de 

liftdeuren voor het alarm. 

 

24.11  

De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, zodat 

men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s te 

onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 

24.12  

De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (elektriciteit, gas, water, 

Telenet & Proximus). 
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Ondertekend door: 

 

de architect 
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25ste Werfverslag 
2019.1470 
 

8 juli 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Erik De Laet Evas bvba aannemer-technieken 

Dhr Batsleer Thyssenkrupp aannemer-lift 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de riolering voor de carport te plaatsen 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Habaita wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Het retourtje van 6 cm van de liftkoker op het gelijkvloers en de verdieping moet terug weggeslepen worden.  

Habaita wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, vooraan links van de liftkoker, moet 

voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want Dhr Laureys wist niet dat niet 

mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen 

metselwerk, want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 



Werfverslag  -  Van Herck  -  2019.1470  -  blad 25/2 

 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De drainerende vochtscherm onderaan de achtergevel van de 1ste verdieping worden in de isolatie schuin 

omhoog ingeslepen en dan met een opstand ten opzichte van de open stootvoegen geplaatst. 

 Bij de uitgravingen voor de doorrit onder het nr 8 werd een terracotta-buis beschadigd.  Dit moet hersteld 

worden. 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog opgetrokken worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond 

gordingen en stalen liggers (ook op de andere verdiepingen) moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De architect maakte een putje naast de voorzijde van de betonplaat, onder de voorgevel.  Hier zit geen 

vochtscherm dat tot op de voorzijde van de betonplaat waterdicht verlijmd moet worden.  Ter hoogte van de 

achtergevel werd dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd zit op het beton.  De 

architect (her)tekende een detail van de muurvoeten.  Deze vochtschermen moeten zeker 100 % in orde 

gebracht worden om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van het gelijkvloers (zit 

onder de buitenpas !!!).  Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan worden. 

 Op de 1ste verdieping werd de laag Ytongblokken onder het schuifraam slechts gedeeltelijk geplaatst en op 

een verkeerde lijn.  De Ytongblokken moeten in lijn staan met de spouwisolatie, zodat het schuifraam erop 

geplaatst kan worden, aansluitend op de achterzijde van de aanslag aan de dagkanten.  De bovenzijde van de 

Ytongblokken moet op 6 cm onder de binnenpas zitten (zie hertekende details).  Ook op het gelijkvloers moet 

een laag Ytongblokken op dezelfde lijn met de spouwisolatie geplaatst worden. 

 Op de 2de verdieping werd de thermische isolatie en het lattenwerk van de dakkapel te ver naar onder 

doorgetrokken.  Ook hier moet een laag Ytongblokken onder deze isolatie geplaatst worden, langs buiten 

tegen het timmerwerk en met de bovenzijde gelijk met de vloerpas.  Hier komt geen in de vloer verzonken 

schuifdeur (zie hertekende details). 

 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt en op dezelfde hoogte als de dakrandprofielen van het nr 12.  De dekstenen worden daar dan 

bovenop geplaatst. 

 De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij 

verstoppen van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 

• Evas 
 

 De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  Evas gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren om daar over de vloer naar de 

leidingkoker te gaan. 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (elektriciteit, gas, 

water, Telenet & Proximus). 

 

• Gyprocwerken 
 

 Boven de badkamer op de 2de verdieping wordt een plafond in Metalstud en Gyproc geplaatst, zodat niet heel 

de ruimte tot in het dak moet verwarmd worden.  De slaapkamer op die verdieping blijft wel open tot in het 

nok. 
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• Binnenschrijnwerken 
 

 De opdrachtgever wordt gevraagd de plans van het binnenschrijnwerk over te maken, zodat de architect zijn 

plans kan aanpassen, waar nodig. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 
  

 

25.1  

Evas is bezig met het plaatsen van de leidingen voor de verlichting van de leefruimten onder de platte daken.  

Meteen werden de afspraken gemaakt met Thyssenkrup voor het plaatsen van de nodige voedingen naar de 

liftinstallatie.  Om het alarm mogelijk te maken worden op de achterste liftdeuren (zijde A) op de 1ste & 

2de verdieping magneetcontacten ingewerkt.  Deze deuren worden ook met een badge bediend, zodat enkel de 

bewoner van het duplexappartement deze deuren kan openen. 

 

25.2  

De architect paste de meterpas aan op de 2de verdieping, zodat geen misverstanden kunnen ontstaan omtrent de 

verlaging ervan. 

 

25.3  

De bouwheer zet samen met Evas vandaag het liftje van Laureys binnen, zodat de chapper morgen de 

hellingschappe kan plaatsen op de platte daken. 

 

25.4  

Evas plaatste tegen de voorgevel de wachtbuis om de distributieleidingen achter het gevelparament weg te kunnen 

werken.  Laureys wordt gevraagd de buis niet in de hoek te drukken ter hoogte van de overgang tussen de 

delen met spouwmuur en met de steenstrippen. 

 

25.5  

Tussen het binnenspouwblad van de voorgevel en de daktimmer zitten spleten rond de horizontale keper, die de 

dakisolatie ondersteund.  Dit moet zeker nog dichtgewerkt worden met isolatie en dampscherm.  Het dampscherm 

van de linker wand van de dakkapel staat open.  Dit moet ook nog luchtdicht gemaakt worden. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 
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26ste Werfverslag 
2019.1470 
 

15 juli 2020 – 14:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer-ruwbouwwerken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de riolering voor de carport te plaatsen 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Habaita wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Het retourtje van 6 cm van de liftkoker op het gelijkvloers en de verdieping moet terug weggeslepen worden.  

Habaita wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, vooraan links van de liftkoker, moet 

voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want Dhr Laureys wist niet dat niet 

mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen 

metselwerk, want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 
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 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De drainerende vochtscherm onderaan de achtergevel van de 1ste verdieping worden in de isolatie schuin 

omhoog ingeslepen en dan met een opstand ten opzichte van de open stootvoegen geplaatst. 

 Bij de uitgravingen voor de doorrit onder het nr 8 werd een terracotta-buis beschadigd.  Dit moet hersteld 

worden. 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog opgetrokken worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond 

gordingen en stalen liggers (ook op de andere verdiepingen) moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De architect maakte een putje naast de voorzijde van de betonplaat, onder de voorgevel.  Hier zit geen 

vochtscherm dat tot op de voorzijde van de betonplaat waterdicht verlijmd moet worden.  Ter hoogte van de 

achtergevel werd dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd zit op het beton.  De 

architect (her)tekende een detail van de muurvoeten.  Deze vochtschermen moeten zeker 100 % in orde 

gebracht worden om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van het gelijkvloers (zit 

onder de buitenpas !!!).  Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan worden. 

 Op de 1ste verdieping werd de laag Ytongblokken onder het schuifraam slechts gedeeltelijk geplaatst en op 

een verkeerde lijn.  De Ytongblokken moeten in lijn staan met de spouwisolatie, zodat het schuifraam erop 

geplaatst kan worden, aansluitend op de achterzijde van de aanslag aan de dagkanten.  De bovenzijde van de 

Ytongblokken moet op 6 cm onder de binnenpas zitten (zie hertekende details).  Ook op het gelijkvloers moet 

een laag Ytongblokken op dezelfde lijn met de spouwisolatie geplaatst worden. 

 Op de 2de verdieping werd de thermische isolatie en het lattenwerk van de dakkapel te ver naar onder 

doorgetrokken.  Ook hier moet een laag Ytongblokken onder deze isolatie geplaatst worden, langs buiten 

tegen het timmerwerk en met de bovenzijde gelijk met de vloerpas.  Hier komt geen in de vloer verzonken 

schuifdeur (zie hertekende details). 

 Evas plaatste tegen de voorgevel de wachtbuis om de distributieleidingen achter het gevelparament weg te 

kunnen werken.  Laureys wordt gevraagd de buis niet in de hoek te drukken ter hoogte van de overgang 

tussen de delen met spouwmuur en met de steenstrippen. 

 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt en op dezelfde hoogte als de dakrandprofielen van het nr 12.  De dekstenen worden daar dan 

bovenop geplaatst. 

 De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij 

verstoppen van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Tussen het binnenspouwblad van de voorgevel en de daktimmer zitten spleten rond de horizontale keper, die 

de dakisolatie ondersteund.  Dit moet zeker nog dichtgewerkt worden met isolatie en dampscherm.  Het 

dampscherm van de linker wand van de dakkapel staat open.  Dit moet ook nog luchtdicht gemaakt worden. 

 

• Evas 
 

 De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  Evas gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren om daar over de vloer naar de 

leidingkoker te gaan. 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (elektriciteit, gas, 

water, Telenet & Proximus). 
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• Gyprocwerken 
 

 Boven de badkamer op de 2de verdieping wordt een plafond in Metalstud en Gyproc geplaatst, zodat niet heel 

de ruimte tot in het dak moet verwarmd worden.  De slaapkamer op die verdieping blijft wel open tot in het 

nok. 

 

• Binnenschrijnwerken 
 

 De opdrachtgever wordt gevraagd de plans van het binnenschrijnwerk over te maken, zodat de architect zijn 

plans kan aanpassen, waar nodig. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 

• Thyssenlrup 
 

 Om het alarm mogelijk te maken worden op de achterste liftdeuren (zijde A) op de 1ste & 2de verdieping 

magneetcontacten ingewerkt.  Deze deuren worden ook met een badge bediend, zodat enkel de bewoner van 

het duplexappartement deze deuren kan openen 

 
  

 

26.1  

Evas plaatste de leidingen voor de verlichting onder de platte daken en de hellingschappe werd geplaatst.  Janssens 

kan echter niet verder met de dakdichting omdat de Ytongblokken nog ontbreken of gecorrigeerd moeten worden 

in de achtergevels van de 1ste & 2de verdieping. 

 

26.2  

De ruwbouwwerken liggen nog steeds stil.  Samen met Laureys werd de vorderingsstaat van de architect overlopen.  

Laureys gaf de door hem nog uit te voeren werken op.  De architect kijkt dit na en corrigeert eventueel zijn 

vorderingsstaat. 

