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40ste Werfverslag 
2019.1470 
 

30 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 Robin De Schutter bv Thermotec Belgium aannemer-PUR & chappe 0489/146194 

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. 

 Pidpa 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. 

 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). 

 

• 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 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. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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62ste Werfverslag 
2019.1470 
 

18 maart 2021 – 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 Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden 

om te vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De 

architect stelde voor om op de bodem een gewapende kunststofdichting te plaatsen met rondom een opstand 

van 10 cm. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 
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 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 Voor de bekleding rond de deur in de scheimuur op V1 weet de bouwheer iemand om dit in plaatmateriaal 

uit te voeren.  Het kan ook in hout uitgetimmerd worden, zoals het plafond van gaanderij van het nr 12. 

 Na ontvangst van het rapport van de Marktlinde kan de rioolaansluiting gevraagd worden aan Pidpa. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 
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 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 

 
  

 

62.1  

Loodts beëindigde zijn werken, doch er moeten nog wel enkele dingen in orde gebracht worden.  Zo werd de 

deuropening van lift op V1 (achteraan) niet recht afgewerkt en ontbreken nog de afwerking met gipsplaten van de 

binnenzijden van de stookruimte en de berging op V2.  Ook het muurtje naast de trapopening op V2 moet nog 

geplaatst worden.  Hiermee wordt echter gewacht tot de trap er staat, zodat beter kan aangesloten worden qua 

breedte. 

 

62.2  

Evas plaatste de airco-toestellen op het plat dak van het nr 12.  De leidingen worden hier nog in een kabelgoot 

weggewerkt.  Ook plaatste hij de buitenverlichting naast de doorrit naar de carport.  De stopcontacten erboven 

worden nog lager gezet, zodat ze niet in het zicht vallen net waar het licht schijnt. 

 

62.3  

Op de binnenzijden van de muurtjes rond het terras van V1 komen veel aflopers van lekwater voor.  Dit komt 

doordat het voegsel van de dekstenen reeds uitvalt (te dun en met mortel opgevoegd) en water doorlaat.  Deze 

voegen moeten uitgeslepen worden en afgekit worden met een geschikte kitmassa voor natuursteen.  Op deze 

binnenzijden kunnen ook geen steenstrips geplaatst worden.  De Resitrics is op sommige plaatsen beweeglijk (wat 

niet abnormaal is), waardoor dit geen goede ondergrond is voor steenstrips.  De bouwheer vraagt aan zijn contact 

voor het plaatwerk om ook hier offerte te maken voor bekleding met aluminium plaatwerk. 

 

62.4  

Vanaf 15/3 kon Mens beginnen met de vloerwerken.  De bouwdame laat iets weten, zogauw Mens haar een 

startdatum doorgeeft.  In week 12-13 worden de poorten geplaatst.  De oude poort kan dan weggehaald worden.  

De dorpel eronder is beschadigd.  Eventueel kunnen de klinkers hier doorgetrokken worden tot tegen de 

stoepklinkers, die ook nog herlegd moeten worden.  Op 19/4 worden de steenstrips geplaatst en de gevels 

opgevoegd.  Wim Janssens moet het zink van de dakkapel nog plaatsen en we wachten nog op het rapport van de 

Marktlinde (keuring riolering) om de aansluiting aan Pidpa te kunnen aanvragen.  De aansluiting van elektriciteit 

en gas is in de maak. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

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

werffoto’s. 
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 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). 

 

• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 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 minstens 23,5 cm onder de vloerpas van het gelijkvloers. 

 
  

 

40.1  

Samen met Thermotec werden de PUR- & chappewerken overlopen.  Op 12 oktober 2020 wordt de PUR (& de 

akoestische/thermische isolatie op V1) geplaatst, waarna Evas de vloerverwarming kan plaatsen.  Op 

26 oktober 2020 wordt dan de chappe geplaatst.  De architect past de planning aan. 

 

40.2  

De architect belde met Jos Laureys.  Die gaat de RWA- & DWA-putjes steken, gaat de muurtjes rond het 

gelijkvloers terras verder plaatsen (op dezelfde hoogte als het muurtje van het nr 12) en gaat de dekstenen plaatsen. 
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40.3  

De aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op die onder de dorpels/ramen moeten nog verbeterd 

worden door Jos Laureys.  Op de foto’s is te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam 

in de voorgevel niet aangesloten zijn op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 staat nog open. 

 

40.4  

Janssens was bezig met het afwerken van de raamopening in de dakkapel en met de leibekleding op de rechter 

scheimuur.  De spuwers werden verlaagd en de zinken boord aan de dakranden werd geplaatst.  Zij waren ook bezig 

met de dakdoorvoeren voor de technieken. 

 

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 
 

7 oktober 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer-technieken 0475/739060 

 
  

 

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. 

 Pidpa 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. 

 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). 

 De aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op die onder de dorpels/ramen moeten nog 

verbeterd worden door Jos Laureys.  Op de foto’s is te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het 

gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam 

op V1 staat nog open. 

 

• 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 zinken dakgoot boven de voorgevel zit links met een knik. 

 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. 
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• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 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 minstens 23,5 cm onder de vloerpas van het gelijkvloers. 

 
  

 

41.1  

Erik De Laet (Evas) is bezig met de leidingen van de technieken. 

 

41.2  

De dakwerken werden afgewerkt.  De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in 

aan de linker zijde.  Dit moet nog recht gemaakt worden. 

 

41.3  

De hoeken van de waterdichting onder de raamopening van de dakkapel staan nog open.  Hier kan nog water binnen 

sijpelen, waardoor het plafond eronder vochtig blijft.  Dit moet zo spoedig mogelijk bijgewerkt worden om geen 

schade aan het plafond te veroorzaken. 
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41.4  

Janssens wordt nog gevraagd om planken rond het trapgat en de leidingkokers te plaatsen, zodat de chapper er 

volgende week tegenaan kan werken. 

 

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  

 

 

 

42ste Werfverslag 
2019.1470 
 

16 oktober 2020 – 18:30 

  

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 

Dhr Wim Janssens bv Janssens Dakwerken 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. 

 Pidpa 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. 

 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). 

 De aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op die onder de dorpels/ramen moeten nog 

verbeterd worden door Jos Laureys.  Op de foto’s is te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het 

gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam 

op V1 staat nog open. 

 De hoeken van de waterdichting onder de raamopening van de dakkapel staan nog open.  Hier kan nog water 

binnen sijpelen, waardoor het plafond eronder vochtig blijft.  Dit moet zo spoedig mogelijk bijgewerkt 

worden om geen schade aan het plafond te veroorzaken. 

 

• 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 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 
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• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 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. 

 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 minstens 23,5 cm onder de vloerpas van het gelijkvloers. 

 
  

 

42.1  

Wim Janssens was bezig met de carport. 

 

42.2  

Op gelijkvloers & 1ste verdieping werd de (akoestische) isolatie geplaatst.  Volgende week plaatst Evas de 

vloerverwarming, zodat de week erna gechapt kan worden. 

 

42.3  

Evas is reeds bezig geweest met het plaatsen van de elektrische leidingen van en naar de garageboxen.  Laureys 

werkte nog niet verder aan de terrasmuurtjes en de vochtschermen.  Aan het terras op V1 moet Laureys de 

spouwmuur nog terug dichtwerken, waar Janssens de waterdichting verbeterde. 

 



Werfverslag  -  Van Herck  -  2019.1470  -  blad 42/3 

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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43ste Werfverslag 
2019.1470 
 

22 oktober 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 Wim Janssens bv Janssens Dakwerken aannemer-dakwerken 0478/445929 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr Rudy Van Den Brande  bouwheer  

 
  

 

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. 

 Pidpa 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. 

 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). 

 De aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op die onder de dorpels/ramen moeten nog 

verbeterd worden door Jos Laureys.  Op de foto’s is te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het 

gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam 

op V1 staat nog open. 

 Aan het terras op V1 moet Laureys de spouwmuur nog terug dichtwerken, waar Janssens de waterdichting 

verbeterde. 

 

• 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 



Werfverslag  -  Van Herck  -  2019.1470  -  blad 43/2 

 De hoeken van de waterdichting onder de raamopening van de dakkapel staan nog open.  Hier kan nog water 

binnen sijpelen, waardoor het plafond eronder vochtig blijft.  Dit moet zo spoedig mogelijk bijgewerkt 

worden om geen schade aan het plafond te veroorzaken. 

 

• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 

• 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 minstens 23,5 cm onder de vloerpas van het gelijkvloers. 

 
  

 

43.1  

Wim Janssens was bezig met de carport.  Hij gaat er het dak op leggen en later de gevels komen uittimmeren met 

thermowood, als het ns slecht weer is, waardoor hij elders geen dakwerken kan uitvoeren.  De uittimmering van de 

gevels werd samen met de bouwheer besproken.  De architect herwerkt de meetstaat.  Die werd immers niet meer 

aangepast met de laatste wijzigingen.  De dakranden komen in dezelfde RAL-kleur als de poorten en het 

buitenschrijnwerk van de nrs 10 & 12: RAL 9006 mat. 

 

43.2  

De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing in de 

steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 

43.3  

Jos Laureys moet de riolering van het nr 8 in de doorrit volledig vervangen, tot een stukje onder de schutting door, 

zodat er niet meer aan deze kant in de bestrating moet gegraven worden als de eigenaar van het nr 8 ooit besluit om 

zijn riolering te vernieuwen.  De wortel die er in de weg zit, wordt dan meteen mee uitgegraven. 
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43.4  

Evas plaatste de vloerverwarmingsleidingen en is zal in de vakken waar niet gechapped moet worden (douches en 

wc op V1) een isolatieplaat plaatsen, zodat dit later kan ingevuld worden door de vloerder.  Hij ondervindt veel 

problemen met het plaatsen van de vloerverwarmingsleidingen op de Thermotec-isolatie, waarin niet getackerd kan 

worden.  Door de stijfheid van de buizen en de indrukbaarheid van de isolatie gaan de buizen omhoog staan, vooral 

in de hoeken.  Hij gaat hier platen/gewichten op leggen, zodat ze omlaag blijven liggen, die door de chapper dan 

moeten weggehaald worden tijdens het uitvoeren van diens werken, vanaf maandag.  Evas zal er dan ook bij zijn 

en neemt vooraf nog contact met Thermoterm. 

 

43.5  

Er werd gemeld dat Jos Laureys gisteren de muurkappen in arduin kwam opmeten.  Hem en Habaita worden 

gevraagd hun werken af te werken, zodat zij opgeleverd kunnen worden: 

 

• muurkappen 

• rest van de terrasmuurtjes op het gelijkvloers (even hoog als muurtjes nr 12) 

• hoek rechtsvoor van het terras op V1 terug dichtwerken 

• vochtschermen tussen spouwmuren en dorpels verbinden (ook tussen spouwmuur en muurdeel met steenstrips) 

• riolering afwerken 

• … ? 

 

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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44ste Werfverslag 
2019.1470 
 

30 oktober 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Wim Janssens bv Janssens Dakwerken 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. 

 Pidpa 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. 

 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). 

 De aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op die onder de dorpels/ramen moeten nog 

verbeterd worden door Jos Laureys.  Op de foto’s is te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het 

gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam 

op V1 staat nog open. 

 Aan het terras op V1 moet Laureys de spouwmuur nog terug dichtwerken, waar Janssens de waterdichting 

verbeterde. 

 Jos Laureys moet de riolering van het nr 8 in de doorrit volledig vervangen, tot een stukje onder de schutting 

door, zodat er niet meer aan deze kant in de bestrating moet gegraven worden als de eigenaar van het nr 8 

ooit besluit om zijn riolering te vernieuwen.  De wortel die er in de weg zit, wordt dan meteen mee 

uitgegraven. 

 

• 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). 
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 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 De hoeken van de waterdichting onder de raamopening van de dakkapel staan nog open.  Hier kan nog water 

binnen sijpelen, waardoor het plafond eronder vochtig blijft.  Dit moet zo spoedig mogelijk bijgewerkt 

worden om geen schade aan het plafond te veroorzaken. 

 De dakranden van de carport komen in dezelfde RAL-kleur als de poorten en het buitenschrijnwerk van de 

nrs 10 & 12: RAL 9006 mat. 

 

• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 

• 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. 

 

• Algemeen 
 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 
  

 

44.1  

Wim Janssens was bezig met de carport.  Met hem werden de verschillende wandtypes besproken: OSB in de 

garages en beplanking voor de rest.  De architect past opnieuw de meetstaat aan. 

 

44.2  

De chappe werd geplaatst.  Evas heeft reeds een deel van het ingraven van de leidingen van en naar de carport 

gedaan. 

 

44.3  

De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand (zijde G) zit 

de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens wordt dus de vereiste 

-23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 40 cm tegen de linker wand 

een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 
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44.4  

Jos Laureys liet weten dat de dekstenen klaar zijn, maar dat hij pas terug aan het werk gaat als zijn openstaande 

facturen betaald worden.  Habaita wordt dringend gevraagd zijn ruwbouwwerken af te (doen) werken, 

waaronder zeker de volgende punten: 

 

• muurkappen 

• rest van de terrasmuurtjes op het gelijkvloers (even hoog als muurtjes nr 12) 

• hoek rechtsvoor van het terras op V1 terug dichtwerken 

• vochtschermen tussen spouwmuren en dorpels verbinden (ook tussen spouwmuur en muurdeel met steenstrips) 

• riolering afwerken 

 

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  

 

 

 

45ste Werfverslag 
2019.1470 
 

18 november 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: 

    

Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck  bouwheer 0475/356558 

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 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 aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op die onder de dorpels/ramen moeten nog 

verbeterd worden door Jos Laureys.  Op de foto’s is te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het 

gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam 

op V1 staat nog open. 

 

• 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 De hoeken van de waterdichting onder de raamopening van de dakkapel staan nog open.  Hier kan nog water 

binnen sijpelen, waardoor het plafond eronder vochtig blijft.  Dit moet zo spoedig mogelijk bijgewerkt 

worden om geen schade aan het plafond te veroorzaken. 

 De dakranden van de carport komen in dezelfde RAL-kleur als de poorten en het buitenschrijnwerk van de 

nrs 10 & 12: RAL 9006 mat. 

 

• Evas 
 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 
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wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 

• 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. 

 

• Algemeen 
 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 
  

 

45.1  

Jos Laureys kwam verder werken.  De RWA- & DWA-putjes werden geplaatst.  De architect vraagt Pidpa om aan 

te sluiten.  Er moet nog wel een buis gelegd worden vanaf het RWA-putje van het nr 8 tot net onder de schutting 

met diens koertje, zodat later de doorrit niet moet opgebroken worden als hij toch nog moet aansluiten met 

regenwater. 

 

45.2  

De dekstenen werden op het muurtje links van het terras geplaatst.  Hiervan werd een laag terug weggenomen, doch 

nu zit de nieuwe deksteen 1,5 tot 2 cm lager dan de bestaande deksteen van het nr 12.  Er werd nochtans meermaals 

gevraagd om die op gelijke hoogte te plaatsen.  Dit moet verbeterd worden.  De muurtjes achteraan en rechts van 

dit terras ontbreken nog steeds. 