 

26.3  

De bouwheer vroeg parkeerverbod aan voor alle opeenvolgende aannemers in de afwerking.  De borden werden 

geplaatst, zij het aan de overkant van de straat.  De bouwheer vraagt de gemeente nog om dit te verbeteren. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer-technieken 

Dhr Joris Smits bv De Schrijn aannemer-kastenwerk 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd de riolering voor de carport te plaatsen 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Habaita wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Het retourtje van 6 cm van de liftkoker op het gelijkvloers en de verdieping moet terug weggeslepen worden.  

Habaita wordt gevraagd dit te doen.  Ook de retour op het gelijkvloers, vooraan links van de liftkoker, moet 

voor de helft terug weggeslepen worden.  Dit slijpwerk is meerwerk, want Dhr Laureys wist niet dat niet 

mocht gemetseld worden toen hij ermee bezig was. 

 Van de retourmuurtjes op de 1ste & 2de verdieping, die Dhr Laureys in tandvorm metselde, moet de hele blok 

(grootste tand) weggebroken worden, zodat de retourmuurtjes ook hier gehalveerd worden.  Dit is geen 

metselwerk, want er was toen reeds gemeld dat deze retourmuurtjes niet mochten gemetseld worden. 
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 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De drainerende vochtscherm onderaan de achtergevel van de 1ste verdieping worden in de isolatie schuin 

omhoog ingeslepen en dan met een opstand ten opzichte van de open stootvoegen geplaatst. 

 Bij de uitgravingen voor de doorrit onder het nr 8 werd een terracotta-buis beschadigd.  Dit moet hersteld 

worden. 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog opgetrokken worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond 

gordingen en stalen liggers (ook op de andere verdiepingen) moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De architect maakte een putje naast de voorzijde van de betonplaat, onder de voorgevel.  Hier zit geen 

vochtscherm dat tot op de voorzijde van de betonplaat waterdicht verlijmd moet worden.  Ter hoogte van de 

achtergevel werd dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd zit op het beton.  De 

architect (her)tekende een detail van de muurvoeten.  Deze vochtschermen moeten zeker 100 % in orde 

gebracht worden om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van het gelijkvloers (zit 

onder de buitenpas !!!).  Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan worden. 

 Op de 1ste verdieping werd de laag Ytongblokken onder het schuifraam slechts gedeeltelijk geplaatst en op 

een verkeerde lijn.  De Ytongblokken moeten in lijn staan met de spouwisolatie, zodat het schuifraam erop 

geplaatst kan worden, aansluitend op de achterzijde van de aanslag aan de dagkanten.  De bovenzijde van de 

Ytongblokken moet op 6 cm onder de binnenpas zitten (zie hertekende details).  Ook op het gelijkvloers moet 

een laag Ytongblokken op dezelfde lijn met de spouwisolatie geplaatst worden. 

 Op de 2de verdieping werd de thermische isolatie en het lattenwerk van de dakkapel te ver naar onder 

doorgetrokken.  Ook hier moet een laag Ytongblokken onder deze isolatie geplaatst worden, langs buiten 

tegen het timmerwerk en met de bovenzijde gelijk met de vloerpas.  Hier komt geen in de vloer verzonken 

schuifdeur (zie hertekende details). 

 Evas plaatste tegen de voorgevel de wachtbuis om de distributieleidingen achter het gevelparament weg te 

kunnen werken.  Laureys wordt gevraagd de buis niet in de hoek te drukken ter hoogte van de overgang 

tussen de delen met spouwmuur en met de steenstrippen. 

 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt en op dezelfde hoogte als de dakrandprofielen van het nr 12.  De dekstenen worden daar dan 

bovenop geplaatst. 

 De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij 

verstoppen van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Tussen het binnenspouwblad van de voorgevel en de daktimmer zitten spleten rond de horizontale keper, die 

de dakisolatie ondersteund.  Dit moet zeker nog dichtgewerkt worden met isolatie en dampscherm.  Het 

dampscherm van de linker wand van de dakkapel staat open.  Dit moet ook nog luchtdicht gemaakt worden. 

 

• Evas 
 

 De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  Evas gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren om daar over de vloer naar de 

leidingkoker te gaan. 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (elektriciteit, gas, 

water, Telenet & Proximus). 
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• Gyprocwerken 
 

 Boven de badkamer op de 2de verdieping wordt een plafond in Metalstud en Gyproc geplaatst, zodat niet heel 

de ruimte tot in het dak moet verwarmd worden.  De slaapkamer op die verdieping blijft wel open tot in het 

nok. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 
  

 

27.1  

De werf ligt nog steeds stil doordat Dhr Laureys niet wil verder werken zonder dat hij betaling ontvangt van 

Habaita.  De architect bespreekt dit met Habaita, deze namiddag. 

 

27.2  

Er werden afspraken gemaakt tussen Evas & De Schrijn omtrent de juiste plaatsen van de leidingen voor het 

kastenwerk.  De Schrijn bezorgt Evas nog de nodige info. 

 

27.3  

In de keukenruimte op de 1ste verdieping wordt tegen de liftkoker een wc voorzien met erboven een verlaagd 

plafond, zodat Evas met leidingen weg kan. 

 

27.4  

De achterste wand van de badkamer op de 2de verdieping wordt meer naar achter geschoven en wordt dikker 

gemaakt om er het kraanelement van de douche in te kunnen werken. 

 

27.5  

De rechter wand van de douche op het gelijkvloers wordt deels vervangen door een glazen wand.  De schuifdeur 

vervalt.  De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 

27.6  

De architect vraagt nog offertes voor de trap, de poorten en de vloerder. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

28ste Werfverslag 
2019.1470 
 

28 juli 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer- ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Per verdieping moet de liftkoker telkens dichtgelegd worden met houten balken en een houten plaat (dus 

geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8.  Habaita wordt daarom gevraagd de strook baksteen naast deze 

regenwaterafvoerbuis weg te slijpen (kop van de scheimuur).  Op die manier kan de gevelsteen mooi 

aansluiten op de regenwaterafvoerbuis zonder dat er nog een kop van 9 cm gewoon baksteen tussen de beide 

regenwaterafvoerbuizen zit.  Dit is meerwerk, want niet voorzien in de meetstaat. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De drainerende vochtscherm onderaan de achtergevel van de 1ste verdieping worden in de isolatie schuin 

omhoog ingeslepen en dan met een opstand ten opzichte van de open stootvoegen geplaatst. 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog opgetrokken worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond 

gordingen en stalen liggers (ook op de andere verdiepingen) moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De architect maakte een putje naast de voorzijde van de betonplaat, onder de voorgevel.  Hier zit geen 

vochtscherm dat tot op de voorzijde van de betonplaat waterdicht verlijmd moet worden.  Ter hoogte van de 

achtergevel werd dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd zit op het beton.  De 
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architect (her)tekende een detail van de muurvoeten.  Deze vochtschermen moeten zeker 100 % in orde 

gebracht worden om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van het gelijkvloers (zit 

onder de buitenpas !!!).  Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan worden. 

 Op de 1ste verdieping werd de laag Ytongblokken onder het schuifraam slechts gedeeltelijk geplaatst en op 

een verkeerde lijn.  De Ytongblokken moeten in lijn staan met de spouwisolatie, zodat het schuifraam erop 

geplaatst kan worden, aansluitend op de achterzijde van de aanslag aan de dagkanten.  De bovenzijde van de 

Ytongblokken moet op 6 cm onder de binnenpas zitten (zie hertekende details).  Ook op het gelijkvloers moet 

een laag Ytongblokken op dezelfde lijn met de spouwisolatie geplaatst worden. 

 Op de 2de verdieping werd de thermische isolatie en het lattenwerk van de dakkapel te ver naar onder 

doorgetrokken.  Ook hier moet een laag Ytongblokken onder deze isolatie geplaatst worden, langs buiten 

tegen het timmerwerk en met de bovenzijde gelijk met de vloerpas.  Hier komt geen in de vloer verzonken 

schuifdeur (zie hertekende details). 

 

• Janssens 
 

 Dhr Janssens gaat met een stelling tegen de voorgevel werken, maar zal de onderste rij pannen en de dakgoot 

achterwege laten tot Dhr Laureys de gevelsteen gemetseld heeft. 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 De platte daken van 1ste & 2de verdieping worden ook voorzien van een spuwer om te vermijden dat bij 

verstoppen van de regenwaterafvoer water via de raampartijen binnen komt gelopen. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Tussen het binnenspouwblad van de voorgevel en de daktimmer zitten spleten rond de horizontale keper, die 

de dakisolatie ondersteund.  Dit moet zeker nog dichtgewerkt worden met isolatie en dampscherm.  Het 

dampscherm van de linker wand van de dakkapel staat open.  Dit moet ook nog luchtdicht gemaakt worden. 

 

• Evas 
 

 De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  Evas gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren om daar over de vloer naar de 

leidingkoker te gaan. 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (elektriciteit, gas, 

water, Telenet & Proximus). 

 

• Gyprocwerken 
 

 Boven de badkamer op de 2de verdieping wordt een plafond in Metalstud en Gyproc geplaatst, zodat niet heel 

de ruimte tot in het dak moet verwarmd worden.  De slaapkamer op die verdieping blijft wel open tot in het 

nok. 

 In de keukenruimte op de 1ste verdieping wordt tegen de liftkoker een wc voorzien met erboven een verlaagd 

plafond, zodat Evas met leidingen weg kan. 

 De achterste wand van de badkamer op de 2de verdieping wordt meer naar achter geschoven en wordt dikker 

gemaakt om er het kraanelement van de douche in te kunnen werken. 

 De rechter wand van de douche op het gelijkvloers wordt deels vervangen door een glazen wand.  De 

schuifdeur vervalt.  De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 
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• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 

• De Schrijn 
 

 De Schrijn bezorgt Evas nog de nodige info omtrent de juiste plaatsen van de leidingen voor het kastenwerk 

 
  

 

28.1  

Sinds gisteren is Jos Laureys terug bezig op de werf.  Hij plant alles klaar te hebben tegen volgende week woensdag, 

zodat donderdag Wim Janssens verder kan werken met de waterdichting van de platte daken. 

 

28.2  

De architect overhandigde Jos Laureys de reeds eerder doorgestuurde detailtekeningen omtrent de muurvoeten en 

de onderzijden van het raamwerk aan de platte daken.  Dhr Laureys gaat de onderste vochtscherm nog verlijmen 

op de voorste rand van de betonnen funderingsplaat. 

 

28.3  

Dhr Laureys gaat ook de retourmuurtjes inkorten (linker zijde) of weghalen (rechter zijde).  Hij wil echter niet het 

risico nemen om de liftschacht per verdieping dicht te leggen met de voorgeschreven platen.  Dhr Janssens wordt 

gevraagd dit te doen. 

 

28.4  

De architect bezorgt Dhr Laureys nog het plan van het pand nr 12 voor het openmaken van de doorgang tussen het 

nr 10 en het nr 12.  Evas wordt gevraagd deze week zeker nog de parlofoon en de bewegingsmelder van het nr 12 

weg te halen/te verplaatsen. 

 

28.5  

Dhr Laureys gaat zijn metselwerk niet terug herstellen, nadat Janssens er verschillende blokken van weghaalde om 

de daktimmer te kunnen uitvoeren.  Deze laatste stelde dat ze los stonden, wat door Dhr Laureys ontkend wordt.  

In principe is dit voor diegene die de blokken weghaalde.  Dhr Laureys liet immers schuin aangezaagde kanten 

achter voor aanvang van de daktimmer. 

 

28.6  

Samen met Jos Laureys werden de rioleringswerken overlopen.  Er zijn enkele posten, die niet door Dhr Laureys 

uitgevoerd worden, zoals de Acodrain Euroline Discreet en de Euroline BFL, omdat dit bij het fabriekje hoort.  Er 

moeten ook veel minder toezichtputjes gestoken worden, maar wel een zandvanger meer.  Ook de aansluiting op 

het openbare net moet nog bekeken worden.  De architect neemt contact op met de rioolbeheerder.  De riolering 

wordt wel klaar gestoken tot aan de rooilijn en tot aan de plaats waar het fabriekje moet komen.  Ook de riolering 

van de carport wordt inbegrepen. 

 

28.7  

De architect nam de breedtemaat tussen de scheimuren van het pand nr 10, op het gelijkvloers, vooraan: 5,22 m.  

Op het definitieve plan van Arch Van Noten stond een breedte getekend van 5,17 m, of 5 cm meer gebouwd dan 

voorzien.  De halfsteense muur die voor de scheimuur met het pand nr 8 stond was 9 cm breed, plus een spouw van 

5-6 cm = 15 cm.  Geen van beide maten doen vermoeden dat het halfsteens muurtje voorzien was om te blijven 

staan.  Dit is ook niet logisch: de afbraak van het pand nr 10 was een totale afbraak.  Dit is dus van scheimuur tot 

scheimuur.  De eigenlijke scheimuur met het pand nr 8 is de huidige, resterende & dragende muur van 18 cm.  Wat 

tussen de scheimuren stond moest weg, dus ook het halfsteens muurtje.  Dit vormt dus geen meerprijs in de 

afrekening ten opzichte van Habaita. 
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28.8  

De architect wees Jos Laureys op de wachtbuis voor Telenet, die in de gevel ingewerkt moet worden en die zeker 

niet in een hoek gedrukt mag worden.  Dhr Laureys gaat de isolatie errond stoppen en de gaten opschuimen met 

polyurethaanschuim. 

 

28.9  

De architect wees Jos Laureys nog op de onveilige stelling van waarop hij het gevelmetselwerk aan het uitvoeren 

was.  Dit is in principe iets voor de veiligheidscoördinator, doch die is nog nooit op de werf geweest.  Als architect 

moest ik de bouwdame erop wijzen dat zij erop moet toezien dat de veiligheidscoördinator zijn taak naar behoren 

uitoefent, wat tot hiertoe niet het geval is. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

29ste Werfverslag 
2019.1470 
 

3 augustus 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer- ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De architect maakte een putje naast de voorzijde van de betonplaat, onder de voorgevel.  Hier zit geen 

vochtscherm dat tot op de voorzijde van de betonplaat waterdicht verlijmd moet worden.  Ter hoogte van de 

achtergevel werd dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd zit op het beton.  De 

architect (her)tekende een detail van de muurvoeten.  Deze vochtschermen moeten zeker 100 % in orde 

gebracht worden om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van het gelijkvloers (zit 

onder de buitenpas !!!).  Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan worden. 

 Er zijn enkele posten van de rioleringswerken, die niet door Dhr Laureys uitgevoerd worden, zoals de 

Acodrain Euroline Discreet en de Euroline BFL, omdat dit bij het fabriekje hoort.  Er moeten ook veel minder 

toezichtputjes gestoken worden, maar wel een zandvanger meer.  Ook de aansluiting op het openbare net 

moet nog bekeken worden.  De architect vroeg Evas contact op te nemen met de rioolbeheerder (Pidpa).  De 

riolering wordt wel klaar gestoken tot aan de rooilijn en tot aan de plaats waar het fabriekje moet komen.  

Ook de riolering van de carport wordt inbegrepen. 
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• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 

• Evas 
 

 De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  Evas gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren om daar over de vloer naar de 

leidingkoker te gaan. 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering). 

 

• Gyprocwerken 
 

 Boven de badkamer op de 2de verdieping wordt een plafond in Metalstud en Gyproc geplaatst, zodat niet heel 

de ruimte tot in het dak moet verwarmd worden.  De slaapkamer op die verdieping blijft wel open tot in het 

nok. 

 In de keukenruimte op de 1ste verdieping wordt tegen de liftkoker een wc voorzien met erboven een verlaagd 

plafond, zodat Evas met leidingen weg kan. 

 De achterste wand van de badkamer op de 2de verdieping wordt meer naar achter geschoven en wordt dikker 

gemaakt om er het kraanelement van de douche in te kunnen werken. 

 De rechter wand van de douche op het gelijkvloers wordt deels vervangen door een glazen wand.  De 

schuifdeur vervalt.  De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 
  

 

29.1  

Jos Laureys is bezig met het gevelmetselwerk, achteraan.  De vochtslab onderaan het metselwerk van de 

1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van 

werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 

29.2  

Janssens werkte de dakwerken af, behalve de dakrand van het plat dak van V2.  De zinken dakgoot boven de 

voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 
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29.3  

Evas boorde reeds de nodige gaten in de vloerplaten om de leidingen te plaatsen.  Deze week gaat hij daarmee 

beginnen.  De parlofoon van het nr 12 op V1 werd reeds verplaatst, zodat Laureys de doorbraak tussen nr 10 & 

nr 12 kan maken. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

30ste Werfverslag 
2019.1470 
 

6 augustus 2020 – 8:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Joris Smits De Schrijn bv aannemer-binnenschrijnwerk 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De architect maakte een putje naast de voorzijde van de betonplaat, onder de voorgevel.  Hier zit geen 

vochtscherm dat tot op de voorzijde van de betonplaat waterdicht verlijmd moet worden.  Ter hoogte van de 

achtergevel werd dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd zit op het beton.  De 

architect (her)tekende een detail van de muurvoeten.  Deze vochtschermen moeten zeker 100 % in orde 

gebracht worden om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van het gelijkvloers (zit 

onder de buitenpas !!!).  Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan worden. 

 Er zijn enkele posten van de rioleringswerken, die niet door Dhr Laureys uitgevoerd worden, zoals de 

Acodrain Euroline Discreet en de Euroline BFL, omdat dit bij het fabriekje hoort.  Er moeten ook veel minder 

toezichtputjes gestoken worden, maar wel een zandvanger meer.  Ook de aansluiting op het openbare net 

moet nog bekeken worden.  De architect vroeg Evas contact op te nemen met de rioolbeheerder (Pidpa).  De 

riolering wordt wel klaar gestoken tot aan de rooilijn en tot aan de plaats waar het fabriekje moet komen.  

Ook de riolering van de carport wordt inbegrepen. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 



Werfverslag  -  Van Herck  -  2019.1470  -  blad 30/2 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 

 

• Evas 
 

 De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  Evas gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren om daar over de vloer naar de 

leidingkoker te gaan. 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 

• Gyprocwerken 
 

 Boven de badkamer op de 2de verdieping wordt een plafond in Metalstud en Gyproc geplaatst, zodat niet heel 

de ruimte tot in het dak moet verwarmd worden.  De slaapkamer op die verdieping blijft wel open tot in het 

nok. 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 
  

 

30.1  

Jos Laureysen heeft opnieuw de werf stil gelegd.  Na maandag is hij niet meer terug gekomen.  De dorpels laten 

dus op zich wachten, waardoor het buitenschrijnwerk niet kan opgemeten worden.  Dit doet de planning opnieuw 

schuiven. 

 

30.2  

Met De Schrijn werden verdere afspraken gemaakt over het kastenwerk.  In de kasten van de slaapkamers en van 

de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de zijwanden van de kastelementen als 
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kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten 

gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg kan. 

 

30.3  

De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de deur naar 

de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met HPL-plaat), inclusief 

de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een inbouwcassette geplaatst wordt, 

die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 

30.4  

De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 

30.5  

De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt met de 

keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 

30.6  

De vochtschermen onderaan de spouwmuren zijn niet in orde.  Onderaan de voorgevel zit geen vochtscherm dat op 

de voorkant van de betonnen vloerplaat gekleefd kan worden.  Deze slab zit enkel onder het raam.  Onderaan de 

achtergevel van V1 zit aan de rechter zijde de opstand van de waterdichting voor het gevelmetselwerk, in plaats 

van erachter, zoals dat wel aan de linker zijde werd gedaan.  De architect herhaalt ook zijn voorbehoud voor de 

opstand van de vochtschermen onderaan deze achtergevel van V1: ze zitten niet schuin omhoog in de spouwisolatie 

geplaatst tot tegen het binnenspouwblad. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

31ste Werfverslag 
2019.1470 
 

12 augustus 2020 – 14:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer-technieken 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 Er zijn enkele posten van de rioleringswerken, die niet door Dhr Laureys uitgevoerd worden, zoals de 

Acodrain Euroline Discreet en de Euroline BFL, omdat dit bij het fabriekje hoort.  Er moeten ook veel minder 

toezichtputjes gestoken worden, maar wel een zandvanger meer.  Ook de aansluiting op het openbare net 

moet nog bekeken worden.  De architect vroeg Evas contact op te nemen met de rioolbeheerder (Pidpa).  De 

riolering wordt wel klaar gestoken tot aan de rooilijn en tot aan de plaats waar het fabriekje moet komen.  