 

45.3  

Ook de dekstenen rond de platte daken werden geplaatst.  Ter hoogte van de voegen komen verschillende 

afgebrokkelde randen voor en de verstekvoeg op de hoek is onregelmatig.  1 deksteen op V1 ligt ook iets minder 

hellend dan de rest, waardoor die verspringt ten opzichte van de naast liggende stukken.  De voeg onder de 

dekstenen ontbreekt op veel plaatsen nog.  Op de linker scheimuur op V1 ligt de deksteen ± 5 cm lager als die 

boven de achtergevel, zonder dat dit vooraf besproken of opgemerkt werd.  Dit moet verbeterd worden. 

 

45.4  

Wim Janssens werkte verder aan de carport.  Die is bijna volledig klaar, behalve onder andere nog enkele te 

beplanken vakken, het dakrandprofiel en de regenwaterafvoerbuizen. 
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45.5  

De bepleistering van het plafond van V1 blijft nat in de zone onder de achtergevel van V2.  Dit doordat de 

vochtslabben daar nog niet afgewerkt werden en plat liggen naar binnen toe.  Wim Janssens wordt gevraagd dit 

tijdelijk op te lossen tot de ramen erin komen, zoniet gaat de plafondbepleistering stuk. 

 

45.6  

Ook de plasticfolies in de ramen zijn bijna allemaal los gekomen.  Ook hier wordt Wim Janssens gevraagd dit terug 

in orde te brengen, zodat het water zoveel mogelijk buiten gehouden worden. 

 

45.7  

De Ridder meldde dat het buitenschrijnwerk eind november 2020 geleverd zal worden en dat het geplaatst wordt 

in de week van 7 december 2020.  Wim Janssens wordt gevraagd daartegen zeker de zinken bekleding van de 

dakkapel klaar te hebben. 

 

45.8  

Erik De Laet is bezig met het plaatsen van de ondergrondse leidingen van en naar de garageboxen van de carport.  

De bouwheer keurde ondertussen de offerte voor de zonnepanelen goed, zodat die ook geplaatst kunnen worden.  

De garagepoorten moeten er dan wel zo spoedig mogelijk in om de elektrische apparatuur af te kunnen sluiten. 

 

45.9  

De bouwdame stuurde foto’s door van de trap, zoals zij die wil in het duplex-appartement.  Zogauw een 

trappenmaker gekozen wordt kan er met De Schrijn afgesproken worden hoe dit gecombineerd gaat worden. 

 

45.10  

Zogauw Erik De Laet klaar is met de ondergrondse leidingen kan de verharding geplaatst worden.  De architect 

spreekt hiervoor verder af met Van Thielen. 

 

45.11  

In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet nog 

geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 

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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46ste Werfverslag 
2019.1470 
 

27 november 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Wim Janssens  aannemer dakwerken 0478/445929 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 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 aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op die onder de dorpels/ramen moeten nog 

verbeterd worden door Jos Laureys.  Op de foto’s is te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het 

gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam 

op V1 staat nog open. 

 De voeg onder de dekstenen van de platte daken ontbreekt op veel plaatsen nog. 

 De terrasmuurtjes achteraan en rechts ontbreken nog steeds. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 

 

• 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 De dakranden van de carport komen in dezelfde RAL-kleur als de poorten en het buitenschrijnwerk van de 

nrs 10 & 12: RAL 9006 mat. 

 Wim Janssens wordt gevraagd tegen eind december 2020 zeker de zinken bekleding van de dakkapel klaar 

te hebben voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk. 
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• Evas 

 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 

• 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. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 
  

 

46.1  

Joas Laureys kwam de laatste werkjes uitvoeren.  De aansluiting van de waterdichting onder de dorpel in de 

voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  Dit is echter geen waterdichte 

oplossing.  Desnoods moet de dorpel terug uitgenomen worden en wat snelbouw weggekapt worden om beide 

slabben waterdicht met elkaar te verbinden.  Idem voor de dorpel in de achtergevel van V1. 

 

46.2  

De terrasmuurtjes achteraan en rechts ontbreken nog altijd.  Jos Laureys zou hiervoor nog offerte opstellen naar 

Habaita toe.  In de aanneming van Habaita waren die alvast inbegrepen. 

 

46.3  

De voegen onder de dekstenen van de platte daken (buitenzijde) ontbreken nog op vele plaatsen. 

 

46.4  

Wim Janssens om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht maken aan de naden. 

 

46.5  

Erik De Laet moet nog enkele leidingen op V2 dieper leggen omdat ze boven de chappe uitkomen. 
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46.6  

In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel van 

V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit nog dieper 

uit. 

 

46.7  

De carport is bijna klaar.  De zinken afvoerbuizen worden tot net boven de bestrating geplaatst.  Ze mogen niet erin 

steken om corrosie aan het zink te vermijden.  De rioleringsbuizen moeten hier nog doorgetrokken worden tot onder 

de plaats van de afvoerbuizen.  Wim Janssens kan dit niet zelf doen omdat er funderingsbeton in de weg zit.  Jos 

Laureys wordt gevraagd de riolering hier op zijn plaats te leggen zodat kan aangesloten 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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10 december 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr Joris Smits bv De Schrijn aannemer kastenwerk 0498/746724 

Dhr Jan Loodts  aannemer bepleisteringen 0477/281728 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 
 

 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 aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op die onder de dorpels/ramen moeten nog 

verbeterd worden door Jos Laureys.  Op de foto’s is te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het 

gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam 

op V1 staat nog open.  De aansluiting van de waterdichting onder de dorpel in de voorgevel op de 

spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  Dit is echter geen waterdichte 

oplossing.  Desnoods moet de dorpel terug uitgenomen worden en wat snelbouw weggekapt worden om 

beide slabben waterdicht met elkaar te verbinden.  Idem voor de dorpel in de achtergevel van V1 

 De terrasmuurtjes achteraan en rechts ontbreken nog steeds. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 Jos Laureys wordt gevraagd de riolering van de carport op zijn plaats te leggen zodat kan aangesloten worden.  

Wim Janssens kan dit niet zelf doen omdat er funderingsbeton in de weg zit. 

 

• 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd tegen eind december 2020 zeker de zinken bekleding van de dakkapel klaar 

te hebben voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 
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 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 

• Evas 

 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 Erik De Laet moet nog enkele leidingen op V2 dieper leggen omdat ze boven de chappe uitkomen. 

 

• 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. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 
  

 

47.1  

Het buitenschrijnwerk zal pas in week 1 geplaatst kunnen worden.  Vanaf week 2 kan er verder gewerkt worden. 

 

47.2  

Er wordt afgesproken tussen de aannemers technieken, binnenschrijnwerk & gyproc.  De gipsplaten nemen 2 weken 

in beslag. 

 

47.3  

De carport is klaar, behalve de sectionaalpoorten en nog wat technieken, hoewel de bouwvergunning voor de grotere 

(huidige) versie nog niet binnen is.  De bouwheer wou hier echter mee doorwerken, zodat hij alle 

verantwoordelijkheid hiervoor op zich neemt.  De architect raadde hem dit nochtans af. 

 

47.4  

De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

Mevr Van Herck 

 

47.5  

Wim Janssens wordt gevraagd de gording boven de dakvenster van V3 hoger te plaatsen.  Dit kan omdat de kepers 

ter hoogte van liftkoker op de voorste wand van de liftkoker dragen en de gordingbalk daar in principe niet nodig 

is.  De balk kan dus weggenomen worden en 20 cm hoger geplaatst worden tussen de rechter zijwand van de 

liftkoker en de rechter scheimuur. 

 

47.6  

Rond de dakvensters moet nog dampscherm geplaatst worden van in de sponning rondom het vast kader van de 

dakvensters tot op het omliggend dampscherm onder het Sarkingdak. 

 

47.7  

Het terrasmuurtje op de scheiding met het pand nr 12 werd nu wel even hoog gemaakt als het terrasmuurtje van het 

nr 12, maar nu moet de achterzijde nog fatsoenlijk afgewerkt worden.  Nu zit er een onregelmatige spleet (zie 

foto’s). 

 

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  

 

 

 

48ste Werfverslag 
2019.1470 
 

16 december 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 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Wim Janssens  aannemer dakwerken 0478/445929 

werkvolk bvba De Ridder + aannemer buitenschrijnwerk 0486/646405 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 De terrasmuurtjes achteraan en rechts ontbreken nog steeds. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 Het terrasmuurtje op de scheiding met het pand nr 12 moet aan de achterzijde nog fatsoenlijk afgewerkt 

worden.  Nu zit er een onregelmatige spleet (zie foto’s). 

 

• 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd tegen eind december 2020 zeker de zinken bekleding van de dakkapel klaar 

te hebben voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 
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 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 

• Evas 

 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 Erik De Laet moet nog enkele leidingen op V2 dieper leggen omdat ze boven de chappe uitkomen. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 
  

 

48.1  

De Ridder is bezig met de plaatsing van het buitenschrijnwerk.  De deuropeningen aan weerszijden van het sas op 

V1 bleken te laag te zijn, waardoor het linteel boven de binnendeur deels weggeslepen moest worden en de dorpel 

onder de deur in de scheimuur meer naar buiten geschoven moest worden, zodat de deur aan de buitenzijde van de 

stalen ligger geplaatst kon worden.  Hierbij werd de voorlopige plaatsing van de parlofoon van V1 van het nr 12 

terug los gemaakt.  Evas wordt gevraagd dit terug te willen installeren (voorlopig). 

 

48.2  

De voordeur in de voorgevel en het raam erboven werd te veel naar buiten toe geplaatst.  Er werd vooraf met De 

Ridder afgesproken dat dit buitenschrijnwerk met de buitenzijde gelijk met de buitenzijde van de snelbouw 

gestoken zou worden, zodat de isolatieplaten (waarop de steenstrips gekleefd worden) recht kunnen doorlopen tot 

op het buitenschrijnwerk.  Dit moet aangepast worden. 
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48.3  

Er bleek een lek te zitten in de linker hoek van de opstand van de waterdichting onder het raam van de dakkapel, 

waardoor er voortdurend water uit het plafond eronder lekte.  Ook het houtwerk en de betonnen vloer rond deze 

hoek waren nat.  Wim Janssens kwam dit onmiddellijk herstellen, zodat De Ridder ongehinderd kon doorwerken. 

 

48.4  

De riolering werd aangepast door Jos Laureys.  Hij stak buizen onder de dorpel van de poort tot net onder de stoep, 

zodat Pidpa kan aansluiten.  De architect meldt dit aan Pidpa en tracht meteen ook de aansluiting van de waterleiding 

aan te vragen.  Dit lijkt niet te lukken via Evas omdat de architect reeds afzonderlijk de rioleringsaansluiting 

aanvroeg. 

 

48.5  

Jos Laureys sloot ook de regenwaterafvoerbuizen van de carport aan op de riolering. 

 

48.6  

De Ridder belde in de namiddag nog om te vragen hoever de aluminium dorpel van het raam van de dakkapel moest 

uitsteken ten opzichte van het zinkwerk met staande naad.  De staande naad is 2 cm hoog.  De dorpel steekt dus 

best 3 cm uit het gevelvlak. 

 

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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49ste Werfverslag 
2019.1470 
 

23 december 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 De terrasmuurtjes achteraan en rechts ontbreken nog steeds. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 Het terrasmuurtje op de scheiding met het pand nr 12 moet aan de achterzijde nog fatsoenlijk afgewerkt 

worden.  Nu zit er een onregelmatige spleet (zie foto’s). 

 

• 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd tegen eind december 2020 zeker de zinken bekleding van de dakkapel klaar 

te hebben voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 
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• Evas 

 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 Erik De Laet moet nog enkele leidingen op V2 dieper leggen omdat ze boven de chappe uitkomen. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 
  

 

49.1  

Het buitenschrijnwerk werd geplaatst maar er zijn wel wat opmerkingen te maken.  Zo werd in enkele ramen geen 

magneetcontact voor het alarm geplaatst (schuifdeuren en voordeur gelijkvloers appartement), waardoor Evas ze 

niet kan aansluiten op de alarminstallatie. 

 

49.2  

Van de voordeur aan de straatkant zitten de bledden niet diep genoeg in de muur ingekapt.  Hier kan niet effen over 

bepleisterd worden.  De Ridder wordt gevraagd de pomp op deze deur voorlopig af te koppelen, zodat de deur kan 

blijven open staan als er materiaal binnen en buiten gedragen moet worden. 

 

49.3  

Het schuifraam van V1 zit te laag ten opzichte van de chappe, zodat de vloertegels niet kunnen afgewerkt worden 

tegen de onderregel van het buitenschrijnwerk.  Bovenaan is nog 1,5-2 cm plaats om het raam hoger te plaatsen.  

De waterdichtingsslab onder dit schuifraam werd in de hoeken open gesneden en plat gelegd zodat er nu geen 

opstand meer bestaat achter het schuifraam.  Dit is niet correct.  De waterdichting werd tot op de door De Ridder 

aangegeven diepte geplaatst en recht gezet.  Als dit niet passend was, dan had men dit moeten melden voor het 
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plaatsen van het raamwerk.  In het plafond eronder zit een (nieuwe) vochtplek hierdoor.  Dit moet hersteld worden 

door het raam terug uit te nemen, de waterdichting te herstellen en het raam terug te plaatsen op de juiste hoogte. 

 

49.4  

De binnendeur tussen keuken en sas op V1 is langs de zijde van de keuken niet voorzien van een slot.  Als men dus 

langs buiten de deur op slot doet, dan kan men niet meer buiten langs daar. 

 

49.5  

De nooddeur in de scheimuur op V1 (doorgang naar nr 12) staat scheef ten opzichte van de dorpel.  Bovenaan zit 

de deur met haar vast kader ook minder dan 1 cm onder de stalen ligger.  Hierdoor kan niet langs binnen afgewerkt 

worden en kan ook de parlofoon van het nr 12 niet meer geplaatst worden tussen beide deuren.  Deze deur wordt 

best (met haar dorpel) meer naar binnen verschoven en aan de binnenzijde van de stalen ligger geplaatst.  Langs 

buiten moet dan afgewerkt worden aluminium plooiplaat, waarin de parlofoon van het nr 12 kan geplaatst worden.  

Van deze deur ontbreken de slotplaatjes nog. 

 

49.6  

Rond het raam van de dakkapel op V2 zitten opnieuw lekken en ditmaal veel erger dan voordien.  In het plafond 

eronder komt veel water binnengesijpeld, dat doorlekt tot in het plafond van het gelijkvloers.  Nochtans kwam Wim 

Janssens nog voor de plaatsing van dit raam het lekje in de linker hoek herstellen.  Ik kon vaststellen dat de 

zijplanken van de raamopening weggenomen werden, alsook de onderste planken van de zinkbebording, en de 

onderdakfolie en isolatie afgesneden werden.  De opstanden links en rechts van de waterdichting werden 

ingesneden.  Dit is niet correct.  Hierdoor kan regenwater gewoon binnen regenen.  Ook hier moet het raam dus 

terug uitgenomen worden om de waterdichting eronder te kunnen herstellen. 