Ook de riolering van de carport wordt inbegrepen. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 De vochtschermen onderaan de spouwmuren zijn niet in orde.  Onderaan de voorgevel zit geen vochtscherm 

dat op de voorkant van de betonnen vloerplaat gekleefd kan worden.  Deze slab zit enkel onder het raam.  

Ter hoogte van de achtergevel werd dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd 

zit op het beton.  De architect (her)tekende een detail van de muurvoeten.  Deze vochtschermen moeten 

zeker 100 % in orde gebracht worden om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van 

het gelijkvloers (zit onder de buitenpas !!!).  Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan 
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worden.  Onderaan de achtergevel van V1 zit aan de rechter zijde de opstand van de waterdichting voor het 

gevelmetselwerk, in plaats van erachter, zoals dat wel aan de linker zijde werd gedaan.  De architect herhaalt 

ook zijn voorbehoud voor de opstand van de vochtschermen onderaan deze achtergevel van V1: ze zitten niet 

schuin omhoog in de spouwisolatie geplaatst tot tegen het binnenspouwblad. 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 

 

• Evas 
 

 De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  Evas gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren om daar over de vloer naar de 

leidingkoker te gaan. 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 

• Gyprocwerken 
 

 Boven de badkamer op de 2de verdieping wordt een plafond in Metalstud en Gyproc geplaatst, zodat niet heel 

de ruimte tot in het dak moet verwarmd worden.  De slaapkamer op die verdieping blijft wel open tot in het 

nok. 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 

gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 
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 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 

• Gysels 
 

 De veiligheidscoördinator is nog nooit op de werf geweest.  Als architect moest ik de bouwdame erop wijzen 

dat zij erop moet toezien dat de veiligheidscoördinator haar taak naar behoren uitoefent, wat tot hiertoe niet 

het geval is. 

 
  

 

31.1  

Evas is bezig met het inslijpen van de leidingen.  Samen met de bouwdame werd de 2de verdieping herschikt: de 

slaapkamer wordt verplaatst naar de voorzijde en de badkamer komt achteraan.  De architect werkt een nieuw plan 

uit. 

 

31.2  

Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 

31.3  

De Ridder wordt gevraagd om ook prijs te maken voor de nooddeur tussen de keuken en het halletje voor de lift op 

V1. 

 

31.4  

Jos Laureys is nog steeds niet terug bezig met de ruwbouwwerken.  De doorgang tussen het nr 10 en het nr 12 op 

V1 is dringend, alsook de plaatsing van de dorpels, zodat De Ridder het buitenschrijnwerk kan meten. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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18 augustus 2020 – 9:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: 

   

Paul De Maesschalck  architect 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer-technieken 

Djr Jos Laureys  onderaannemer-ruwbouw 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 De steenstrippen van het nr 10 zijn Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd. 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 De gevelpleister in de doorrit onder het nr 8 wordt vervangen door steenstrips, waardoor het gevelmetselwerk 

van de muur erachter lijkt door te lopen tot vooraan. 

 De huidige bevloering van de doorrit loopt omhoog naar achter toe, waardoor die veel hoger dan de vloerpas 

van het nr 10 komt te zitten.  Deze doorrit moet dus verlaagd worden, afhellend vanaf de dorpel aan de 

voorgevel tot 2 cm onder de dorpel van de inkomdeur van het gelijkvloers van het pand nr 10. 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 Er zijn enkele posten van de rioleringswerken, die niet door Dhr Laureys uitgevoerd worden, zoals de 

Acodrain Euroline Discreet en de Euroline BFL, omdat dit bij het fabriekje hoort.  Er moeten ook veel minder 

toezichtputjes gestoken worden, maar wel een zandvanger meer.  Ook de aansluiting op het openbare net 

moet nog bekeken worden.  De architect vroeg Evas contact op te nemen met de rioolbeheerder (Pidpa).  De 

riolering wordt wel klaar gestoken tot aan de rooilijn en tot aan de plaats waar het fabriekje moet komen.  

Ook de riolering van de carport wordt inbegrepen. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 De vochtschermen onderaan de spouwmuren zijn niet in orde.  Onderaan de voorgevel zit geen vochtscherm 

dat op de voorkant van de betonnen vloerplaat gekleefd kan worden.  Deze slab zit enkel onder het raam.  

Ter hoogte van de achtergevel werd dit vochtscherm wel geplaatst, hoewel dit nog niet waterdicht verlijmd 

zit op het beton.  De architect (her)tekende een detail van de muurvoeten.  Deze vochtschermen moeten 

zeker 100 % in orde gebracht worden om te vermijden dat er vochtinfiltraties voorkomen in de vloer van 
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het gelijkvloers (zit onder de buitenpas !!!).  Eventueel moet het gevelmetselwerk van de voorgevel herdaan 

worden.  Onderaan de achtergevel van V1 zit aan de rechter zijde de opstand van de waterdichting voor het 

gevelmetselwerk, in plaats van erachter, zoals dat wel aan de linker zijde werd gedaan.  De architect herhaalt 

ook zijn voorbehoud voor de opstand van de vochtschermen onderaan deze achtergevel van V1: ze zitten niet 

schuin omhoog in de spouwisolatie geplaatst tot tegen het binnenspouwblad. 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 

 

• Evas 
 

 De betonplaat van de 2de verdieping ligt vooraan met een paar flinke bulten, juist op de plaats waar er 

afvoerleidingen over de vloer naar de leidingkoker moeten gevoerd worden.  Evas gaat daarom de 

afvoerleidingen van de douche en de lavabo naar de 1ste verdieping voeren om daar over de vloer naar de 

leidingkoker te gaan. 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 

• Gyprocwerken 
 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 De Ridder wordt gevraagd om ook prijs te maken voor de nooddeur tussen de keuken en het halletje voor de 

lift op V1. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 
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gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 

 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 

• Gysels 
 

 De veiligheidscoördinator is nog nooit op de werf geweest.  Als architect moest ik de bouwdame erop wijzen 

dat zij erop moet toezien dat de veiligheidscoördinator haar taak naar behoren uitoefent, wat tot hiertoe niet 

het geval is. 

 
  

 

32.1  

Dhr Laureys is bezig met de dorpels.  Vandaag is dit klaar, zodat vanaf morgen De Ridder het buitenschrijnwerk 

kan komen opmeten.  Laureys plaatste wel 2 dorpels te veel: onder het raam van de 1ste verdieping in de voorgevel 

en onder het raam in de rechter zijgevel.  Hier moeten dan de aluminium dorpels weggelaten worden. 

 

32.2  

De doorbraak tussen het nr 10 & nr 12 op de 1ste verdieping werd gemaakt.  Laureys plaatst nog een houten plaat 

in de opening om te vermijden dat er via het nr 12 mensen op de werf zouden kunnen (liftgat ligt nog niet helemaal 

dicht). 

 

32.3  

Laureys gaat ook het muurtje rond het gelijkvloers terras metselen en herstelt meteen ook de kop van het muurtje 

achter het terras van het nr 12, dat bij de afbraak beschadigd werd. 

 

32.4  

Volgende week maandag of dinsdag begint Laureys met de rioleringswerken.  Evas spreekt rechtstreeks met hem 

af om in dezelfde geulen de voeding voor de elektriciteit van de carport te plaatsen.  Met Dhr Laureys werden de 

verschillende onderdelen van de riolering besproken.  Ook met de rechter nabuur werd overleg gepleegd. 

 

32.5  

Dhr Laureys bevestigde stellig dat de vochtslabben onderaan de voorgevel wel degelijk geplaatst werden.  Hij moet 

ze nog wel waterdicht verlijmen op de rand van de betonnen vloerplaat.  Ook achteraan en onder de zijgevel moet 

dit nog gebeuren.  Hij gaat 2 rijen klinkers in de stoep wegnemen om dit uit te kunnen voeren en die dan meteen 

terug op juist niveau leggen (maximaal 2 cm onder de vloerpas). 

 

32.6  

De indeling van de 2de verdieping werd opnieuw gewijzigd.  De architect hertekent dit zo spoedig mogelijk, zodat 

Evas verder kan. 

 

32.7  

De spuwers van de platte daken zouden hoger zitten dan de vloerpassen binnen.  Dit is moeilijk zichtbaar met het 

blote oog.  De architect brengt volgende keer zijn laserniveau mee om dit na te kijken.  Als dit zo is, dan moeten 

de spuwers zeker lager geplaatst worden, anders hebben ze geen enkel nut. 

 

32.8  

De wachtbuis van het nr 12, waarin de Telenet-kabel getrokken werd, blijkt slechts een klein stukje te zijn, aan 

weerszijden, die de draad enkel naar de holte achter het houten plafond van de gaanderij voert.  Bij het losmaken 

of vervangen van de kabel moet erop gelet worden om zeker een trekdraad mee te trekken, zoniet kan er geen kabel 

meer getrokken worden zonder het houten plafond open te moeten maken. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

33ste Werfverslag 
2019.1470 
 

26 augustus 2020 – 10:15 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwheer 0475/356558 

Dhr Jan Loodts  aannemer-pleisterwerken 014/554581 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 Er zijn enkele posten van de rioleringswerken, die niet door Dhr Laureys uitgevoerd worden, zoals de 

Acodrain Euroline Discreet en de Euroline BFL, omdat dit bij het fabriekje hoort.  Er moeten ook veel minder 

toezichtputjes gestoken worden, maar wel een zandvanger meer.  Ook de aansluiting op het openbare net 

moet nog bekeken worden.  De architect vroeg Evas contact op te nemen met de rioolbeheerder (Pidpa).  De 

riolering wordt wel klaar gestoken tot aan de rooilijn en tot aan de plaats waar het fabriekje moet komen.  

Ook de riolering van de carport wordt inbegrepen. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 Dhr Laureys bevestigde stellig dat de vochtslabben onderaan de voorgevel wel degelijk geplaatst werden.  

Hij moet ze nog wel waterdicht verlijmen op de rand van de betonnen vloerplaat.  Ook achteraan en onder 

de zijgevel moet dit nog gebeuren.  Hij gaat 2 rijen klinkers in de stoep wegnemen om dit uit te kunnen 

voeren en die dan meteen terug op juist niveau leggen (maximaal 2 cm onder de vloerpas). 

 Laureys plaatst nog een houten plaat in de opening om te vermijden dat er via het nr 12 mensen op de werf 

zouden kunnen (liftgat ligt nog niet helemaal dicht). 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 
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vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 

 De spuwers van de platte daken zouden hoger zitten dan de vloerpassen binnen.  Dit is moeilijk zichtbaar 

met het blote oog.  De architect brengt volgende keer zijn laserniveau mee om dit na te kijken.  Als dit zo is, 

dan moeten de spuwers zeker lager geplaatst worden, anders hebben ze geen enkel nut. 

 

• Evas 
 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 Evas spreekt rechtstreeks met Laureys af om in dezelfde geulen van de riolering de voeding voor de 

elektriciteit van de carport te plaatsen. 

 De wachtbuis van het nr 12, waarin de Telenet-kabel getrokken werd, blijkt slechts een klein stukje te zijn, 

aan weerszijden, die de draad enkel naar de holte achter het houten plafond van de gaanderij voert.  Bij het 

losmaken of vervangen van de kabel moet erop gelet worden om zeker een trekdraad mee te trekken, zoniet 

kan er geen kabel meer getrokken worden zonder het houten plafond open te moeten maken. 

 

• Gyprocwerken 
 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 

• De Ridder 
 

 De Ridder wordt gevraagd om de glazen balustrade van de dakkapel wegneembaar of wegdraaibaar te maken, 

zodat men vanuit de slaapkamer op het plat dak kan om de ruiten te wassen en de buitenunits van de airco’s 

te onderhouden, die op dit plat dak opgesteld zullen worden. 

 De Ridder wordt gevraagd om ook prijs te maken voor de nooddeur tussen de keuken en het halletje voor de 

lift op V1. 

 Laureys plaatste wel 2 dorpels te veel: onder het raam van de 1ste verdieping in de voorgevel en onder het 

raam in de rechter zijgevel.  Hier moeten dan de aluminium dorpels weggelaten worden. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 

gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 
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 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 
  

 

33.1  

Samen met Dhr Jan Loodts werden de bepleisteringen en gyprocwerken overlopen.  Hij kan ten vroegste binnen 

2 weken starten met zijn werken.  Tegen dan moeten alle leidingen van Evas in de muren zitten. 

 

33.2  

De bouwdame vraagt aan de gemeente toelating om een gipssilo op straat te plaatsen vlak voor het nr 10, zodat 

Loodts niet met zakken moet werken.  Er moeten immers leidingen van en naar de silo gelegd worden, wat niet 

mogelijk is als die aan de overzijde van de straat staat.  Hetzelfde geldt trouwens voor de chapper. 

 

33.3  

Voor de schuifdeur van het wc op V1 plaatste Loodts een inbouwelement van Metalstud, waarna De Schrijn er het 

deurblad in kan afhangen. 

 

33.4  

Jos Laureys meldde dat hij vrijdag komt verder werken aan de riolering. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

34ste Werfverslag 
2019.1470 
 

1 september 2020 – 9:30 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer ruwbouw 0475/386416 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr’n De Ridder bvba De Ridder + aannemer buitenschrijnwerk 03/4404969 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 Habaita moet dringend de scheimuur van het nr 8 rechtmaken, anders kan aannemer Janssens op de duur 

niet verder met de afwerking van het zink op de rechter scheimuur.  De gaten rond deze scheimuur moeten 

ook dringend afgedekt worden om verder inregenen in het pand nr 8 te voorkomen. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 Er zijn enkele posten van de rioleringswerken, die niet door Dhr Laureys uitgevoerd worden, zoals de 

Acodrain Euroline Discreet en de Euroline BFL, omdat dit bij het fabriekje hoort.  Er moeten ook veel minder 

toezichtputjes gestoken worden, maar wel een zandvanger meer.  Ook de aansluiting op het openbare net 

moet nog bekeken worden.  De architect vroeg Evas contact op te nemen met de rioolbeheerder (Pidpa).  De 

riolering wordt wel klaar gestoken tot aan de rooilijn en tot aan de plaats waar het fabriekje moet komen.  

Ook de riolering van de carport wordt inbegrepen. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 Dhr Laureys bevestigde stellig dat de vochtslabben onderaan de voorgevel wel degelijk geplaatst werden.  

Hij moet ze nog wel waterdicht verlijmen op de rand van de betonnen vloerplaat.  Ook achteraan en onder 

de zijgevel moet dit nog gebeuren.  Hij gaat 2 rijen klinkers in de stoep wegnemen om dit uit te kunnen 

voeren en die dan meteen terug op juist niveau leggen (maximaal 2 cm onder de vloerpas). 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 
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vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 

 

• Evas 
 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 Evas spreekt rechtstreeks met Laureys af om in dezelfde geulen van de riolering de voeding voor de 

elektriciteit van de carport te plaatsen. 

 De wachtbuis van het nr 12, waarin de Telenet-kabel getrokken werd, blijkt slechts een klein stukje te zijn, 

aan weerszijden, die de draad enkel naar de holte achter het houten plafond van de gaanderij voert.  Bij het 

losmaken of vervangen van de kabel moet erop gelet worden om zeker een trekdraad mee te trekken, zoniet 

kan er geen kabel meer getrokken worden zonder het houten plafond open te moeten maken. 

 

• Gyprocwerken 
 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 

gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 

 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 

• Loodts 
 

 De bouwdame vraagt aan de gemeente toelating om een gipssilo op straat te plaatsen vlak voor het nr 10, 

zodat Loodts niet met zakken moet werken.  Er moeten immers leidingen van en naar de silo gelegd worden, 

wat niet mogelijk is als die aan de overzijde van de straat staat.  Hetzelfde geldt trouwens voor de chapper. 
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 Voor de schuifdeur van het wc op V1 plaatste Loodts een inbouwelement van Metalstud, waarna De Schrijn 

er het deurblad in kan afhangen. 

 
  

 

34.1  

Met Jos Laureys werd de rioleringsaansluiting op de straatriool besproken.  Deze zit diep genoeg.  De buizen die 

van achter komen zullen ± 30 cm dieper zitten dan de huidige (oude) aansluitingen van de nrs 8 & 10.  Jos Laureys 

gaat de nieuwe putjes voorzien (2x DWA & 2x RWA) naast de huidige aansluiting van het nr 8 plaatsen, zodat de 

gemeente deze laatste kan overzetten als zij aansluiten op de straatriolering.  De bouwdame wordt gevraagd deze 

aansluiting aan te vragen aan de gemeente.  Vanaf volgende week kan dit uitgevoerd worden. 

 

34.2  

Jos Laureys vroeg om na te kijken of de zuigleiding van de regenwaterput naar de garage in de carport voorzien 

was in de hoeveelheden.  De zuigleiding die van de regenwaterput van het nr 12 klaar zit naar de plaats van het 

“fabriekje” wordt verlegd naar de garage van de carport. 

 

34.3  

Jos Laureys gaat deze week klaar zijn met de riolering.  Hij moet dan nog het muurtje rond het terras van het nr 10 

bouwen en de balkjes onder de liftdeuren.  Hij herstelt ook meteen het muurtje achter het terras van het nr 12 en de 

2 kapotte stenen in de gevels. 

 

34.4  

Onderaan de hoek rechtsachter van V1 werd de waterdichting van het dakterras niet correct tot achter de gevelsteen 

geplaatst, dit omdat de hoek van de gevelsteen reeds gemetseld was toen Wim Janssens de dakdichting kwam 

plaatsen.  Morgen bespreekt de architect dit met deze laatste.  Eventueel moeten er een paar stenen uitgenomen 

worden, de dakdichting gecorrigeerd en de gevel terug dicht gemetseld worden. 

 

34.5  

Op deze plaatse moet Wim Janssens de dakdichting ook nog verder door trekken naar binnen en zijdelings, zodat 

het schuifraam in een bakje geplaatst kan worden.  Ook op V2 moet dit zo uitgevoerd worden. 

 

34.6  

De spuwer van V1 zit inderdaad te hoog.  De onderzijde van de spuwer zit ongeveer op het niveau van de binnenpas.  

Bij verstopping van de regenwaterafvoer zal het water dus eerst binnen lopen voor de spuwer iets kan doen.  Die 

moet dus verlaagd worden. 

 

34.7  

Met De Ridder, die vandaag het buitenschrijnwerk kwam opmeten, werd alles gedetailleerd overlopen.  Onder 

andere de volgende dingen werden afgesproken: 

 

• de ramen in de voorgevel worden van de vrij kipsysteem voorzien, doch als ze open moeten draaien 

moet de klink met een sleutel ontgrendeld worden.  Op die manier kunnen de glazen balustrades 

weggelaten worden.  Dit wordt ook zo toegepast op het raam in de dakkapel van V2. 

• de dorpel van het rechter raam op het gelijkvloers in de voorgevel moet vervangen worden door een breder 

exemplaar en zonder opstand.  De achterzijde van de dorpel moet op 16 cm achter het gevelparament zitten.  

Habaita wordt gevraagd dit te doen. 

• de dorpel van het rechter raam op V1 in de voorgevel moet weggehaald worden en er moet 1 laag gevelsteen 

bij geplaatst worden.  Ook dit wordt Habaita gevraagd te doen.  Hier wordt dan een aluminium dorpel 

geplaatst, zoals voorzien was (hier werd nooit een arduinen dorpel voorzien). 

• de ramen in de voorgevel worden met opengaande vleugels voorzien, ook het raam in de dakkapel van V2. 

• de voordeuren worden voorzien van een Bluematic-slot dat vanzelf terug op slot gaat als de deur dicht gaat er 

komen pompen op die op 90o vast gezet kunnen worden.  Er komen ook duo-cilinders op met gecertificeerde 

sleutels 

• de schuiframen in de achtergevel van gelijkvloers en V1 zitten met de binnenkant gelijk met de binnenzijde 

van het binnenspouwblad 
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• de architect vraagt aan Wim Janssens nog hoe dik de zinkbekleding is bovenop de isolatie met panlatten en 

geeft dit door aan De Ridder 

• het buitenschrijnwerk wordt gemoffeld in RAL 9006 LC (structuurlak) waarop 25 jaar garantie gegeven wordt 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  

 

 

 

35ste Werfverslag 
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2 september 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Rudy Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Jos Laureys  onderaannemer ruwbouw 0475/386416 

Dhr Wim Janssens  aannemer dakwerken 0478/445929 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 Dhr Laureys bevestigde stellig dat de vochtslabben onderaan de voorgevel wel degelijk geplaatst werden.  