 

49.7  

Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor er 

een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 

49.8  

Nu de riolering klaar is moet Habaita nog zorgen voor de keuring ervan door Pidpa.  Ook moet het as-built-plan 

nog overhandigd worden.  Daarna kan opgeleverd worden. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

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

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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4 januari 2021 – 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Dhr Jan Wouters bvba Habaita hoofdaannemer afbraak- & ruwbouw 0477/617864 

Ir Ben Janssen  bemiddelaar Habaita  

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 De terrasmuurtjes achteraan en rechts ontbreken nog steeds. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 Het terrasmuurtje op de scheiding met het pand nr 12 moet aan de achterzijde nog fatsoenlijk afgewerkt 

worden.  Nu zit er een onregelmatige spleet (zie foto’s). 

 Nu de riolering klaar is moet Habaita nog zorgen voor de keuring ervan door Pidpa.  Ook moet het as-built-

plan nog overhandigd worden.  Daarna kan opgeleverd worden. 

 

• 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd tegen eind december 2020 zeker de zinken bekleding van de dakkapel klaar 

te hebben voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 
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 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 

• Evas 

 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (riolering, Pidpa, 

Telenet, Proximus). 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 Erik De Laet moet nog enkele leidingen op V2 dieper leggen omdat ze boven de chappe uitkomen. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 

• De Ridder 

 

 Van de voordeur aan de straatkant zitten de bledden niet diep genoeg in de muur ingekapt.  Hier kan niet 

effen over bepleisterd worden.  De Ridder wordt gevraagd de pomp op deze deur voorlopig af te koppelen, 

zodat de deur kan blijven open staan als er materiaal binnen en buiten gedragen moet worden. 

 Het schuifraam van V1 zit te laag ten opzichte van de chappe, zodat de vloertegels niet kunnen afgewerkt 

worden tegen de onderregel van het buitenschrijnwerk.  Bovenaan is nog 1,5-2 cm plaats om het raam hoger 

te plaatsen.  De waterdichtingsslab onder dit schuifraam werd in de hoeken open gesneden en plat gelegd 

zodat er nu geen opstand meer bestaat achter het schuifraam.  Dit is niet correct.  De waterdichting werd tot 

op de door De Ridder aangegeven diepte geplaatst en recht gezet.  Als dit niet passend was, dan had men dit 

moeten melden voor het plaatsen van het raamwerk.  In het plafond eronder zit een (nieuwe) vochtplek 



Werfverslag  -  Van Herck  -  2019.1470  -  blad 50/3 

hierdoor.  Dit moet hersteld worden door het raam terug uit te nemen, de waterdichting te herstellen en het 

raam terug te plaatsen op de juiste hoogte. 

 De binnendeur tussen keuken en sas op V1 is langs de zijde van de keuken niet voorzien van een slot.  Als 

men dus langs buiten de deur op slot doet, dan kan men niet meer buiten langs daar. 

 De nooddeur in de scheimuur op V1 (doorgang naar nr 12) staat scheef ten opzichte van de dorpel.  Bovenaan 

zit de deur met haar vast kader ook minder dan 1 cm onder de stalen ligger.  Hierdoor kan niet langs binnen 

afgewerkt worden en kan ook de parlofoon van het nr 12 niet meer geplaatst worden tussen beide deuren.  

Deze deur wordt best (met haar dorpel) meer naar binnen verschoven en aan de binnenzijde van de stalen 

ligger geplaatst.  Langs buiten moet dan afgewerkt worden aluminium plooiplaat, waarin de parlofoon van 

het nr 12 kan geplaatst worden.  Van deze deur ontbreken de slotplaatjes nog. 

 Rond het raam van de dakkapel op V2 zitten opnieuw lekken en ditmaal veel erger dan voordien.  In het 

plafond eronder komt veel water binnengesijpeld, dat doorlekt tot in het plafond van het gelijkvloers.  

Nochtans kwam Wim Janssens nog voor de plaatsing van dit raam het lekje in de linker hoek herstellen.  Ik 

kon vaststellen dat de zijplanken van de raamopening weggenomen werden, alsook de onderste planken van 

de zinkbebording, en de onderdakfolie en isolatie afgesneden werden.  De opstanden links en rechts van de 

waterdichting werden ingesneden.  Dit is niet correct.  Hierdoor kan regenwater gewoon binnen regenen.  

Ook hier moet het raam dus terug uitgenomen worden om de waterdichting eronder te kunnen herstellen. 

 
  

 

50.1  

Samen met Ir Janssen werd nogmaals de vorderingsstaat en de afrekening van Habaita besproken. 

 

50.2  

De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken werd 

kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken en laten 

water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet weg. 

 

50.3  

De architect mat het niveau van de chappe na op V1.  Die zit 1,01 m onder de meterpas, ongeveer zoals afgesproken 

werd met de chapper (12 mm onder de pas).  Het schuifraam zit hier ongeveer 1 cm onder in plaats van erboven.  

Het schuifraam zit dus wel degelijk te laag.  Donderdag wordt dit verder bekeken, samen met De Ridder, Evas & 

Wim Janssens. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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  

 

 

 

51ste Werfverslag 
2019.1470 
 

7 januari 2021 – 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Wim Janssens  aannemer dakwerken 0478/445929 

Dhrn De Ridder bvba De Ridder + aannemer buitenschrijnwerk 0486/646405 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr Joris Smits bv De Schrijn aannemer kastenwerk 0498/746724 

Dhr Michel Heylen  aannemer bestratingen 0475/759164 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 De terrasmuurtjes achteraan en rechts ontbreken nog steeds. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 Het terrasmuurtje op de scheiding met het pand nr 12 moet aan de achterzijde nog fatsoenlijk afgewerkt 

worden.  Nu zit er een onregelmatige spleet (zie foto’s). 

 Nu de riolering klaar is moet Habaita nog zorgen voor de keuring ervan door Pidpa.  Ook moet het as-built-

plan nog overhandigd worden.  Daarna kan opgeleverd worden. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 

• 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 
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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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd tegen eind december 2020 zeker de zinken bekleding van de dakkapel klaar 

te hebben voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 

• Evas 

 

 De Laet wordt gevraagd dringend de aansluitingen van de nutsvoorzieningen aan te vragen (Pidpa, Telenet, 

Proximus). 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 Erik De Laet moet nog enkele leidingen op V2 dieper leggen omdat ze boven de chappe uitkomen. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 
  

 

51.1  

Samen met De Ridder & Wim Janssens werden lekkages onder het schuifraam van V1 en onder het raam van de 

dakkapel besproken.  Er werd afgesproken dat deze ramen er terug uit genomen worden, dat Wim Janssens zijn 

waterdichtingen kan herstellen zodat hij terug zijn 10-jarige garantie op waterdichtheid kan garanderen en dat de 
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ramen er dan terug in geplaatst worden zonder aan deze waterdichtingen te raken.  Als het schuifraam uitgenomen 

is wordt aan Wim Janssens gevraagd een extra multiplex plaat onder de waterdichting onder het schuifraam te 

plaatsen, zodat de verdieping ten opzichte van de chappe gecorrigeerd wordt op 6 cm.  Vermoedelijk is een 

multiplex van 9 of 10 mm dikte hiervoor voldoende.  Als er dan nog een niveauverschil bestaat tussen de afgewerkte 

vloer en de onderregel van het schuifraam, dan wordt dit opgevangen door een stopprofiel, door de vloerder te 

plaatsen.  Door deze lekkages is er een vochtplek in het plafond van het gelijkvloers, ter hoogte van de retombé, en 

van V1, over de volledige breedte.  In dit laatste plafond komt ook voortdurend water uit het plafond gedruipt.  

Tegen de rechter wand, ter hoogte van de hoek rechtsachter van het trapgat, zit nu ook een vochtplek.  De 

opdrachtgever zal trachten om voorlopig het raam van de dakkapel af te schermen van regen door er een pe-folie 

over te plaatsen. 

 

51.2  

De pomp van de voordeur in de voorgevel wordt nog afgesteld, zodat ze op 90 graden open blijft staan.  Nu lukt dit 

niet omdat het stopmechanisme iets te ver ingesteld staat.  De doken van deze deur worden in de linker wand dieper 

ingekapt, zodat erover gepleisterd kan worden. 

 

51.3  

Het slot van de deur tussen de keuken op V1 en het sas wordt aangepast, zodat de deur langs buiten niet kan 

afgesloten worden.  De deur tussen het sas op V1 en de buitentrap van het nr 12 wordt evenwijdig met de dorpel 

geplaatst en wordt nog verder afgewerkt.  Rondom deze deur wordt langs buiten nog een plooiplaat in aluminium 

geplaatst, als afwerking.  De verplaatsing van de parlofoon blijft nog wel een probleem.  Eventueel moet met een 

opbouwleiding gewerkt worden links van de voordeur van het nr 12 of met een draadloze parlofoon. 

 

51.4  

Boven het schrijnwerk in de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt wordt, worden geen nep-

rolluikkasten geplaatst.  Dit zou voor waterinfiltraties kunnen zorgen.  De raamdorpel van het sas op V1 steekt te 

ver uit de gevel in vergelijking met het raam van de keuken. 

 

51.5  

De screens werken met een draadloze afstandsbediening, waardoor Evas ze niet kan aansluiten op het Niko-

domoticasysteem.  De Ridder stelde voor er een link tussen te plaatsen.  Evas & De Ridder bespraken deze oplossing 

verder, onderling. 

 

51.6  

De ontbrekende contactpunten voor het alarm in de schuiframen worden nog geplaatst. 

 

51.7  

De Ridder meldde dat hun onderaannemer-balustrades pas in het 4de kwartaal van dit jaar kan komen plaatsen.  Zij 

trachten dit nog te vervroegen.  De Ridder meet ook nog de tussenschotten op gelijkvloers en V1 op tussen de 

terrassen. 

 

51.8  

Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt nog 

een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot.  Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot 

van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht 

komt. 

 

51.9  

Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de dorpel 

en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in de spouw, 

enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker nog in orde te 

brengen. 

 

51.10  

Er werd vandaag ook afgesproken met Michel Heylen om de bestratingen te bespreken.  Er wordt op maximaal 

2 cm onder de betonplaat van de garages vertrokken, afhellend naar voor toe.  Ook de bestrating onder de carport 

wordt afhellend naar voor toe geplaatst.  Vandaar wordt naar voor toe afgeheld tot aan de achterzijde van het 

tuinmuurtje van het gelijkvloers terras, waar een roostergoot geplaatst wordt over de volledige breedte van het 
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tuinmuurtje en de oprit om het water op te vangen.  Van daaruit wordt meer helling gegeven om op het niveau van 

de doorrit onder het nr 8 te komen.  De bestaande roostergoot daar wordt vervangen door een zwaarder model.  

Vanaf daar wordt verder afgeheld naar de straat toe, waarbij 1 tot 2 cm onder de dorpel van de voordeur van het 

gelijkvloers wordt gebleven. 

 

51.11  

De bestaande roostergoot van de doorgang onder het nr 8 wordt herbruikt voor de afvoer van het gelijkvloers terras 

(aan de achterzijde, tegen het tuinmuurtje).  De architect vraagt de dikte van de terrasdals op bij Mens, zodat Heylen 

zijn bedding op het juiste niveau kan plaatsen, waarbij de terrasdals op het zelfde niveau moeten vertrekken als 

bovenzijde van de onderregel van het schuifraam en van daar afhellen naar achter toe. 

 

51.12  

Michel Heylen nam een baksteen mee om na te vragen bij zijn leverancier of die snel leverbaar is.  Het betreft de 

Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd.  Lukt dit niet dan worden de muurtjes opgebouwd met donkergrijze 

Moduul-blokken van Marlux. 

 

51.13  

Heylen blijft met zijn bestrating ook 30 cm van de rechter tuinmuur af, zodat er een strook ontstaat, waarin Evas 

de tuinverlichting kan plaatsen.  De strook wordt afgewerkt met grote keien. 

 

51.14  

Ter hoogte van de plaats van de fundering voor de poort, achteraan de doorrit van het nr 8, plaatst Heylen voorlopig 

een betonnen keel-element, zodat hij niet hoeft te wachten op de aannemer, die deze poort zal plaatsen.  Tenzij de 

architect tijdig de nodige richtlijnen bij deze aannemer te pakken krijgt. 

 

51.15  

Michel Heylen zou volgende week woensdag reeds kunnen beginnen en denkt 3 weken werk te hebben. 

 

51.16  

De Schrijn was bezig met het plaatsen van de stalen frames in de badkamer op V2 en met het schuifdeurelement op 

het gelijkvloers.  Zogauw de lekkages gestopt zijn kan Loodts verder werken en aansluitend ook Mens, De Schrijn 

en Evas. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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  

 

 

 

52ste Werfverslag 
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13 januari 2021 – 14:30 

  

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 Koen Sommen nv Sommen aannemer poorten 014/634145 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr Michel Heylen  aannemer bestratingen 0475/759164 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 Nu de riolering klaar is moet Habaita nog zorgen voor de keuring ervan door Pidpa.  Ook moet het as-built-

plan nog overhandigd worden.  Daarna kan opgeleverd worden. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 

• 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 
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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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 Als het schuifraam van V1 uitgenomen is wordt aan Wim Janssens gevraagd een extra multiplex plaat onder 

de waterdichting onder het schuifraam te plaatsen, zodat de verdieping ten opzichte van de chappe 

gecorrigeerd wordt op 6 cm (onder de vloerpas).  Vermoedelijk is een multiplex van 9 of 10 mm dikte 

hiervoor voldoende.  Als er dan nog een niveauverschil bestaat tussen de afgewerkte vloer en de onderregel 

van het schuifraam, dan wordt dit opgevangen door een stopprofiel, door de vloerder te plaatsen 

 

• Evas 

 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 Erik De Laet moet nog enkele leidingen op V2 dieper leggen omdat ze boven de chappe uitkomen. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 
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• De Ridder 

 

 Er werd afgesproken dat het schuifraam van V1 en het raam van de dakkapel er terug uit genomen worden, 

dat Wim Janssens zijn waterdichtingen kan herstellen zodat hij terug zijn 10-jarige garantie op waterdichtheid 

kan garanderen en dat de ramen er dan terug in geplaatst worden zonder aan deze waterdichtingen te raken.  

De opdrachtgever zal trachten om voorlopig het raam van de dakkapel af te schermen van regen door er een 

pe-folie over te plaatsen. 

 De pomp van de voordeur in de voorgevel wordt nog afgesteld, zodat ze op 90 graden open blijft staan.  Nu 

lukt dit niet omdat het stopmechanisme iets te ver ingesteld staat.  De doken van deze deur worden in de 

linker wand dieper ingekapt, zodat erover gepleisterd kan worden. 

 Het slot van de deur tussen de keuken op V1 en het sas wordt aangepast, zodat de deur langs buiten niet kan 

afgesloten worden.  De deur tussen het sas op V1 en de buitentrap van het nr 12 wordt evenwijdig met de 

dorpel geplaatst en wordt nog verder afgewerkt.  Rondom deze deur wordt langs buiten nog een plooiplaat 

in aluminium geplaatst, als afwerking.  Ook langs binnen moet afgewerkt worden met plooiplaat aan de 

bovenzijde rond de stalen ligger. 