Hij moet ze nog wel waterdicht verlijmen op de rand van de betonnen vloerplaat.  Ook achteraan en onder 

de zijgevel moet dit nog gebeuren.  Hij gaat 2 rijen klinkers in de stoep wegnemen om dit uit te kunnen 

voeren en die dan meteen terug op juist niveau leggen (maximaal 2 cm onder de vloerpas). 

 De buizen die van achter komen zullen ± 30 cm dieper zitten dan de huidige (oude) aansluitingen van de 

nrs 8 & 10.  Jos Laureys gaat de nieuwe putjes voorzien (2x DWA & 2x RWA) naast de huidige aansluiting 

van het nr 8 plaatsen, zodat de gemeente deze laatste kan overzetten als zij aansluiten op de straatriolering.  

De bouwdame wordt gevraagd deze aansluiting aan te vragen aan de gemeente.  Vanaf week 37 kan dit 

uitgevoerd worden. 

 de dorpel van het rechter raam op het gelijkvloers in de voorgevel moet vervangen worden door een breder 

exemplaar en zonder opstand.  De achterzijde van de dorpel moet op 16 cm achter het gevelparament zitten. 

 de dorpel van het rechter raam op V1 in de voorgevel moet weggehaald worden en er moet 1 laag gevelsteen 

bij geplaatst worden.  Hier wordt dan een aluminium dorpel geplaatst, zoals voorzien was (hier werd nooit 

een arduinen dorpel voorzien). 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 
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vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen (niet dringend). 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 

 Onderaan de achtergevel van V1 moet de dakdichting nog verder doorgetrokken worden naar binnen en 

zijdelings, zodat het schuifraam in een bakje geplaatst kan worden.  Ook op V2 moet dit zo uitgevoerd 

worden. 

 De spuwer van V1 zit te hoog.  De onderzijde van de spuwer zit ongeveer op het niveau van de binnenpas.  

Bij verstopping van de regenwaterafvoer zal het water dus eerst binnen lopen voor de spuwer iets kan doen.  

Die moet dus verlaagd worden. 

 

• Evas 
 

 De afvoer van de dampkap van het gelijkvloers wordt via de linker zijwand van de dakkapel door het bovenste 

plat dak gevoerd om te vermijden dat er geurhinder ontstaat ten opzichte van de dakvensters van het nr 12.  

De linker balk van de dakkapel mag hiervoor doorboord worden.  Die zit immers verankerd op elke verticale 

stijl van de linker zijwand, die op hun beurt steunen op de schuine balk aan het begin het schuine dakvlak. 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 Evas spreekt rechtstreeks met Laureys af om in dezelfde geulen van de riolering de voeding voor de 

elektriciteit van de carport te plaatsen. 

 De wachtbuis van het nr 12, waarin de Telenet-kabel getrokken werd, blijkt slechts een klein stukje te zijn, 

aan weerszijden, die de draad enkel naar de holte achter het houten plafond van de gaanderij voert.  Bij het 

losmaken of vervangen van de kabel moet erop gelet worden om zeker een trekdraad mee te trekken, zoniet 

kan er geen kabel meer getrokken worden zonder het houten plafond open te moeten maken. 

 

• Gyprocwerken 
 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 

gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 

 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 
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• Loodts 
 

 De bouwdame vraagt aan de gemeente toelating om een gipssilo op straat te plaatsen vlak voor het nr 10, 

zodat Loodts niet met zakken moet werken.  Er moeten immers leidingen van en naar de silo gelegd worden, 

wat niet mogelijk is als die aan de overzijde van de straat staat.  Hetzelfde geldt trouwens voor de chapper. 

 Voor de schuifdeur van het wc op V1 plaatste Loodts een inbouwelement van Metalstud, waarna De Schrijn 

er het deurblad in kan afhangen. 

 
  

 

35.1  

Jos Laureys was bezig met de riolering, die bijna klaar was.  Hij gaf de door hem geplaatste hoeveelheden op, zodat 

de architect dit kan verwerken in de vorderingsstaat voor Habaita. 

 

35.2  

Jos Laureys stak de riolering voorlopig op 1 sifonput (regenwater & vuil water).  Nadat de gemeente de 

aansluitingen op de straatriool heeft uitgevoerd zal hij de nodige aanpassingen doen: de riolering van het nr 8 

overzetten naar de nieuwe aansluitingen en als er 2 RWA & 2 DWA putjes geplaatst werden, de opsplitsing maken 

van regenwater en vuil water. 

 

35.3  

Jos Laureys bestelt een nieuwe dorpel voor het raam op het gelijkvloers in de voorgevel en neemt de dorpel van het 

raam op de verdieping in de voorgevel weg, waar hij een laag gevelsteen bijmetselt. 

 

35.4  

Met Wim Janssens werd de opbouw van de carport besproken.  De funderingszool rechtsachter de vloerplaat van 

de garages zit wel zeer laag ten opzichte van de rest.  Jos Laureys beweert dat ze allemaal even hoog zitten, toch 

eens nakijken, want visueel zit die veel lager.  Eventueel beton bijstorten.  In week 38 begint Wim Janssens met dit 

werk. 

 

35.5  

Wim Janssens gaat de opmerkingen omtrent de daken van het nr 10 in orde brengen.  Beide spuwers moeten 

verlaagd worden.  De rechter scheimuurbekleding wordt niet in zink, maar wel ik zwarte leien uitgevoerd met open 

voeg.  De oneffen afbraak van de scheimuur met het nr 8 wordt uitgetimmerd, zodat Habaita hier niets meer aan 

moet doen.  Deze meerkost compenseert dan de minder dure gevelbekleding van de scheimuur.  De bouwheer gaat 

hiermee akkoord. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  

BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677  
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Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Rudy Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Onder de deuropeningen van de lift moet een betonbalkje omhoog gestort worden (geen prefablinteel), met 

de bovenzijde gelijk met de chappe 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 De buizen die van achter komen zullen ± 30 cm dieper zitten dan de huidige (oude) aansluitingen van de 

nrs 8 & 10.  Jos Laureys gaat de nieuwe putjes voorzien (2x DWA & 2x RWA) naast de huidige aansluiting 

van het nr 8 plaatsen, zodat de gemeente deze laatste kan overzetten als zij aansluiten op de straatriolering.  

De bouwdame wordt gevraagd deze aansluiting aan te vragen aan de gemeente.  Vanaf week 37 kan dit 

uitgevoerd worden. 

 de dorpel van het rechter raam op het gelijkvloers in de voorgevel moet vervangen worden door een breder 

exemplaar en zonder opstand.  De achterzijde van de dorpel moet op 16 cm achter het gevelparament zitten. 

 de dorpel van het rechter raam op V1 in de voorgevel moet weggehaald worden en er moet 1 laag gevelsteen 

bij geplaatst worden.  Hier wordt dan een aluminium dorpel geplaatst, zoals voorzien was (hier werd nooit 

een arduinen dorpel voorzien). 

 Jos Laureys stak de riolering voorlopig op 1 sifonput (regenwater & vuil water).  Nadat de gemeente de 

aansluitingen op de straatriool heeft uitgevoerd zal hij de nodige aanpassingen doen: de riolering van het nr 8 

overzetten naar de nieuwe aansluitingen en als er 2 RWA & 2 DWA putjes geplaatst werden, de opsplitsing 

maken van regenwater en vuil water. 

 Jos Laureys bestelt een nieuwe dorpel voor het raam op het gelijkvloers in de voorgevel en neemt de dorpel 

van het raam op de verdieping in de voorgevel weg, waar hij een laag gevelsteen bijmetselt. 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 



Werfverslag  -  Van Herck  -  2019.1470  -  blad 36/2 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen (niet dringend). 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 

 Onderaan de achtergevel van V1 moet de dakdichting nog verder doorgetrokken worden naar binnen en 

zijdelings, zodat het schuifraam in een bakje geplaatst kan worden.  Ook op V2 moet dit zo uitgevoerd 

worden. 

 De spuwer van V1 zit te hoog.  De onderzijde van de spuwer zit ongeveer op het niveau van de binnenpas.  

Bij verstopping van de regenwaterafvoer zal het water dus eerst binnen lopen voor de spuwer iets kan doen.  

Die moet dus verlaagd worden. 

 De funderingszool van de carport rechtsachter de vloerplaat van de garages zit wel zeer laag ten opzichte van 

de rest.  Jos Laureys beweert dat ze allemaal even hoog zitten, toch eens nakijken, want visueel zit die veel 

lager.  Eventueel beton bijstorten.  In week 38 begint Wim Janssens met dit werk. 

 De rechter scheimuurbekleding wordt niet in zink, maar wel ik zwarte leien uitgevoerd met open voeg.  De 

oneffen afbraak van de scheimuur met het nr 8 wordt uitgetimmerd, zodat Habaita hier niets meer aan moet 

doen.  Deze meerkost compenseert dan de minder dure gevelbekleding van de scheimuur.  De bouwheer gaat 

hiermee akkoord. 

 

• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 De opdrachtgever vraagt na bij De Zwaluw (NL) om douchecellen te plaatsen. 

 Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 Evas spreekt rechtstreeks met Laureys af om in dezelfde geulen van de riolering de voeding voor de 

elektriciteit van de carport te plaatsen. 

 De wachtbuis van het nr 12, waarin de Telenet-kabel getrokken werd, blijkt slechts een klein stukje te zijn, 

aan weerszijden, die de draad enkel naar de holte achter het houten plafond van de gaanderij voert.  Bij het 

losmaken of vervangen van de kabel moet erop gelet worden om zeker een trekdraad mee te trekken, zoniet 

kan er geen kabel meer getrokken worden zonder het houten plafond open te moeten maken. 

 

• Gyprocwerken 
 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 

gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 

 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 
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 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 

• Loodts 
 

 Voor de schuifdeur van het wc op V1 plaatste Loodts een inbouwelement van Metalstud, waarna De Schrijn 

er het deurblad in kan afhangen. 