 De raamdorpel van het sas op V1 steekt te ver uit de gevel in vergelijking met het raam van de keuken. 

 De ontbrekende contactpunten voor het alarm in de schuiframen worden nog geplaatst. 

 

• Heylen 

 

 Er wordt op maximaal 2 cm onder de betonplaat van de garages vertrokken, afhellend naar voor toe.  Ook de 

bestrating onder de carport wordt afhellend naar voor toe geplaatst.  Vandaar wordt naar voor toe afgeheld 

tot aan de achterzijde van het tuinmuurtje van het gelijkvloers terras, waar een roostergoot geplaatst wordt 

over de volledige breedte van het tuinmuurtje en de oprit om het water op te vangen.  Van daaruit wordt meer 

helling gegeven om op het niveau van de doorrit onder het nr 8 te komen.  De bestaande roostergoot daar 

wordt vervangen door een zwaarder model.  Vanaf daar wordt verder afgeheld naar de straat toe, waarbij 

1 tot 2 cm onder de dorpel van de voordeur van het gelijkvloers wordt gebleven. 

 De bestaande roostergoot van de doorgang onder het nr 8 wordt herbruikt voor de afvoer van het gelijkvloers 

terras (aan de achterzijde, tegen het tuinmuurtje).  De architect vraagt de dikte van de terrasdals op bij Mens, 

zodat Heylen zijn bedding op het juiste niveau kan plaatsen, waarbij de terrasdals op het zelfde niveau moeten 

vertrekken als bovenzijde van de onderregel van het schuifraam en van daar afhellen naar achter toe. 

 Michel Heylen nam een baksteen mee om na te vragen bij zijn leverancier of die snel leverbaar is.  Het betreft 

de Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd.  Lukt dit niet dan worden de muurtjes opgebouwd met 

donkergrijze Moduul-blokken van Marlux. 

 Heylen blijft met zijn bestrating ook 30 cm van de rechter tuinmuur af, zodat er een strook ontstaat, waarin 

Evas de tuinverlichting kan plaatsen.  De strook wordt afgewerkt met grote keien. 

 Ter hoogte van de plaats van de fundering voor de poort, achteraan de doorrit van het nr 8, plaatst Heylen 

voorlopig een betonnen keel-element, zodat hij niet hoeft te wachten op de aannemer, die deze poort zal 

plaatsen.  Tenzij de architect tijdig de nodige richtlijnen bij deze aannemer te pakken krijgt. 

 
  

 

52.1  

Met Heylen werden afspraken gemaakt omtrent het nog te plaatsen muurtje rond het gelijkvloers terras.  Achteraan 

wordt het muurtje in lijn met het muurtje van het nr 12 doorgetrokken over 3,5 m en tegen de achtergevel wordt 

een muurtje van 1 m in lijn met de zijgevel geplaatst.  Het schuine muurtje verbindt deze beide muurtjes. 

 

52.2  

De bouwdame nam telefonisch contact op met Jos Laureys.  Die heeft het as-build-plan van de riolering op de post 

gedaan.  Hij moet ook voor kopij van zijn facturen zorgen van de rioleringsmaterialen zorgen.  De keurder heeft dit 

nodig.  Zogauw deze gegevens binnen zijn kan opnieuw afgesproken worden met de keurder. 

 

52.3  

Koen Sommen kwam ter plaatse om de poorten op te meten.  De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op 

een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm 

afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie en steenstrips.  Evas sprak rechtstreeks met Sommen af 

omtrent de bedrading voor de poort. 
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52.4  

De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de openingen niet 

te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken met een plank in 

hetzelfde materiaal als de gevels. 

 

52.5  

In de badkamer op het gelijkvloers moet geen gyprocwerk meer gebeuren tegen de achterste wand met de 

schuifdeur.  De Schrijn gaat hier een meubel plaatsen waarin de schuifdeur ingewerkt zit, alsook de jachtbak van 

het wc, het kastje voor de zekeringen, …  Het wandje tussen de lavabo en het wc vervalt dan ook.  Wel wordt aan 

Loodts gevraagd om nog het wandje achter en boven de jachtbak van het wc te bepleisteren. 

 

52.6  

De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek rechtsvoor.  

De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 

52.7  

Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de verticale 

planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor telefonisch met Wim 

Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel voldoende stevig blijven (dus 

zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van de dakkapel te dragen. 

 

52.8  

Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met zijn 

lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 

 

52.9  

Loodts start vrijdagmorgen met de gyprocwerken op het gelijkvloers en werkt zo naar boven toe.  Op 

2 februari 2021 wordt het alarm geïnstalleerd en worden de contactpunten van het buitenschrijnwerk aangesloten.  

Die moeten dan wel klaar zitten.  De technieker van De Ridder is er vandaag aan bezig geweest, doch geraakte niet 

helemaal rond. 

 

52.10  

De sturing van de screens met een tussengeplaatst toestelletje, zoals voorgesteld door De Ridder, om de verbinding 

met het Niko Home Systeem te maken is niet mogelijk.  Evas besprak dit met Niko en dit werkt volgens hen niet.  

Er zouden andere motoren of een andere sturing in de screens moeten geplaatst worden om de verbinding te maken.  

De Ridder wordt gevraagd dit op te lossen. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

werkvolk bvba Heylen aannemer bestratingen 0475/759164 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 Nu de riolering klaar is moet Habaita nog zorgen voor de keuring ervan door Pidpa.  Ook moet het as-built-

plan nog overhandigd worden.  Daarna kan opgeleverd worden. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 

• 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). 
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 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 Als het schuifraam van V1 uitgenomen is wordt aan Wim Janssens gevraagd een extra multiplex plaat onder 

de waterdichting onder het schuifraam te plaatsen, zodat de verdieping ten opzichte van de chappe 

gecorrigeerd wordt op 6 cm (onder de vloerpas).  Vermoedelijk is een multiplex van 9 of 10 mm dikte 

hiervoor voldoende.  Als er dan nog een niveauverschil bestaat tussen de afgewerkte vloer en de onderregel 

van het schuifraam, dan wordt dit opgevangen door een stopprofiel, door de vloerder te plaatsen 

 

• Evas 

 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 In de badkamer op het gelijkvloers moet geen gyprocwerk meer gebeuren tegen de achterste wand met de 

schuifdeur.  De Schrijn gaat hier een meubel plaatsen waarin de schuifdeur ingewerkt zit, alsook de jachtbak 

van het wc, het kastje voor de zekeringen, …  Het wandje tussen de lavabo en het wc vervalt dan ook.  Wel 

wordt aan Loodts gevraagd om nog het wandje achter en boven de jachtbak van het wc te bepleisteren. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 
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 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 

• De Ridder 

 

 Er werd afgesproken dat het schuifraam van V1 en het raam van de dakkapel er terug uit genomen worden, 

dat Wim Janssens zijn waterdichtingen kan herstellen zodat hij terug zijn 10-jarige garantie op waterdichtheid 

kan garanderen en dat de ramen er dan terug in geplaatst worden zonder aan deze waterdichtingen te raken.  

De opdrachtgever zal trachten om voorlopig het raam van de dakkapel af te schermen van regen door er een 

pe-folie over te plaatsen. 

 De pomp van de voordeur in de voorgevel wordt nog afgesteld, zodat ze op 90 graden open blijft staan.  Nu 

lukt dit niet omdat het stopmechanisme iets te ver ingesteld staat.  De doken van deze deur worden in de 

linker wand dieper ingekapt, zodat erover gepleisterd kan worden. 

 Het slot van de deur tussen de keuken op V1 en het sas wordt aangepast, zodat de deur langs buiten niet kan 

afgesloten worden.  De deur tussen het sas op V1 en de buitentrap van het nr 12 wordt evenwijdig met de 

dorpel geplaatst en wordt nog verder afgewerkt.  Rondom deze deur wordt langs buiten nog een plooiplaat 

in aluminium geplaatst, als afwerking.  Ook langs binnen moet afgewerkt worden met plooiplaat aan de 

bovenzijde rond de stalen ligger. 

 De raamdorpel van het sas op V1 steekt te ver uit de gevel in vergelijking met het raam van de keuken. 

 De ontbrekende contactpunten voor het alarm in de schuiframen worden nog geplaatst. 

 De sturing van de screens met een tussengeplaatst toestelletje, zoals voorgesteld door De Ridder, om de 

verbinding met het Niko Home Systeem te maken is niet mogelijk.  Evas besprak dit met Niko en dit werkt 

volgens hen niet.  Er zouden andere motoren of een andere sturing in de screens moeten geplaatst worden 

om de verbinding te maken.  De Ridder wordt gevraagd dit op te lossen. 

 

• Heylen 

 

 Er wordt op maximaal 2 cm onder de betonplaat van de garages vertrokken, afhellend naar voor toe.  Ook de 

bestrating onder de carport wordt afhellend naar voor toe geplaatst.  Vandaar wordt naar voor toe afgeheld 

tot aan de achterzijde van het tuinmuurtje van het gelijkvloers terras, waar een roostergoot geplaatst wordt 

over de volledige breedte van het tuinmuurtje en de oprit om het water op te vangen.  Van daaruit wordt meer 

helling gegeven om op het niveau van de doorrit onder het nr 8 te komen.  De bestaande roostergoot daar 

wordt vervangen door een zwaarder model.  Vanaf daar wordt verder afgeheld naar de straat toe, waarbij 

1 tot 2 cm onder de dorpel van de voordeur van het gelijkvloers wordt gebleven. 

 De bestaande roostergoot van de doorgang onder het nr 8 wordt herbruikt voor de afvoer van het gelijkvloers 

terras (aan de achterzijde, tegen het tuinmuurtje).  De architect vraagt de dikte van de terrasdals op bij Mens, 

zodat Heylen zijn bedding op het juiste niveau kan plaatsen, waarbij de terrasdals op het zelfde niveau moeten 

vertrekken als bovenzijde van de onderregel van het schuifraam en van daar afhellen naar achter toe. 

 Michel Heylen nam een baksteen mee om na te vragen bij zijn leverancier of die snel leverbaar is.  Het betreft 

de Wienerberger Classo blauw-rood genuanceerd.  Lukt dit niet dan worden de muurtjes opgebouwd met 

donkergrijze Moduul-blokken van Marlux. 

 Heylen blijft met zijn bestrating ook 30 cm van de rechter tuinmuur af, zodat er een strook ontstaat, waarin 

Evas de tuinverlichting kan plaatsen.  De strook wordt afgewerkt met grote keien. 

 Ter hoogte van de plaats van de fundering voor de poort, achteraan de doorrit van het nr 8, plaatst Heylen 

voorlopig een betonnen keel-element, zodat hij niet hoeft te wachten op de aannemer, die deze poort zal 

plaatsen.  Tenzij de architect tijdig de nodige richtlijnen bij deze aannemer te pakken krijgt. 

 Het nog te plaatsen muurtje rond het gelijkvloers terras wordt achteraan in lijn met het muurtje van het nr 12 

doorgetrokken over 3,5 m en tegen de achtergevel wordt een muurtje van 1 m in lijn met de zijgevel geplaatst.  

Het schuine muurtje verbindt deze beide muurtjes. 
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• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 

 Wim Janssens wordt gevraagd bovenin de poortopeningen van de carport balkjes te plaatsenv an 10 cm hoog 

en met de achterkant gelijk met de OSB en de voorkant net achter de beplanking, die dan nog moet 

doorgetrokken worden over deze balk na plaatsing van de poorten. 

 
  

 

53.1  

Michel Heylen was bezig met het uitzetten van de oprit, het uitgraven van de fundering voor het tuinmuurtje rond 

het gelijkvloers terras en het afgraven van de steenslag in de doorrit om er zijn bedding in te kunnen plaatsen.  

Hierbij kwam aan het licht dat de nieuwe buizen van het nr 8 niet diep genoeg geplaatst werden door Laureys, 

waardoor er enkel een klinker boven kan geplaatst worden, maar geen bedding meer.  Dit moet aangepast worden 

of de buizen worden stuk gereden.  De bouwdame sprak met Michel Heylen af dat hij dit doet om de werken niet 

te moeten onderbreken. 

 

53.2  

Evas toonde de architect het elektrisch schema van de screens, zoals hij het nodig heeft om te kunnen aansluiten op 

het Niko Home Systeem.  Hij stuurt dit door aan De Ridder, die gevraagd wordt dit zo aan te passen. 

 

53.3  

Evas plaatste ondertussen reeds de leidingen voor de poort onder de doorgang van het nr 8. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr Willy Heylen bvba Heylen aannemer bestratingen 0475/759164 

Dhr Korthout Bouwonderneming Korthout aannemer metselwerken 0496/558361 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 

• 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). 
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 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 Als het schuifraam van V1 uitgenomen is wordt aan Wim Janssens gevraagd een extra multiplex plaat onder 

de waterdichting onder het schuifraam te plaatsen, zodat de verdieping ten opzichte van de chappe 

gecorrigeerd wordt op 6 cm (onder de vloerpas).  Vermoedelijk is een multiplex van 9 of 10 mm dikte 

hiervoor voldoende.  Als er dan nog een niveauverschil bestaat tussen de afgewerkte vloer en de onderregel 

van het schuifraam, dan wordt dit opgevangen door een stopprofiel, door de vloerder te plaatsen 

 

• Evas 

 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 In de badkamer op het gelijkvloers moet geen gyprocwerk meer gebeuren tegen de achterste wand met de 

schuifdeur.  De Schrijn gaat hier een meubel plaatsen waarin de schuifdeur ingewerkt zit, alsook de jachtbak 

van het wc, het kastje voor de zekeringen, …  Het wandje tussen de lavabo en het wc vervalt dan ook.  Wel 

wordt aan Loodts gevraagd om nog het wandje achter en boven de jachtbak van het wc te bepleisteren. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 
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 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 

• De Ridder 

 

 Er werd afgesproken dat het schuifraam van V1 en het raam van de dakkapel er terug uit genomen worden, 

dat Wim Janssens zijn waterdichtingen kan herstellen zodat hij terug zijn 10-jarige garantie op waterdichtheid 

kan garanderen en dat de ramen er dan terug in geplaatst worden zonder aan deze waterdichtingen te raken.  

De opdrachtgever zal trachten om voorlopig het raam van de dakkapel af te schermen van regen door er een 

pe-folie over te plaatsen. 

 De pomp van de voordeur in de voorgevel wordt nog afgesteld, zodat ze op 90 graden open blijft staan.  Nu 

lukt dit niet omdat het stopmechanisme iets te ver ingesteld staat.  De doken van deze deur worden in de 

linker wand dieper ingekapt, zodat erover gepleisterd kan worden. 

 Het slot van de deur tussen de keuken op V1 en het sas wordt aangepast, zodat de deur langs buiten niet kan 

afgesloten worden.  De deur tussen het sas op V1 en de buitentrap van het nr 12 wordt evenwijdig met de 

dorpel geplaatst en wordt nog verder afgewerkt.  Rondom deze deur wordt langs buiten nog een plooiplaat 

in aluminium geplaatst, als afwerking.  Ook langs binnen moet afgewerkt worden met plooiplaat aan de 

bovenzijde rond de stalen ligger. 