 
  

 

36.1  

Het werkvolk van Jos Laureys was bezig met de balkjes onder de liftdeuren, de dorpels en het muurtje naast het 

gelijkvloers terras.  Op het plan staat echter een muurtje rondom dit terras.  De 2 andere zijden moeten dus ook nog 

gemetseld worden. 

 

36.2  

De mensen van Jos Laureys waren ook bezig met het aanbrengen van een vochtslab onderaan de voorgevel, die 

verlijmd wordt op het beton van de ondervloer.  De slab, die vanuit de spouwmuur komt stopte aan de buitenste 

rand van het metselwerk en zat dus niet tot buiten en naast het beton.  Ook de slabben onder de zij- en achtergevel 

moeten nog verlijmd worden op het beton. 

 

36.3  

Erik De Laet heeft bijna alle leidingen klaar zitten, zodat maandag de plafonneur kan beginnen.  Wim Janssens 

wordt dan wel gevraagd om eerst V2 in orde te brengen (aanwerken balken, aftapen onderdak en dakdoorvoeren 

steken samen met Erik De Laet), zodat de plafonneur ook daar kan werken. 

 

36.4  

Erik De Laet vraagt om het vloertje van de technische ruimte op V2 hoger te chappen dan de rest van deze 

verdieping om met zijn leidingen weg te kunnen.  Ook moet de chapper erop letten dat op V1 de chappe voor en 

achter de liftkoker op exact hetzelfde niveau zit, anders kan de lift niet op het juiste niveau stoppen. 

 

36.5  

De chapper wordt ook gevraagd om het vloertje van de liftkoker vlak en waterpas te maken.  De pas van dit vloertje 

is 23,5 cm onder de vloerpas van het gelijkvloers. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com  
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37ste Werfverslag 
2019.1470 
 

16 september 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 De gaten rond de stalen liggers moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 de dorpel van het rechter raam op het gelijkvloers in de voorgevel moet vervangen worden door een breder 

exemplaar en zonder opstand.  De achterzijde van de dorpel moet op 16 cm achter het gevelparament zitten. 

 Jos Laureys stak de riolering voorlopig op 1 sifonput (regenwater & vuil water).  Nadat de gemeente de 

aansluitingen op de straatriool heeft uitgevoerd zal hij de nodige aanpassingen doen: de riolering van het nr 8 

overzetten naar de nieuwe aansluitingen en als er 2 RWA & 2 DWA putjes geplaatst werden, de opsplitsing 

maken van regenwater en vuil water. 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen (niet dringend). 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 
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 Onderaan de achtergevel van V1 moet de dakdichting nog verder doorgetrokken worden naar binnen en 

zijdelings, zodat het schuifraam in een bakje geplaatst kan worden.  Ook op V2 moet dit zo uitgevoerd 

worden. 

 De spuwer van V1 zit te hoog.  De onderzijde van de spuwer zit ongeveer op het niveau van de binnenpas.  

Bij verstopping van de regenwaterafvoer zal het water dus eerst binnen lopen voor de spuwer iets kan doen.  

Die moet dus verlaagd worden. 

 De funderingszool van de carport rechtsachter de vloerplaat van de garages zit wel zeer laag ten opzichte van 

de rest.  Jos Laureys beweert dat ze allemaal even hoog zitten, toch eens nakijken, want visueel zit die veel 

lager.  Eventueel beton bijstorten.  In week 38 begint Wim Janssens met dit werk. 

 De rechter scheimuurbekleding wordt niet in zink, maar wel ik zwarte leien uitgevoerd met open voeg.  De 

oneffen afbraak van de scheimuur met het nr 8 wordt uitgetimmerd, zodat Habaita hier niets meer aan moet 

doen.  Deze meerkost compenseert dan de minder dure gevelbekleding van de scheimuur.  De bouwheer gaat 

hiermee akkoord. 

 

• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 Evas spreekt rechtstreeks met Laureys af om in dezelfde geulen van de riolering de voeding voor de 

elektriciteit van de carport te plaatsen. 

 De wachtbuis van het nr 12, waarin de Telenet-kabel getrokken werd, blijkt slechts een klein stukje te zijn, 

aan weerszijden, die de draad enkel naar de holte achter het houten plafond van de gaanderij voert.  Bij het 

losmaken of vervangen van de kabel moet erop gelet worden om zeker een trekdraad mee te trekken, zoniet 

kan er geen kabel meer getrokken worden zonder het houten plafond open te moeten maken. 

 

• Gyprocwerken 
 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 

gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 

 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 

• Loodts 
 

 Voor de schuifdeur van het wc op V1 plaatste Loodts een inbouwelement van Metalstud, waarna De Schrijn 

er het deurblad in kan afhangen. 

 

• Thermotec 
 

 Evas vraagt om het vloertje van de technische ruimte op V2 hoger te chappen dan de rest van deze verdieping 

om met zijn leidingen weg te kunnen.  Ook moet de chapper erop letten dat op V1 de chappe voor en achter 

de liftkoker op exact hetzelfde niveau zit, anders kan de lift niet op het juiste niveau stoppen. 
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 De chapper wordt ook gevraagd om het vloertje van de liftkoker vlak en waterpas te maken.  De pas van dit 

vloertje is 23,5 cm onder de vloerpas van het gelijkvloers. 

 
  

 

37.1  

Er was niemand aanwezig op de werf.  Via telefoon vernam de architect dat Evas nog een klein beetje werk heeft 

voor de plafonneur donderdag kan beginnen.  Hij gaat dit vandaag doen.  Vandaag werd ook het parkeerverbod aan 

de overkant van de straat geplaatst, zodat de gipssilo voor de werf kan geplaatst worden en het verkeer er langs kan. 

 

37.2  

De bouwdame sprak met Evas af dat hij de aanvraag voor de aansluiting van de riolering afhandelt.  Pas na de 

aansluiting kan Jos Laureys komen afwerken. 

 

37.3  

Maandag begint Wim Janssens terug met het afwerken van de daken, pas daarna kan Jos Laureys de dekstenen 

opmeten.  Aansluitend plaatst Wim Janssens de carport. 

 

37.4  

De vochtslab onderaan de voorgevel werd aangevuld door een slab, die tegen de voorkant van de betonplaat en 

tegen het buitenspouwblad gekleefd zit.  Er is echter geen overlapping van de spouwsluiting over deze slab.  Dit 

kan aanleiding geven tot vochtinfiltraties.  De architect wil hier alvast voorbehoud voor maken. 

 

37.5  

Evas vraagt 1 week tijd na het plaatsen van de polyurethaanlaag op de vloeren om zijn vloerverwarming te kunnen 

plaatsen voor de chapper komt.  De architect past de planning aan. 

 

37.6  

Evas vraagt aan Loodts om de leidingkoker in het wc op V1 al zeker te plaatsen, zodat hij zijn zekeringkast daar al 

kan plaatsen voor de chapper komt. 

 

37.7  

Evas vraagt aan de bouwdame ook om haar keuze van kranen & sanitaire toestellen, zodat hij de nodige leidingen 

kan klaar steken op de juiste plaats. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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38ste Werfverslag 
2019.1470 
 

21 september 2020 – 10:45 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer-technieken 0475/739060 

Dhr Janssens Jr  aannemer-dakwerken 0478/445929 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 de dorpel van het rechter raam op het gelijkvloers in de voorgevel moet vervangen worden door een breder 

exemplaar en zonder opstand.  De achterzijde van de dorpel moet op 16 cm achter het gevelparament zitten. 

 Jos Laureys stak de riolering voorlopig op 1 sifonput (regenwater & vuil water).  Nadat de gemeente de 

aansluitingen op de straatriool heeft uitgevoerd zal hij de nodige aanpassingen doen: de riolering van het nr 8 

overzetten naar de nieuwe aansluitingen en als er 2 RWA & 2 DWA putjes geplaatst werden, de opsplitsing 

maken van regenwater en vuil water. 

 

• Janssens 
 

 Op de tekeningen van Arch Van Noten staat een deksteen in arduin getekend, te plaatsen door Habaita na het 

plaatsen van de waterdichting.  De architect sprak af met Janssens om de aluminium dakrandprofielen te 

vervangen door polysterprofielen van 3 cm hoog, zodat de zijkant van de multiplex op de spouwmuur 

afgedekt wordt.  De dekstenen worden daar dan bovenop geplaatst. 

 Het beton van de carport werd gestort, zodat Janssens kan beginnen met de opbouw ervan 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen (niet dringend). 

 Het metselwerk op de 2de verdieping moet nog hersteld worden tot tegen de dakisolatie en de gaten rond de 

gordingen moeten nog opgevuld worden met metselwerk. 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 
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 Onderaan de achtergevel van V1 moet de dakdichting nog verder doorgetrokken worden naar binnen en 

zijdelings, zodat het schuifraam in een bakje geplaatst kan worden.  Ook op V2 moet dit zo uitgevoerd 

worden. 

 De spuwers zitten te hoog.  De onderzijde van de spuwer zit ongeveer op het niveau van de binnenpas.  Bij 

verstopping van de regenwaterafvoer zal het water dus eerst binnen lopen voor de spuwer iets kan doen.  Die 

moet dus verlaagd worden. 

 De funderingszool van de carport rechtsachter de vloerplaat van de garages zit wel zeer laag ten opzichte van 

de rest.  Eventueel beton bijstorten.  In week 38 begint Wim Janssens met dit werk. 

 De rechter scheimuurbekleding wordt niet in zink, maar wel ik zwarte leien uitgevoerd met open voeg.  De 

oneffen afbraak van de scheimuur met het nr 8 wordt uitgetimmerd, zodat Habaita hier niets meer aan moet 

doen.  Deze meerkost compenseert dan de minder dure gevelbekleding van de scheimuur.  De bouwheer gaat 

hiermee akkoord. 

 

• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus, Fluvius). 

 Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 Evas spreekt rechtstreeks met Laureys af om in dezelfde geulen van de riolering de voeding voor de 

elektriciteit van de carport te plaatsen. 

 De wachtbuis van het nr 12, waarin de Telenet-kabel getrokken werd, blijkt slechts een klein stukje te zijn, 

aan weerszijden, die de draad enkel naar de holte achter het houten plafond van de gaanderij voert.  Bij het 

losmaken of vervangen van de kabel moet erop gelet worden om zeker een trekdraad mee te trekken, zoniet 

kan er geen kabel meer getrokken worden zonder het houten plafond open te moeten maken. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 

gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 

 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 

• Loodts 
 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 Voor de schuifdeur van het wc op V1 plaatste Loodts een inbouwelement van Metalstud, waarna De Schrijn 

er het deurblad in kan afhangen. 