 De raamdorpel van het sas op V1 steekt te ver uit de gevel in vergelijking met het raam van de keuken. 

 De ontbrekende contactpunten voor het alarm in de schuiframen worden nog geplaatst. 

 De sturing van de screens met een tussengeplaatst toestelletje, zoals voorgesteld door De Ridder, om de 

verbinding met het Niko Home Systeem te maken is niet mogelijk.  Evas besprak dit met Niko en dit werkt 

volgens hen niet.  Er zouden andere motoren of een andere sturing in de screens moeten geplaatst worden 

om de verbinding te maken.  De Ridder wordt gevraagd dit op te lossen. 

 

• Heylen 

 

 Er wordt op maximaal 2 cm onder de betonplaat van de garages vertrokken, afhellend naar voor toe.  Ook de 

bestrating onder de carport wordt afhellend naar voor toe geplaatst.  Vandaar wordt naar voor toe afgeheld 

tot aan de achterzijde van het tuinmuurtje van het gelijkvloers terras, waar een roostergoot geplaatst wordt 

over de volledige breedte van het tuinmuurtje en de oprit om het water op te vangen.  Van daaruit wordt meer 

helling gegeven om op het niveau van de doorrit onder het nr 8 te komen.  De bestaande roostergoot daar 

wordt vervangen door een zwaarder model.  Vanaf daar wordt verder afgeheld naar de straat toe, waarbij 

1 tot 2 cm onder de dorpel van de voordeur van het gelijkvloers wordt gebleven. 

 De bestaande roostergoot van de doorgang onder het nr 8 wordt herbruikt voor de afvoer van het gelijkvloers 

terras (aan de achterzijde, tegen het tuinmuurtje).  De architect vraagt de dikte van de terrasdals op bij Mens, 

zodat Heylen zijn bedding op het juiste niveau kan plaatsen, waarbij de terrasdals op het zelfde niveau moeten 

vertrekken als bovenzijde van de onderregel van het schuifraam en van daar afhellen naar achter toe. 

 Heylen blijft met zijn bestrating ook 30 cm van de rechter tuinmuur af, zodat er een strook ontstaat, waarin 

Evas de tuinverlichting kan plaatsen.  De strook wordt afgewerkt met grote keien. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 
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 Wim Janssens wordt gevraagd bovenin de poortopeningen van de carport balkjes te plaatsenv an 10 cm hoog 

en met de achterkant gelijk met de OSB en de voorkant net achter de beplanking, die dan nog moet 

doorgetrokken worden over deze balk na plaatsing van de poorten. 

 
  

 

54.1  

Samen met Michel Heylen en Evas werd de riolering nagekeken rond de RWA- & DWA-putjes.  Die werden 

verkeerd geplaatst.  Het regenwater en het vuil water van het nr 8 werd voor de putjes samengevoegd, wat niet 

toegelaten is.  De putjes van het nr 10 stonden met mekaar verbonden en er kwam enkel het regenwater op uit.  Het 

vuil water van het nr 10 zat niet op een DWA-putje aangesloten en liep ook niet door tot onder de stoep.  Er werden 

dan nog enkele ellebogen van 90 gr gebruikt waardoor ontstoppen niet mogelijk wordt als nodig.  Michel Heylen 

past aan, zodat de riolering gekeurd kan worden zonder problemen. 

 

54.2  

De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur ingewerkt, 

zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden.  De architect kijkt rond op het internet voor een prefab-bus, 

liefst in arduin, zodat die klaar gestoken kan worden voordat de steenstrips geplaatst worden. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Willy Heylen bvba Heylen aannemer bestratingen 0475/759164 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 

• 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 goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 
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 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 Als het schuifraam van V1 uitgenomen is wordt aan Wim Janssens gevraagd een extra multiplex plaat onder 

de waterdichting onder het schuifraam te plaatsen, zodat de verdieping ten opzichte van de chappe 

gecorrigeerd wordt op 6 cm (onder de vloerpas).  Vermoedelijk is een multiplex van 9 of 10 mm dikte 

hiervoor voldoende.  Als er dan nog een niveauverschil bestaat tussen de afgewerkte vloer en de onderregel 

van het schuifraam, dan wordt dit opgevangen door een stopprofiel, door de vloerder te plaatsen. 

 Wim Janssens wordt gevraagd bovenin de poortopeningen van de carport balkjes te plaatsen van 10 cm hoog 

en met de achterkant gelijk met de OSB en de voorkant net achter de beplanking, die dan nog moet 

doorgetrokken worden over deze balk na plaatsing van de poorten. 

 

• Evas 

 

 De architect meette met de laserniveau de pas van de vloer van de liftkoker na.  Tegen de linker wand 

(zijde G) zit de vloer vooraan op -21,6 cm, achteraan op -21,5 cm en in het midden op -20,7 cm.  Nergens 

wordt dus de vereiste -23,5 cm gehaald.  De architect sprak met Erik De Laet af dat hij over een strook van 

40 cm tegen de linker wand een stukje beton weg schiet en egaliseert tot op het vereiste niveau. 

 

• 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt het snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt (na de plaatsing van de steenstrippen) een houten bakje 

(in multiplex WBP) met deurtje en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 In de badkamer op het gelijkvloers moet geen gyprocwerk meer gebeuren tegen de achterste wand met de 

schuifdeur.  De Schrijn gaat hier een meubel plaatsen waarin de schuifdeur ingewerkt zit, alsook de jachtbak 

van het wc, het kastje voor de zekeringen, …  Het wandje tussen de lavabo en het wc vervalt dan ook.  Wel 

wordt aan Loodts gevraagd om nog het wandje achter en boven de jachtbak van het wc te bepleisteren. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 
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 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 

 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 

• De Ridder 

 

 Er werd afgesproken dat het schuifraam van V1 en het raam van de dakkapel er terug uit genomen worden, 

dat Wim Janssens zijn waterdichtingen kan herstellen zodat hij terug zijn 10-jarige garantie op waterdichtheid 

kan garanderen en dat de ramen er dan terug in geplaatst worden zonder aan deze waterdichtingen te raken.  

De opdrachtgever zal trachten om voorlopig het raam van de dakkapel af te schermen van regen door er een 

pe-folie over te plaatsen. 

 De pomp van de voordeur in de voorgevel wordt nog afgesteld, zodat ze op 90 graden open blijft staan.  Nu 

lukt dit niet omdat het stopmechanisme iets te ver ingesteld staat.  De doken van deze deur worden in de 

linker wand dieper ingekapt, zodat erover gepleisterd kan worden. 

 Het slot van de deur tussen de keuken op V1 en het sas wordt aangepast, zodat de deur langs buiten niet kan 

afgesloten worden.  De deur tussen het sas op V1 en de buitentrap van het nr 12 wordt evenwijdig met de 

dorpel geplaatst en wordt nog verder afgewerkt.  Rondom deze deur wordt langs buiten nog een plooiplaat 

in aluminium geplaatst, als afwerking.  Ook langs binnen moet afgewerkt worden met plooiplaat aan de 

bovenzijde rond de stalen ligger. 

 De raamdorpel van het sas op V1 steekt te ver uit de gevel in vergelijking met het raam van de keuken. 

 De ontbrekende contactpunten voor het alarm in de schuiframen worden nog geplaatst. 

 De sturing van de screens met een tussengeplaatst toestelletje, zoals voorgesteld door De Ridder, om de 

verbinding met het Niko Home Systeem te maken is niet mogelijk.  Evas besprak dit met Niko en dit werkt 

volgens hen niet.  Er zouden andere motoren of een andere sturing in de screens moeten geplaatst worden 

om de verbinding te maken.  De Ridder wordt gevraagd dit op te lossen. 

 

• Heylen 

 

 Er wordt op maximaal 2 cm onder de betonplaat van de garages vertrokken, afhellend naar voor toe.  Ook de 

bestrating onder de carport wordt afhellend naar voor toe geplaatst.  Vandaar wordt naar voor toe afgeheld 

tot aan de achterzijde van het tuinmuurtje van het gelijkvloers terras, waar een roostergoot geplaatst wordt 

over de volledige breedte van het tuinmuurtje en de oprit om het water op te vangen.  Van daaruit wordt meer 

helling gegeven om op het niveau van de doorrit onder het nr 8 te komen.  De bestaande roostergoot daar 

wordt vervangen door een zwaarder model.  Vanaf daar wordt verder afgeheld naar de straat toe, waarbij 

1 tot 2 cm onder de dorpel van de voordeur van het gelijkvloers wordt gebleven. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 
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55.1  

Willy Heylen bracht de volledige riolering in orde en is bezig met de bedding van de oprit naar achter toe en met 

de bedding van het gelijkvloers terras.  De architect bezorgt hem nog het nieuwe inplantingsplan.  De bouwheer 

maakt een nieuw as-build-plan van de riolering, zodat de architect kan afspreken met de keurder. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

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

werffoto’s. 



Architect-expert Paul De Maesschalck    
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56ste Werfverslag 
2019.1470 
 

28 januari 2021 – 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 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Willy Heylen bvba Heylen aannemer bestratingen 0475/759164 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 

• 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). 
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 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 Wim Janssens wordt gevraagd bovenin de poortopeningen van de carport balkjes te plaatsen van 10 cm hoog 

en met de achterkant gelijk met de OSB en de voorkant net achter de beplanking, die dan nog moet 

doorgetrokken worden over deze balk na plaatsing van de poorten. 

 

• 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 In de badkamer op het gelijkvloers moet geen gyprocwerk meer gebeuren tegen de achterste wand met de 

schuifdeur.  De Schrijn gaat hier een meubel plaatsen waarin de schuifdeur ingewerkt zit, alsook de jachtbak 

van het wc, het kastje voor de zekeringen, …  Het wandje tussen de lavabo en het wc vervalt dan ook.  Wel 

wordt aan Loodts gevraagd om nog het wandje achter en boven de jachtbak van het wc te bepleisteren. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 

 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 
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• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 

• De Ridder 

 

 De raamdorpel van het sas op V1 steekt te ver uit de gevel in vergelijking met het raam van de keuken. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 

 
  

 

56.1  

De architect bezorgde Willy Heylen een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het gelijkvloers 

in de terrasvloer te verwerken.  De bouwheer ziet dit echter niet zitten en wil dit (op eigen risico) achterwege laten.  

De architect verwittigde hem dat dit voor problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, 

waardoor dit in de winter kan bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor 

roestvorming kan optreden aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 

56.2  

Willy Heylen was klaar met de bedding voor de bestrating en met de boordstenen 

 

56.3  

De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden om te 

vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De architect 

stelde voor om op de bodem een gewapende kunststofdichting te plaatsen met rondom een opstand van 10 cm. 

 

56.4  

Samen met Erik De Laet en de bouwheer werd de deur tussen het sas en het nr 12, op V1, bekeken.  Nu staat die 

aan de buitenzijde van de stalen ligger boven de deuropening, waardoor er geen plaats meer is om de parlofoon van 

het nr 12 te kunnen plaatsen.  Omdat het niet zeker is of de bedrading van deze parlofoon kan omgelegd worden 

naar de linker zijde van de voordeur van het nr 12 stelde Erik De Laet voor om de deur aan de binnenzijde van de 

stalen ligger te plaatsen.  Alles werd nagemeten en daaruit bleek dat de deur duidelijk te groot gemaakt werd.  Ze 

kan echter ter hoogte van de nieuwe spouw tussen de beide snelbouwmuren geplaatst worden.  Er wordt dan een 

stuk chappe weggebroken en de arduinen dorpel wordt weggelaten.  De deur wordt dan op 2 cm boven de betonplaat 

geplaatst.  De dorpel wordt gevormd met vloertegels (15 mm dik, lijn inclusief).  Bovenaan rest er dan een spatie 

van ± 3 cm tussen de opengaande vleugel en de onderzijde van de stalen ligger.  Langs buiten wordt de deur dan 

afgewerkt met aluminium plooiplaat of hout (het plafond van de passerelle van het nr 12 is ook in hout).  Tussen 

deze deur en de voordeur van het nr 12 ontstaat dan voldoende ruimte om de parlofoon in te bouwen en de bedrading 

blijft zo op dezelfde plaats zitten.  De Ridder wordt gevraagd dit zo uit te voeren. 

 

56.5  

Het buitenschrijnwerk werd gisteren door De Ridder aangepast.  Alles is nu in orde, ook de waterdichting eronder.  

Enkel de screen van het raam in de dakkapel bleek opnieuw foutief gemaakt te zijn.  Dit zou binnen de week recht 

gezet worden.  De bouwdame stelde voor om de factuur van De Ridder goed te keuren, min de waarde van deze 

screen. 
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56.6  

Volgende week dinsdag, 2 februari 2021, wordt de lift geleverd (mag opgeslagen worden op het gelijkvloers van 

het nr 12).  Men begint dan meteen met de montage ervan.  Vorige maandag kwam Dhr De Batseleer alles nog eens 

nameten en op enkele opmerkingen na bevond hij alles ok om eraan te kunnen beginnen.  Over het dichtleggen van 

de liftkoker per verdiep werd niet meer gesproken. 

 

56.7  

Loodts kan op het gelijkvloers en op de verdieping reeds beginnen met de gyprocwerken, hoewel het wellicht 

nuttiger is nog een week te wachten, dan kan hij meteen doorwerken rond de liftdeuren en rond het raam in de 

dakkapel. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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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4 februari 2021 – 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Willy Heylen bvba Heylen aannemer bestratingen 0475/759164 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr Joris Smits bv De Schrijn aannemer kastenwerk 0498/746724 

Dhr Verachtert bvba De Marktlinde keurder riolering 0486/760118 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden 

om te vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De 

architect stelde voor om op de bodem een gewapende kunststofdichting te plaatsen met rondom een opstand 

van 10 cm. 
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• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 In de badkamer op het gelijkvloers moet geen gyprocwerk meer gebeuren tegen de achterste wand met de 

schuifdeur.  De Schrijn gaat hier een meubel plaatsen waarin de schuifdeur ingewerkt zit, alsook de jachtbak 

van het wc, het kastje voor de zekeringen, …  Het wandje tussen de lavabo en het wc vervalt dan ook.  Wel 

wordt aan Loodts gevraagd om nog het wandje achter en boven de jachtbak van het wc te bepleisteren. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 

 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 
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• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 

 

• Heylen 

 

 De architect bezorgde Willy Heylen een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 
  

 

57.1  

Dhr Verachtert kwam vandaag de riolering keuren.  Alles klopt volgens het huidige as-build-plan, opgesteld door 

de bouwheer, maar de afvoer van het dak van het nr 10, die via het terras van V1 naar de riolering afloopt, en de 

afvoer van de roostergoot van het gelijkvloers terras mogen volgens hem niet aangesloten worden op de 

vuilwaterriolering.  Hij moest daarom de riolering afkeuren.  Met hem werd besproken om achter het gelijkvloers 

terras een extra infiltratievoorziening te plaatsen (de architect maakt hieromtrent info over aan de bouwheer), waar 

het dak en de beide terrassen in uitmonden.  Het grondwater staat hier zeer laag, waardoor een overloop van deze 

infiltratievoorziening niet nodig is.  Daarna kan terug afgesproken worden voor een keuring.  Pas na goedkeuring 

kan de aansluiting van de riolering aangevraagd worden aan Pidpa. 

 

57.2  

Willy Heylen is volop bezig met het plaatsen van de klinkers.  Thyssenkrupp is bezig met het plaatsen van de lift.  

Hen wordt gevraagd om de liftdorpel van V2 iets hoger te plaatsen, zodat de vloer er iets dikker kan afgewerkt 

worden en dit omdat Evas meer ruimte nodig heeft voor de doucheafvoer.  Er moet dan wel goed nagemeten worden 

dat er voldoende vrije hoogte overblijft naar de schuine dakkant toe. 

 

57.3  

Met De Schrijn werden de keukeninstallaties besproken.  De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, 

zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de 

afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte 

onder de afwasbak gemaakt worden om rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 

57.4  

Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde genomen 

als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden tegen het raam 

aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie van 25 mm om het 

tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 
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57.5  

De bouwdame is volop bezig met het verzamelen van offertes voor de trap.  Zij vroeg de architect ook de offerte 

van Hermans na te kijken voor de panelen rond de douches. 

 

57.6  

Vanaf 22 februari 2021 begint Mens met de vloeren.  Hen wordt gevraagd om eerst het gelijkvloers te vloeren. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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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16 februari 2021 – 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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Willy Heylen bvba Heylen aannemer bestratingen 0475/759164 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden 

om te vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De 

architect stelde voor om op de bodem een gewapende kunststofdichting te plaatsen met rondom een opstand 

van 10 cm. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 
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 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 Aan Loodts wordt gevraagd om het wandje achter en boven de jachtbak van het wc op het gelijkvloers nog 

te bepleisteren. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 

 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 
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• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 de afvoer van het dak van het nr 10, die via het terras van V1 naar de riolering afloopt, en de afvoer van de 

roostergoot van het gelijkvloers terras mogen volgens Dhr Verachtert niet aangesloten worden op de 

vuilwaterriolering.  Hij moest daarom de riolering afkeuren.  Met hem werd besproken om achter het 

gelijkvloers terras een extra infiltratievoorziening te plaatsen (de architect maakt hieromtrent info over aan 

de bouwheer), waar het dak en de beide terrassen in uitmonden.  Het grondwater staat hier zeer laag, waardoor 

een overloop van deze infiltratievoorziening niet nodig is.  Daarna kan terug afgesproken worden voor een 

keuring.  Pas na goedkeuring kan de aansluiting van de riolering aangevraagd worden aan Pidpa. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 

 

• Heylen 

 

 De architect bezorgde Willy Heylen een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 

• Mens 

 

 Vanaf 22 februari 2021 begint Mens met de vloeren.  Hen wordt gevraagd om eerst het gelijkvloers te 

vloeren. 

 

 
  

 

58.1  

Dhr Heylen was bezig met het laatste stuk van de bestrating.  Morgen gaat hij samen met de bouwheer het extra 

infiltratiebekken steken en de riolering aanpassen, zodat terug met Dhr Verachtert kan afgesproken worden voor de 

keuring van de riolering. 

 

58.2  

De lift is klaar.  Ze moet nu nog gekeurd en opgeleverd worden. 

 

58.3  

Loodts is bezig met de gyprocwerken.  De lekkages op V1 & V2 zijn opgelost, zodat hij kan doorwerken vanaf 

morgen. 

 

58.4  

Wim Janssens komt het zink rond de dakkapel plaatsen zogauw het weer het toelaat. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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: Telefoonnr: 

    

Paul De Maesschalck  architect 0486/877714 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden 

om te vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De 

architect stelde voor om op de bodem een gewapende kunststofdichting te plaatsen met rondom een opstand 

van 10 cm. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 
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 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 Aan Loodts wordt gevraagd om het wandje achter en boven de jachtbak van het wc op het gelijkvloers nog 

te bepleisteren. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 

 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 
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• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 

 

• Heylen 

 

 De architect bezorgde Willy Heylen een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 
  

 

59.1  

Er was niemand bezig op de werf.  Loodts is ziek, waardoor de opvolgende werken van Mens, De Schrijn & Evas 

ook stil liggen.  Evas bestelt deze week al wel de domotica-elementen en kan daarmee nog wel even mee verder. 

 

59.2  

De lift werd gekeurd.  Er moet nog wel een contactje in de deur van V1A vervangen worden.  Evas meldde dat de 

stuurkast niet vast gemaakt werd in de muur en voorlopig slechts op een houten blokje steunt.  Dit moet zeker nog 

in orde gebracht worden. 

 

59.3  

Op 10 maart 2021 worden gas en elektriciteit aangesloten. 

 

59.4  

Het infiltratiebekken achter het terras op het gelijkvloers werd geplaatst en aangesloten.  De herkeuring van de 

riolering gaat vrijdag door om 10:00. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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 

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Dirk Verachtert bvba De Marktlinde rioolkeuring 0486/760118 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden 

om te vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De 

architect stelde voor om op de bodem een gewapende kunststofdichting te plaatsen met rondom een opstand 

van 10 cm. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 
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 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• 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. 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 Aan Loodts wordt gevraagd om het wandje achter en boven de jachtbak van het wc op het gelijkvloers nog 

te bepleisteren. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 

 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 
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• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

  

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 

 

• Thyssenkrupp 

 

 Evas meldde dat de stuurkast niet vast gemaakt werd in de muur en voorlopig slechts op een houten blokje 

steunt.  Dit moet zeker nog in orde gebracht worden 

 

• Evas 

 

 Op 10 maart 2021 worden gas en elektriciteit aangesloten. 

 
  

 

60.1  

Vandaag werd de riolering opnieuw gekeurd.  Na nog een extra aanpassing aan de roostergoot van de oprit keurde 

Dhr Verachtert alles goed.  Na ontvangst van zijn rapport kan de aansluiting gevraagd worden aan Pidpa. 

 

60.2  

Voor de bekleding rond de deur in de scheimuur op V1 weet de bouwheer iemand om dit in plaatmateriaal uit te 

voeren.  Het kan ook in hout uitgetimmerd worden, zoals het plafond van gaanderij van het nr 12. 

 

60.3  

Er was niemand aan het werk vandaag.  Loodts zou tegen 12/3 alles klaar hebben.  Daarna kan de vloerder verder 

en aansluitend De Schrijn & Evas.  Evas kan ondertussen de domotica-elementen in de schakelkasten steken, 

zogauw die geleverd worden. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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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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 Rudi Van Den Brande  bouwheer 0475/356558 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr Jan Loodts  aannemer bepleisteringen 0477/281728 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden 

om te vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De 

architect stelde voor om op de bodem een gewapende kunststofdichting te plaatsen met rondom een opstand 

van 10 cm. 
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• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• Loodts 

 

 De leidingkokers/-doorgangen van gelijkvloers naar 1ste verdieping en omgekeerd moeten met brandwerende 

gipsplaten afgewerkt worden zodat geen brandoverslag kan voorkomen tussen beide appartementen. 

 De bekleding met gyproc van de voorste schuine dakkant op V2 wordt gestopt tegen de buis in de hoek 

rechtsvoor.  De rest wordt hier afgewerkt met de kastenwand tegen de rechter wand. 

 Om de gyproc van de zijwanden van de dakkapel te kunnen aansluiten op het schrijnwerk mag van de 

verticale planken van deze zijwanden 7-10 cm weggezaagd worden.  De architect overlegde hiervoor 

telefonisch met Wim Janssens.  Deze planken hebben immers geen dragende functie.  Zij moeten enkel 

voldoende stevig blijven (dus zeker niet meer dan 10 cm weghalen) om de afwerking van de zijkanten van 

de dakkapel te dragen. 

 Ter hoogte van de buis in de linker zijwand van de dakkapel moet Loodts dan aan weerszijden stoppen met 

zijn lattenwerk of Metalstud, zodat enkel de gyprocplaat over de buis heen geplaatst moet worden. 
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• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 Voor de bekleding rond de deur in de scheimuur op V1 weet de bouwheer iemand om dit in plaatmateriaal 

uit te voeren.  Het kan ook in hout uitgetimmerd worden, zoals het plafond van gaanderij van het nr 12. 

 Na ontvangst van het rapport van de Marktlinde kan de rioolaansluiting gevraagd worden aan Pidpa. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 

 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 

 
  

 

61.1  

Jan Loodts is bezig met de gyprocwerken en de afwerking van de bepleisteringen op V1.  Het gelijkvloers is klaar 

(behalve de inkom vooraan).  Morgen begint hij aan V2. 

 

61.2  

De liftdeuren worden afgewerkt met rechte dagkanten, die van het muurvlak in 1 stuk naar de deur gaan.  De 

gyprocdelen worden voorzien van glaswol als akoestische isolatie.  Hierbij moet opgelet worden dat de isolatie niet 

uit de wand kan vallen, richting liftkoker, en dat de liftdeuren niet gehinderd worden in het open schuiven achter 

de lichte wanden. 

 

61.3  

De elektriciteit en het gas werden binnen gebracht.  De bouwdame vroeg reeds het openzetten van de meters aan.  

Door de dikte van de elektriciteitskasten kan de stuurkast van de lift niet meer open.  De bouwheer past dit zelf aan. 

 

61.4  

De arduinen dekstenen van de terrasmuurtjes van het gelijkvloers werden geplaatst.  In de hoek rechtsachter werd 

in beton een versteviging geplaatst om een terrasscherm te kunnen verankeren.  Indien nodig worden er nog 

verstevigingen bij geplaatst op vraag van de aannemer, die de terrasschermen zal plaatsen (nog onbeslist). 

 

61.5  

In week 12 worden de poort bij Sommen geleverd.  Aansluitend worden ze dan geplaatst.  Vanaf 15/3/21 begint 

Mens met de plaatsing van de vloertegels. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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  

 

 

 

63ste Werfverslag 
2019.1470 
 

30 maart 2021 – 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 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg.  Op de binnenzijden van de muurtjes rond het terras van V1 komen reeds veel aflopers van lekwater 

voor. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden 

om te vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De 

architect stelt voor om met gewapend epoxybeton de vloer van de put te herstellen. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 
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 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 Voor de bekleding rond de deur in de scheimuur op V1 weet de bouwheer iemand om dit in plaatmateriaal 

uit te voeren.  Het kan ook in hout uitgetimmerd worden, zoals het plafond van gaanderij van het nr 12. 

 Na ontvangst van het rapport van de Marktlinde kan de rioolaansluiting gevraagd worden aan Pidpa. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 
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 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 
 

• Loodts 

 

 Loodts moet nog enkele dingen in orde brengen.  Zo werd de deuropening van lift op V1 (achteraan) niet 

recht afgewerkt en ontbreken nog de afwerking met gipsplaten van de binnenzijden van de stookruimte en 

de berging op V2. 
 

• Evas 

 

 De leidingen van de airco-toestellen op het plat dak van het nr 12 worden nog in een kabelgoot weggewerkt.  

De stopcontacten boven de buitenverlichting naast de doorrit naar de carport nog lager gezet, zodat ze niet 

in het zicht vallen net waar het licht schijnt. 
 

• Korthout 

 

 Op de binnenzijden van de muurtjes rond het terras van V1 kunnen geen steenstrips geplaatst worden.  De 

Resitrics is op sommige plaatsen beweeglijk (wat niet abnormaal is), waardoor dit geen goede ondergrond is 

voor steenstrips.  De bouwheer vraagt aan zijn contact voor het plaatwerk om ook hier offerte te maken voor 

bekleding met aluminium plaatwerk. 
 

  

 

63.1  

Er was niemand op de werf aanwezig.  De vloerder kon niet beginnen op de afgesproken datum.  Zaterdag komt 

Loodts afwerken.  Evas kan pas verder werken als de vloerder begint.  Zij kunnen dan onderling afspreken omtrent 

de vloerverwarming van V2 en de douchevloer van het GV.  Deze week zouden de poorten erin geplaatst worden. 

 

63.2  

De oude, beschadigde dorpel onder de oude poort mag verwijderd worden en de klinkers mogen aansluiten op de 

klinkers van het voetpad. 

 

63.3  

Wim Janssens beloofde zo spoedig mogelijk het zink te komen plaatsen, wellicht deze of volgende week. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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  

 

 

 

64ste Werfverslag 
2019.1470 
 

13 april 2021 – 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 Koen Sommen nv Sommen aannemer-poortwerken 014/634145 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg.  Op de binnenzijden van de muurtjes rond het terras van V1 komen reeds veel aflopers van lekwater 

voor. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, heeft een gebarsten bodem.  Dit moet hersteld worden 

om te vermijden dat de put telkens leeg loopt.  Dhr Laureys wordt gevraagd hier het nodige voor te doen.  De 

architect stelt voor om met gewapend epoxybeton de vloer van de put te herstellen. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 Wim Janssens wordt gevraagd om het dampscherm op V2 hier en daar nog luchtdicht te maken aan de naden. 
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 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Wim Janssens wordt nog gevraagd om de voorste dakgoot van het nr 8 aan de linker zijde voorlopig te willen 

herstellen, zodat er geen water meer op de nieuwe gevel terecht komt. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement in een uitsparing 

in de steenstripwand van de voorgevel, rechts van de voordeur. 

 De brievenbus in de voorgevel (voor het duplexappartement) wordt in een opening in de snelbouwmuur 

ingewerkt, zodat de post langs binnen eruit gehaald kan worden. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 Voor de bekleding rond de deur in de scheimuur op V1 weet de bouwheer iemand om dit in plaatmateriaal 

uit te voeren.  Het kan ook in hout uitgetimmerd worden, zoals het plafond van gaanderij van het nr 12. 

 Na ontvangst van het rapport van de Marktlinde kan de rioolaansluiting gevraagd worden aan Pidpa. 

 

• Sommen 

 

 De poort aan de doorgang onder het nr 8 wordt op een eigen kolom geplaatst, die in een betonnen zool gestort 

zit.  Van de linker wand moet de poort minstens 15 cm afblijven voor de afwerking van die wand met isolatie 

en steenstrips. 
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 De sectionaalpoorten in de carport worden achter het timmerwerk geplaatst, zodat de breedte van de 

openingen niet te fel verminderd wordt.  Wim Janssens wordt dan gevraagd nadien de dagkanten af te werken 

met een plank in hetzelfde materiaal als de gevels. 
 

• Loodts 

 

 Loodts moet nog enkele dingen in orde brengen.  Zo werd de deuropening van lift op V1 (achteraan) niet 

recht afgewerkt en ontbreken nog de afwerking met gipsplaten van de binnenzijden van de stookruimte en 

de berging op V2. 
 

• Evas 

 

 De leidingen van de airco-toestellen op het plat dak van het nr 12 worden nog in een kabelgoot weggewerkt.  

De stopcontacten boven de buitenverlichting naast de doorrit naar de carport nog lager gezet, zodat ze niet 

in het zicht vallen net waar het licht schijnt. 
 

• Korthout 

 

 Op de binnenzijden van de muurtjes rond het terras van V1 kunnen geen steenstrips geplaatst worden.  De 

Resitrics is op sommige plaatsen beweeglijk (wat niet abnormaal is), waardoor dit geen goede ondergrond is 

voor steenstrips.  De bouwheer vraagt aan zijn contact voor het plaatwerk om ook hier offerte te maken voor 

bekleding met aluminium plaatwerk. 
 