 

• Thermotec 
 

 Evas vraagt om het vloertje van de technische ruimte op V2 hoger te chappen dan de rest van deze verdieping 

om met zijn leidingen weg te kunnen.  Ook moet de chapper erop letten dat op V1 de chappe voor en achter 

de liftkoker op exact hetzelfde niveau zit, anders kan de lift niet op het juiste niveau stoppen. 

 De chapper wordt ook gevraagd om het vloertje van de liftkoker vlak en waterpas te maken.  De pas van dit 

vloertje is 23,5 cm onder de vloerpas van het gelijkvloers. 
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38.1  

Loodts is bezig met de pleisterwerken. 

 

38.2  

Met Dhr Janssens Jr werden de werken op V2 nogmaals besproken, alsook de spuwers, de afwerking ten opzichte 

van de naburige dakterrassen, het timmerwerk onder het raam in de achtergevel van V2, de hanggoot boven de 

voorgevel, de regenwaterafvoerbuis in de voorgevel en de carport.  Hij gaat de pootjes van de kolommen van de 

carport uitpassen, zodat kan uitgemaakt worden of het beton van de funderingszolen niet opgestort moet worden. 

 

38.3  

Erik De Laet heeft de aanvraag van gas- & elektriciteitmeters reeds afgerond.  Met het water is hij nog bezig.  De 

architect vroeg reeds de rioleringsaansluiting aan.  Resten dan nog Telenet en Proximus. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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2019.1470 
 

29 september 2020 – 10:00 

  

Betreft: bouwen van een gebouw met 2 appartementen 

Ligging: 2270 Herenthout, Koestraat, 10 

Opdrachtgever: Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck 

 

Aanwezig: Voor: Functie: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer-technieken 0475/739060 

Dhr Janssens Jr  aannemer-dakwerken 0478/445929 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 Habaita wordt gevraagd om tijdens het metselwerk van de gevels ook de kop van het muurtje achter het terras 

van het nr 12 te herstellen.  Dit werd beschadigd door de aannemer-afbraakwerken. 

 De vochtslab onderaan het metselwerk van de 1ste verdieping werd recht geplaatst tegen de isolatieplaten en 

ertegen verlijmd.  Dit is geen normale manier van werken.  Voorbehoud moet gemaakt worden voor de 

lijmkwaliteit en deze werkwijze. 

 

• Janssens 
 

 Janssens wordt gevraagd de liftkoker per verdieping dicht te leggen met houten balken en een houten plaat 

(dus geen balustrades voor de deuropeningen).  De houten plaat moet in 2 helften gelegd worden met voeg 

evenwijdig met de scheimuur, zodat de techniekers de helft aan de zijde van de scheimuur kunnen wegnemen 

als zij de liftrails en de mechaniek gaan plaatsen (niet dringend). 

 De regenwaterafvoerbuis van de voorgevel wordt verdoken in het gevelparament geplaatst, vlak naast de 

regenwaterafvoerbuis van het nr 8. 

 De zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik.  De gevelpannen van de schuine dakrand 

rechtsachter zitten niet mooi in lijn. 

 De spuwers zitten te hoog.  De onderzijde van de spuwer zit ongeveer op het niveau van de binnenpas.  Bij 

verstopping van de regenwaterafvoer zal het water dus eerst binnen lopen voor de spuwer iets kan doen.  Die 

moet dus verlaagd worden. 

 De rechter scheimuurbekleding wordt niet in zink, maar wel ik zwarte leien uitgevoerd met open voeg.  De 

oneffen afbraak van de scheimuur met het nr 8 wordt uitgetimmerd, zodat Habaita hier niets meer aan moet 

doen.  Deze meerkost compenseert dan de minder dure gevelbekleding van de scheimuur.  De bouwheer gaat 

hiermee akkoord. 

 

• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 
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 Evas wordt gevraagd om geluiddempende leidingbeugels te gebruiken in de leidingkokers die door de open 

leefruimten lopen en de kokers bij het dichtwerken volledig op te vullen met rotswol. 

 Evas spreekt rechtstreeks met Laureys af om in dezelfde geulen van de riolering de voeding voor de 

elektriciteit van de carport te plaatsen. 

 De wachtbuis van het nr 12, waarin de Telenet-kabel getrokken werd, blijkt slechts een klein stukje te zijn, 

aan weerszijden, die de draad enkel naar de holte achter het houten plafond van de gaanderij voert.  Bij het 

losmaken of vervangen van de kabel moet erop gelet worden om zeker een trekdraad mee te trekken, zoniet 

kan er geen kabel meer getrokken worden zonder het houten plafond open te moeten maken. 

 

• De Schrijn 
 

 In de kasten van de slaapkamers en van de vestiaire op het gelijkvloers worden LED-strips ingewerkt in de 

zijwanden van de kastelementen als kastverlichting.  Boven de inbouwelementen van de wc’s van het 

gelijkvloers en de 1ste verdieping worden kasten gemaakt, zodat Evas er met zijn elektrisch materiaal in weg 

kan 

 De Schrijn gaat ook de binnendeuren voorzien.  Schuifdeur op het gelijkvloers (vooraan de inkom) en de 

deur naar de technische ruimte (2de verdieping) worden op dezelfde manier afgewerkt als de kasten (met 

HPL-plaat), inclusief de omlijstingen.  De schuifdeur van de wc op V1 wordt een schilderdeur, die in een 

inbouwcassette geplaatst wordt, die in de Gyprocwand wordt ingewerkt. 

 De werkbladen en spatboorden van de keukens worden in witte composiet gemaakt. 

 De trap wordt door een afzonderlijke aannemer geplaatst en wordt door De Schrijn langs onder aangewerkt 

met de keukenkasten van V1 en met een HPL-plaat voor het bredere gedeelte van de trap. 

 

• Loodts 
 

 In de wc-ruimte op de 1ste verdieping wordt een verlaagd plafond voorzien, zodat Evas met leidingen weg 

kan. 

 Voor de schuifdeur van het wc op V1 plaatste Loodts een inbouwelement van Metalstud, waarna De Schrijn 

er het deurblad in kan afhangen. 

 

• Thermotec 
 

 Evas vraagt om het vloertje van de technische ruimte op V2 hoger te chappen dan de rest van deze verdieping 

om met zijn leidingen weg te kunnen.  Ook moet de chapper erop letten dat op V1 de chappe voor en achter 

de liftkoker op exact hetzelfde niveau zit, anders kan de lift niet op het juiste niveau stoppen. 

 De chapper wordt ook gevraagd om het vloertje van de liftkoker vlak en waterpas te maken.  De pas van dit 

vloertje is 23,5 cm onder de vloerpas van het gelijkvloers. 

 
  

 

39.1  

De architect kreeg een mailtje van Pidpa, die meldde dat de aannemer de DWA- & RW-putjes moet plaatsen.  De 

aansluiting van het nr 8 kan dan herbruikt worden.  Na plaatsing van DWA & RWA kan Pidpa de nieuwe aansluiting 

van nr 10 maken.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zo spoedig mogelijk in orde te brengen. 

 

39.2  

Jos Laureys zou vorige week de dekstenen opgemeten hebben.  Zogauw de dakwerken klaar zijn kunnen die 

geplaatst worden. 

 

39.3  

Het muurtje links van het gelijkvloers terras werd te hoog opgetrokken.  De deksteen moet hier even hoog liggen 

als dat van het terrasmuurtje van het nr 12.  Ook de andere gelijkvloerse terrasmuurtjes van het nr 10 (achter en 

rechts) moeten nog gemetseld worden.  Dit stond zo aangeduid op het plan en is dus inbegrepen in het 

aannemingsbedrag (de hoeveelheid gevelsteen werd niet in VH aangeduid in de meetstaat). 

 



Werfverslag  -  Van Herck  -  2019.1470  -  blad 39/3 

39.4  

Janssens gaat het aluminium dakrandprofiel vervangen door een zinken hoekprofieltje met afgeschuinde onderzijde, 

waarop de Resitrix gelast wordt, zodat er geen water tussen dit profieltje en de waterdichting kan kruipen. 

 

39.5  

Na een telefoontje met De Ridder werd met Janssens de dagkanten van het raam van de dakkapel besproken.  Het 

raam staat in het vlak van het timmerwerk, met 1 cm speling en met de voorzijde gelijk met de voorzijde van het 

timmerwerk.  Janssens werkt zijn zinkwerk af tot 2,5 voor de raamopening met een retour aan de binnenzijde, 

waardoor dit 1,5 cm overlapt op het raamwerk.  De Ridder kan daar dan tegen afkitten. 

 

39.6  

De carport wordt 20 cm groter gemaakt naar voor toe op voorschrift van de gemeente Herenthout.  De garages 

moeten immers minstens 5 m diep worden.  De betonplaat is 4,99 m diep, dus dit moet net lukken.  De bouwheer 

maakte zelf verstelbare pootjes voor de kolommen van de carport.  Die lijken meer dan stevig genoeg. 

 

39.7  

Janssens werd gevraagd de raamopeningen af te schermen met plasticfolie en de raam- & deuropening van de 

voorgevel op het gelijkvloers met houten platen.  In de plaat in de voordeuropening moet dan een deur gemaakt 

worden met cijferhangslot, zodat de meters kunnen geplaatst worden.  Dit moet zo spoedig mogelijk uitgevoerd 

worden om te vermijden dat er nog veel water binnen komt (regenseizoen & plafonds bepleisterd). 

 

39.8  

Evas gaat deze week alle leidingen klaar hebben, zodat vanaf volgende week de vloerisolatie en de chappe kan 

geplaatst worden.  Morgen wordt op de werf afgesproken met Thermotec om alles te overlopen.  De bouwdame 

vroeg nog 4 vloermatkaders.  Thermotec gaf daar reeds offerte voor. 

 

39.9  

Vrijdag komt Telenet kijken voor het inwerken van de kabel op de gevel.  Of zij dat ook meteen gaan doen is niet 

geweten. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck.html   U vindt daar ook de 

werffoto’s. 