• Heylen 

 

 De oude, beschadigde dorpel onder de oude poort mag verwijderd worden en de klinkers mogen aansluiten 

op de klinkers van het voetpad. 

 Herstelling regenwaterput ? 
 

  

 

64.1  

Sommen was bezig met het installeren van de sectionaalpoorten in de carport.  De kolom voor de poort aan de 

doorgang onder het nr 8 zit klaar.  Morgen wordt de poort erin gehangen en kan alles afgewerkt worden. 

 

64.2  

Vandaag komt Fluvius de elektriciteits- & gasmeters open zetten. 

 

64.3  

Wim Janssens plaatste het zink van de dakkapel, maar er ontbreekt nog een stuk. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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  

 

 

 

65ste Werfverslag 
2019.1470 
 

20 april 2021 – 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 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer  

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Ivan Korthout  aannemer-steenstrips 0496/558361 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 In de gang en leefruimte van het nr 12 werd de bepleistering en schildering aangetast door vocht.  Dit moet 

nog geregeld worden met (de verzekeraar) van Habaita.  Jan Wouters wordt gevraagd dit in orde te brengen. 

 De voegen tussen de muurkappen werden nog niet uitgeslepen en opgekit, zoals met Jos Laureys afgesproken 

werd kort na plaatsing ervan.  Dit moet dus nog gebeuren.  De voegen zijn ondertussen reeds open getrokken 

en laten water doorlekken naar onder toe.  Bij opwarming van de muurkappen kan de uitzetting ervan niet 

weg.  Op de binnenzijden van de muurtjes rond het terras van V1 komen reeds veel aflopers van lekwater 

voor. 

 Het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die met steenstrips afgewerkt zal worden, tussen de 

dorpel en het gedeelte in spouwmuur, werd niet waterdicht aangewerkt aan het drainerend vochtscherm in 

de spouw, enerzijds, en het vochtscherm onder de dorpel, anderzijds.  Jos Laureys wordt gevraagd dit zeker 

nog in orde te brengen. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, is volledig gebarsten, zowel de bodem als de wanden.  

De bouwheer vraagt offerte om die te vervangen.  Dit wordt verrekend in de afrekening van Habaita. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 
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 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement op de voorgevel, 

rechts van de voordeur. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 Voor de bekleding rond de deur in de scheimuur op V1 weet de bouwheer iemand om dit in plaatmateriaal 

uit te voeren.  Het kan ook in hout uitgetimmerd worden, zoals het plafond van gaanderij van het nr 12. 

 

• Evas 

 

 De leidingen van de airco-toestellen op het plat dak van het nr 12 worden nog in een kabelgoot weggewerkt.  

De stopcontacten boven de buitenverlichting naast de doorrit naar de carport nog lager gezet, zodat ze niet 

in het zicht vallen net waar het licht schijnt. 
 

• Korthout 

 

 Op de binnenzijden van de muurtjes rond het terras van V1 kunnen geen steenstrips geplaatst worden.  De 

Resitrics is op sommige plaatsen beweeglijk (wat niet abnormaal is), waardoor dit geen goede ondergrond is 

voor steenstrips.  De bouwheer vraagt aan zijn contact voor het plaatwerk om ook hier offerte te maken voor 

bekleding met aluminium plaatwerk. 
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• Heylen 

 

 De oude, beschadigde dorpel onder de oude poort mag verwijderd worden en de klinkers mogen aansluiten 

op de klinkers van het voetpad. 
 

  

 

65.1  

Korthout was bezig met de steenstrips op de voorgevel en op de linker wand van de doorgang onder het pand nr 8.  

Daar werd de linker stijl van de poort te dicht tegen de stalen kolom geplaatst, zodat Korthout de isolatie daar iets 

dunner moet maken.  Dit kan geen koude brug geven omdat de stalen kolom langs binnen voldoende dik geïsoleerd 

werd. 

 

65.2  

Heylen komt de dekstenen nog afwerken.  Op de versteknaad komt karteling voor.  Dit moet weggeschuur worden.  

De mortelresten onder de dekstenen moet weggehaald worden, zodat de voeger van Korthout kan afwerken.  Ook 

de dekstenen van V1 & V2 moeten nog verbeterd worden (bredere voegen en afkitten). 

 

65.3  

Wim Janssens werkte het zink rond de dakkapel af.  Boven het raam werd de onderzijde ervan echter scheef 

geplaatst.  Dit moet verbeterd worden.  Ook liggen er in het nieuwe pannendak nog enkele pannen omhoog ten 

opzichte van de rest. 

 

65.4  

Op 26 of 27/4/21 wordt de riolering aangesloten.  Daarna kan de stoep herlegd worden, de gebroken dorpel onder 

de oude poort vervangen worden door klinkers en het gat rond de kolom van de nieuwe poort dichtgelegd worden 

met klinkers. 

 

65.5  

Sommen werkte de poorten af.  De spijlen toegangspoort werd echter te laag gemaakt.  De bouwdame vroeg om 

een poort tot boven, terwijl slechts een poort van 2 m hoog geplaatst werd.  Er rest een opening van 62 cm.  Op de 

technische tekening van Sommen stond wel degelijk een poort van 2 m hoog getekend, waarop de architect zijn 

akkoord gaf met de bouwdame in CC.  Hem was de vraag van de bouwdame ontgaan om een poort over de volledige 

hoogte te maken. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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 Rudi Van Den Brande  bouwheer  

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Dhr Erik De Laet bvba Evas aannemer technieken 0475/739060 

Dhr Staf Mens nv Mens aannemer-vloerder 014/211274 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 Een 3de voorbehoud moet gemaakt worden voor het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die 

met steenstrips afgewerkt werd, waar tussen de dorpel en het gedeelte in spouwmuur dit vochtscherm niet 

waterdicht aangewerkt werd aan het drainerend vochtscherm in de spouw, enerzijds, en het vochtscherm 

onder de dorpel, anderzijds. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, is volledig gebarsten, zowel de bodem als de wanden.  

De bouwheer vraagt offerte om dit te herstellen.  Dit wordt verrekend in de afrekening van Habaita. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Nu de dekstenen geplaatst werden zit de rechter loodslab op V2 onderaan het dak omhoog geplooid, waardoor 

er een gootje ontstond.  Dit moet bijgewerkt worden zodat de loodslab vlak op de deksteen ligt. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 
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 Boven het raam van de dakkapel werd de onderzijde van het zink scheef geplaatst.  Dit moet verbeterd 

worden.  Ook liggen er in het nieuwe pannendak nog enkele pannen omhoog ten opzichte van de rest. 

  

 

• 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 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. 

 De schrijn wordt gevraagd een brievenbus te maken rechts van de voordeur aan de straatkant.  Hiervoor 

wordt een stuk snelbouwmetselwerk weggekapt en wordt een houten bakje (in multiplex WBP) met deurtje 

en slot aangesloten op de klaargestoken brievenklep. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement op de voorgevel, 

rechts van de voordeur. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 

• Evas 

 

 De leidingen van de airco-toestellen op het plat dak van het nr 12 worden nog in een kabelgoot weggewerkt.  

De stopcontacten boven de buitenverlichting naast de doorrit naar de carport nog lager gezet, zodat ze niet 

in het zicht vallen net waar het licht schijnt. 
 

• Heylen 

 

 De oude, beschadigde dorpel onder de oude poort mag verwijderd worden en de klinkers mogen aansluiten 

op de klinkers van het voetpad. 

 Heylen komt de dekstenen nog afwerken.  Op de versteknaad komt karteling voor.  Dit moet weggeschuur 

worden.  De mortelresten onder de dekstenen moet weggehaald worden, zodat de voeger van Korthout kan 

afwerken.  Ook de dekstenen van V1 & V2 moeten nog verbeterd worden (bredere voegen en afkitten). 
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66.1  

De steenstrips zijn geplaatst.  Het werk is netjes, behalve dat de lagen van de rechter zijgevel (spouwmuur) niet 

overgenomen werden in de kolom naast de voordeur van het gelijkvloers.  Bovenaan deze kolom zal nog een schuin 

aangesmeerde (voeg)mortel geplaatst moeten worden om de bovenzijde van de strips af te werken.  De strips in de 

voorgevel verschillen in tint ten opzichte van de rest van de gevel.  Dit is onvermijdelijk, want een ander lot dan de 

gevelstenen van de spouwmuren.  Met het voegsel kan hier eventueel nog wat gecorrigeerd worden.  Nu moet er 

dus nog opgevoegd worden.  De architect vraagt Korthout om een timing. 

 

66.2  

De plinten onderaan de gevel van het nr 8, aan weerszijden van de doorrit zijn stuk.  Ze worden voorlopig 

hersteld/bijgesmeerd met mortel in afwachting van wat er met het pand nr 8 gaat gebeuren nu de eigenaar ervan 

overleden is. 

 

66.3  

De onderkant van het raam van de dakkapel, langs binnen, werd niet dik genoeg afgewerkt door Loodts.  Nu steekt 

de houten sloef van het timmerwerk er onderuit.  Gezien de vloer hier maar maximum 3 cm dik wordt op de chappe 

zal deze sloef boven de vloertegels uitkomen.  Er wordt afgewacht tot de vloer ligt om te zien waar men met een 

hele tegel uitkomt, daarna wordt de onderkant dikker gemaakt, aansluitend op deze hele tegel.  Er wordt dan aan 

De Schrijn ook gevraagd om er een raamtablet op te plaatsen. 

 

66.4  

Leyten gaat de balustrades en terrasschermen maken.  Ook de trap gaat hij maken, doch hij kan die pas komen 

meten als de vloer van V2 geplaatst is.  Hem wordt ook gevraagd om het plaatwerk rond de nooddeur in de 

scheimuur tussen het nr 10 en het nr 12 te maken, alsook het plaatwerk op de binnenzijde van de muurtjes rond het 

terras van V1. 

 

66.5  

Evas gaat ervoor zorgen dat volgende week het water kan open gezet worden.  De sanitaire installatie moet eerst 

nog gekeurd worden.  Met De Schrijn wordt maandag afgesproken omtrent de nog te voorziene kranen.  Ook spreekt 

Evas met hen af omtrent de airco-leidingen boven de kast in de slaapkamer op het GLV.  Vanaf maandag begint 

De Schrijn met het installeren van het meubilair op het GLV.  De vloerder heeft daar deze week gedaan en begint 

dan op V2. 

 

66.6  

Evas stelde ook de vraag of de andere indeling van V2 een invloed heeft op het EPB-verslag.  De architect schuift 

deze vraag door aan Peritas. 

 

66.7  

De riolering werd aangesloten door Pidpa.  De stoep kan dus herlegd worden door Heylen.  Daarbij moet op gelet 

worden dat die niet lager dan 2 cm onder de dorpel mag geplaatst worden omwille van de rolstoeltoegankelijkheid. 

 

66.8  

Onderaan de leidingkoker op V2 (hoek linksachter) moet nog op een brandwerende manier afgesloten worden (roze 

PUR of mortel). 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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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67ste Werfverslag 
2019.1470 
 

4 mei 2021 – 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 

Dhr Rudi Van Den Brande  bouwheer  

Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 

Olivier nv Mens aannemer-vloerder 014/211274 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 Een 3de voorbehoud moet gemaakt worden voor het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die 

met steenstrips afgewerkt werd, waar tussen de dorpel en het gedeelte in spouwmuur dit vochtscherm niet 

waterdicht aangewerkt werd aan het drainerend vochtscherm in de spouw, enerzijds, en het vochtscherm 

onder de dorpel, anderzijds. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, is volledig gebarsten, zowel de bodem als de wanden.  

De bouwheer vraagt offerte om dit te herstellen.  Dit wordt verrekend in de afrekening van Habaita. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Boven het raam van de dakkapel werd de onderzijde van het zink scheef geplaatst (1 cm verschil).  Dit moet 

verbeterd worden.  Ook liggen er in het nieuwe pannendak nog enkele pannen omhoog ten opzichte van de 

rest. 
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• 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 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. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 De onderkant van het raam van de dakkapel, langs binnen, werd niet dik genoeg afgewerkt door Loodts.  Nu 

steekt de houten sloef van het timmerwerk er onderuit.  Gezien de vloer hier maar maximum 3 cm dik wordt 

op de chappe zal deze sloef boven de vloertegels uitkomen.  Er wordt afgewacht tot de vloer ligt om te zien 

waar men met een hele tegel uitkomt, daarna wordt de onderkant dikker gemaakt, aansluitend op deze hele 

tegel.  Er wordt dan aan De Schrijn ook gevraagd om er een raamtablet op te plaatsen. 

 

• Mens 

 

 Onderaan de leidingkoker op V2 (hoek linksachter) moet nog op een brandwerende manier afgesloten 

worden (roze PUR of mortel). 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement op de voorgevel, 

rechts van de voordeur. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 

• Evas 

 

 De leidingen van de airco-toestellen op het plat dak van het nr 12 worden nog in een kabelgoot weggewerkt.  

De stopcontacten boven de buitenverlichting naast de doorrit naar de carport nog lager gezet, zodat ze niet 

in het zicht vallen net waar het licht schijnt. 

 Evas gaat ervoor zorgen dat volgende week (18) het water kan open gezet worden.  De sanitaire installatie 

moet eerst nog gekeurd worden.  Evas spreekt met De Schrijn af omtrent de airco-leidingen boven de kast in 

de slaapkamer op het GLV. 
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• Heylen 

 

 De riolering werd aangesloten door Pidpa.  De stoep kan dus herlegd worden door Heylen.  Daarbij moet op 

gelet worden dat die niet lager dan 2 cm onder de dorpel mag geplaatst worden omwille van de 

rolstoeltoegankelijkheid. 

 

• Korthout 

 

 Bovenaan de kolom naast de voordeur van het gelijkvloers zal nog een schuin aangesmeerde (voeg)mortel 

geplaatst moeten worden om de bovenzijde van de strips af te werken.  De strips in de voorgevel verschillen 

in tint ten opzichte van de rest van de gevel.  Met het voegsel kan hier eventueel nog wat gecorrigeerd worden. 

 De plinten onderaan de gevel van het nr 8, aan weerszijden van de doorrit zijn stuk.  Ze worden voorlopig 

hersteld/bijgesmeerd met mortel in afwachting van wat er met het pand nr 8 gaat gebeuren nu de eigenaar 

ervan overleden is. 

 

• Leyten 

 

 Leyten gaat de balustrades en terrasschermen maken.  Ook de trap gaat hij maken, doch hij kan die pas komen 

meten als de vloer van V2 geplaatst is.  Hem wordt ook gevraagd om het plaatwerk rond de nooddeur in de 

scheimuur tussen het nr 10 en het nr 12 te maken, alsook het plaatwerk op de binnenzijde van de muurtjes 

rond het terras van V1. 

 

• Peritas 

 

 Evas stelde de vraag of de andere indeling van V2 een invloed heeft op het EPB-verslag.  De architect schuift 

deze vraag door aan Peritas. 
 

  

 

67.1  

De vloerder is bezig met de egalisatie van de vloer van V2.  De Schrijn is bezig met de kasten op het GLV. 

 

67.2  

Met de vloerder werd afgesproken dat onder de douche van V2 beter geen vloerverwarming geplaatst wordt.  Aan 

de trapopening wordt een stukje chappe weggekapt zodat de elektriciteitsleidingen horizontaal in het wandje 

kunnen, dat naast de stalen ligger geplaatst wordt, en zodat de vloertegels over de leidingen kunnen doorgetrokken 

worden. 

 

67.3  

Aan de liftdeuren gaat de vloerder een aluminium plaatje vastmaken aan de aanwezige doken om er zijn vloertegels 

mee te ondersteunen.  De bouwdame neemt contact op met Hermans om juist af te spreken met de vloerder omtrent 

de aansluiting van de douchewanden op de opstanden van de waterdichtingsdoek van de douchevloeren. 

 

67.4  

In de stookruimte stelde de vloerder voor om het niveauverschil te verplaatsen naar de zijde van de badkamer, zodat 

er onder de deur een dorpeltje ontstaat in plaats van erachter.  De Schrijn moet dus na plaatsing van de vloer deze 

deur nameten om ze te doen passen. 

 

67.5  

In de berging achter de douche van V2 wordt aan De Schrijn gevraagd om net voor de oranje pvc-buis een houten 

wandje te plaatsen met een toegangsluik om aan de leidingen erachter te kunnen als nodig. 

 

67.6  

De klinken met slotje van de ramen in de voorgevel van V1 werken niet naar behoren.  De klinken kunnen niet 

helemaal naar beneden gedraaid worden en met het sleuteltje kan het slot niet vastgedraaid worden.  De Ridder 

wordt gevraagd dit na te kijken. 

 



Werfverslag  -  Van Herck  -  2019.1470  -  blad 67/4 

67.7  

De Schrijn vroeg om 1 vloertegel te vervangen op het GLV waar zij een stukje muur wegkapten om de plint van de 

kast te laten doorlopen.  De vloerder zal dit vandaag nog doen, zodat de kast er morgen op geplaatst kan worden. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

U kan steeds alle werfverslagen nalezen op www.arcopolo.com/20191470VanHerck  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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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 Joris Smits bv De Schrijn aannemer-binnenschrijnwerk 0498/746724 

 
  

 

Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 Een 3de voorbehoud moet gemaakt worden voor het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die 

met steenstrips afgewerkt werd, waar tussen de dorpel en het gedeelte in spouwmuur dit vochtscherm niet 

waterdicht aangewerkt werd aan het drainerend vochtscherm in de spouw, enerzijds, en het vochtscherm 

onder de dorpel, anderzijds. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Leureys geplaatst, is volledig gebarsten, zowel de bodem als de wanden.  

De bouwheer vraagt offerte om dit te herstellen.  Dit wordt verrekend in de afrekening van Habaita. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 

 Boven het raam van de dakkapel werd de onderzijde van het zink scheef geplaatst (1 cm verschil).  Dit moet 

verbeterd worden.  Ook liggen er in het nieuwe pannendak nog enkele pannen omhoog ten opzichte van de 

rest. 
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• 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 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. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 De onderkant van het raam van de dakkapel, langs binnen, werd niet dik genoeg afgewerkt door Loodts.  Nu 

steekt de houten sloef van het timmerwerk er onderuit.  Gezien de vloer hier maar maximum 3 cm dik wordt 

op de chappe zal deze sloef boven de vloertegels uitkomen.  Er wordt afgewacht tot de vloer ligt om te zien 

waar men met een hele tegel uitkomt, daarna wordt de onderkant dikker gemaakt, aansluitend op deze hele 

tegel.  Er wordt dan aan De Schrijn ook gevraagd om er een raamtablet op te plaatsen. 

 In de berging achter de douche van V2 wordt aan De Schrijn gevraagd om net voor de oranje pvc-buis een 

houten wandje te plaatsen met een toegangsluik om aan de leidingen erachter te kunnen als nodig. 

 

• Mens 

 

 Met de vloerder werd afgesproken dat onder de douche van V2 beter geen vloerverwarming geplaatst wordt.  

Aan de trapopening wordt een stukje chappe weggekapt zodat de elektriciteitsleidingen horizontaal in het 

wandje kunnen, dat naast de stalen ligger geplaatst wordt, en zodat de vloertegels over de leidingen kunnen 

doorgetrokken worden. 

 Aan de liftdeuren gaat de vloerder een aluminium plaatje vastmaken aan de aanwezige doken om er zijn 

vloertegels mee te ondersteunen.  De bouwdame neemt contact op met Hermans om juist af te spreken met 

de vloerder omtrent de aansluiting van de douchewanden op de opstanden van de waterdichtingsdoek van de 

douchevloeren. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement op de voorgevel, 

rechts van de voordeur. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 

• Evas 

 

 De leidingen van de airco-toestellen op het plat dak van het nr 12 worden nog in een kabelgoot weggewerkt.  

De stopcontacten boven de buitenverlichting naast de doorrit naar de carport nog lager gezet, zodat ze niet 

in het zicht vallen net waar het licht schijnt. 
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 Evas gaat ervoor zorgen dat volgende week (18) het water kan open gezet worden.  De sanitaire installatie 

moet eerst nog gekeurd worden.  Evas spreekt met De Schrijn af omtrent de airco-leidingen boven de kast in 

de slaapkamer op het GLV. 
 

• Heylen 

 

 De riolering werd aangesloten door Pidpa.  De stoep kan dus herlegd worden door Heylen.  Daarbij moet op 

gelet worden dat die niet lager dan 2 cm onder de dorpel mag geplaatst worden omwille van de 

rolstoeltoegankelijkheid. 

 

• Korthout 

 

 Bovenaan de kolom naast de voordeur van het gelijkvloers zal nog een schuin aangesmeerde (voeg)mortel 

geplaatst moeten worden om de bovenzijde van de strips af te werken.  De strips in de voorgevel verschillen 

in tint ten opzichte van de rest van de gevel.  Met het voegsel kan hier eventueel nog wat gecorrigeerd worden. 

 De plinten onderaan de gevel van het nr 8, aan weerszijden van de doorrit zijn stuk.  Ze worden voorlopig 

hersteld/bijgesmeerd met mortel in afwachting van wat er met het pand nr 8 gaat gebeuren nu de eigenaar 

ervan overleden is. 

 

• Leyten 

 

 Leyten gaat de balustrades en terrasschermen maken.  Ook de trap gaat hij maken, doch hij kan die pas komen 

meten als de vloer van V2 geplaatst is.  Hem wordt ook gevraagd om het plaatwerk rond de nooddeur in de 

scheimuur tussen het nr 10 en het nr 12 te maken, alsook het plaatwerk op de binnenzijde van de muurtjes 

rond het terras van V1. 

 
  

 

68.1  

De Schrijn is bezig met de keukeninstallatie op het GLV.  Op V2 plaatsten zij reeds het laag muurtje naast het 

trapgat.  Evas wordt gevraagd zo spoedig mogelijk er de stopcontacten/schakelaars in te komen plaatsen, zodat De 

Schrijn het meertje verder kan uittimmeren en Loodts het met gyproc kan komen afwerken. 

 

68.2  

De vloerder fixeerde op V2 de vloerverwarmingsmatten doch kon niet verder omwille van een mogelijke Corona-

besmetting.  Hij wacht op de uitslag van zijn test. 

 

68.3  

Evas wordt gevraagd de ventilatie-unit in de badkamer GLV meer naar de scheimuur met het nr 12 te verschuiven, 

zodat De Schrijn toch nog iets of wat een kastje ernaast kan maken. 

 

68.4  

Onder het raam van de dakkapel op V2 wordt een schuivenkast gemaakt in watervast materiaal (idem raamtablet 

van het GLV) met schuiven van 40 cm diepte. 

 

Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

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

werffoto’s. 
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Mevr Nicole Van Herck  bouwdame 0475/356558 
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Ter herinnering uit vorige werfverslagen: 

• Habaita 

 

 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. 

 Ook moet voorbehoud gemaakt worden voor de aansluiting van de vochtschermen van de spouwmuren op 

die onder de raamdorpels van het gelijkvloers (raam voorgevel en schuifraam achtergevel).  Op de foto’s is 

te zien dat die aan weerszijden van de dorpel van het gelijkvloers raam in de voorgevel niet aangesloten zijn 

op mekaar.  Ook de linker zijde van het schuifraam op V1 stond open.  De aansluiting van de waterdichting 

onder de dorpel in de voorgevel op de spouwsluitingen werd met een lapje en wat PUR-schuim bijgewerkt.  

Dit is echter geen waterdichte oplossing. 

 Een 3de voorbehoud moet gemaakt worden voor het vochtscherm onderaan de strook in de voorgevel, die 

met steenstrips afgewerkt werd, waar tussen de dorpel en het gedeelte in spouwmuur dit vochtscherm niet 

waterdicht aangewerkt werd aan het drainerend vochtscherm in de spouw, enerzijds, en het vochtscherm 

onder de dorpel, anderzijds. 

 De nieuwe regenwaterput, door Jos Laureys geplaatst, is volledig gebarsten, zowel de bodem als de wanden.  

De bouwheer vraagt offerte om dit te herstellen.  Dit wordt verrekend in de afrekening van Habaita. 

 

• Janssens 

 

 De goot boven de voorgevel werd verlaagd, doch er zit nog steeds een knik in aan de linker zijde.  Dit moet 

nog recht gemaakt worden. 

 In de hoek tussen de rechter deksteen van het dakterras van V1 en het opgaand metselwerk van de achtergevel 

van V1 zit nog een stuk hout in de weg om het gevelparament te kunnen opvoegen.  Wim Janssens steekt dit 

nog dieper uit. 

 Onderaan de leibekleding van de rechter scheimuur, achteraan, net boven de dakgoot van het nr 8 ontbreekt 

nog een loodslab, die de leien doet afwateren in de dakgoot. 
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 Boven het raam van de dakkapel werd de onderzijde van het zink scheef geplaatst (1 cm verschil).  Dit moet 

verbeterd worden.  Ook liggen er in het nieuwe pannendak nog enkele pannen omhoog ten opzichte van de 

rest. 

 

• 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 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. 

 De afwasbakken worden van het ondiepe type gekozen, zodat ze niet onder het frontpaneel uitkomen.  De 

sifon wordt aan de kant van de muur gekozen, zodat de afvoerleiding volledig achter een wegneembare rug 

kan weggewerkt worden.  Op deze manier kan een open ruimte onder de afwasbak gemaakt worden om 

rolstoelgebruikers er met hun knieën onder toe te laten. 

 Er wordt niet meer gekozen voor aanrechten en spatwanden in composietmateriaal.  Sowieso worden er geen 

spatwanden meer voorzien.  De raamtabletten (ook onder het raam in de dakkapel) worden in hetzelfde 

genomen als de aanrechten.  Ze moeten watervast zijn, komen vooraan gelijk met het muurvlak en worden 

tegen het raam aangewerkt.  Loodts werkt de onderzijde van de ramen af, zoals de zijkanten en laat een spatie 

van 25 mm om het tablet te kunnen plaatsen op zijn afwerking. 

 In de berging achter de douche van V2 wordt aan De Schrijn gevraagd om net voor de oranje pvc-buis een 

houten wandje te plaatsen met een toegangsluik om aan de leidingen erachter te kunnen als nodig. 

 Onder het raam van de dakkapel op V2 wordt een schuivenkast gemaakt in watervast materiaal (idem 

raamtablet van het GLV) met schuiven van 40 cm diepte. 

 

• Mens 

 

 Aan de liftdeuren gaat de vloerder een aluminium plaatje vastmaken aan de aanwezige doken om er zijn 

vloertegels mee te ondersteunen.  De bouwdame neemt contact op met Hermans om juist af te spreken met 

de vloerder omtrent de aansluiting van de douchewanden op de opstanden van de waterdichtingsdoek van de 

douchevloeren. 

 

• Algemeen 

 

 De brievenbussen voor het nr 10 worden op 2 plaatsen gehangen: die voor het gelijkvloers appartement in de 

doorgang, tegen de linker wand, vlak achter de voorgevel; die voor het duplex-appartement op de voorgevel, 

rechts van de voordeur. 

 De architect bezorgde de bouwheer een detail om een verzonken goot onderaan het schuifraam van het 

gelijkvloers in de terrasvloer te verwerken.  De architect wees erop dat het ontbreken van zulk een goot voor 

problemen van stagnerend water in de rail van het schuifraam kan zorgen, waardoor dit in de winter kan 

bevriezen en het schuivend deel van het raam kan doen blokkeren of waardoor roestvorming kan optreden 

aan de rolmechaniek van het schuivend deel. 

 

• Evas 

 

 De leidingen van de airco-toestellen op het plat dak van het nr 12 worden nog in een kabelgoot weggewerkt.  

De stopcontacten boven de buitenverlichting naast de doorrit naar de carport nog lager gezet, zodat ze niet 

in het zicht vallen net waar het licht schijnt. 

 Evas wordt gevraagd zo spoedig mogelijk de stopcontacten/schakelaars in laag muurtje naast het trapgat op 

V2 te komen plaatsen, zodat De Schrijn het muurtje verder kan uittimmeren en Loodts het met gyproc kan 

komen afwerken. 
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• Heylen 

 

 De riolering werd aangesloten door Pidpa.  De stoep kan dus herlegd worden door Heylen.  Daarbij moet op 

gelet worden dat die niet lager dan 2 cm onder de dorpel mag geplaatst worden omwille van de 

rolstoeltoegankelijkheid. 

 

• Korthout 

 

 Bovenaan de kolom naast de voordeur van het gelijkvloers zal nog een schuin aangesmeerde (voeg)mortel 

geplaatst moeten worden om de bovenzijde van de strips af te werken.  De strips in de voorgevel verschillen 

in tint ten opzichte van de rest van de gevel.  Met het voegsel kan hier eventueel nog wat gecorrigeerd worden. 

 De plinten onderaan de gevel van het nr 8, aan weerszijden van de doorrit zijn stuk.  Ze worden voorlopig 

hersteld/bijgesmeerd met mortel in afwachting van wat er met het pand nr 8 gaat gebeuren nu de eigenaar 

ervan overleden is. 

 

• Leyten 

 

 Leyten gaat de balustrades en terrasschermen maken.  Ook de trap gaat hij maken, doch hij kan die pas komen 

meten als de vloer van V2 geplaatst is.  Hem wordt ook gevraagd om het plaatwerk rond de nooddeur in de 

scheimuur tussen het nr 10 en het nr 12 te maken, alsook het plaatwerk op de binnenzijde van de muurtjes 

rond het terras van V1. 

 
  

 

69.1  

De vloerder is bezig op de 1ste verdieping.  V2 is klaar.  Er ligt op V1 reeds voldoende vloer zodat de trap kan 

gemeten worden.  Evas kan nu het wandje naast het trapgat op V2 afwerken. 

 

69.2  

De vloerder maakte geen zetvoeg in de vloer van V2.  Nochtans werden die wel in de chappe voorzien.  Hij stelde 

voor om af te wachten en als er een voeg zou barsten, dan zou hij die uitslijpen en afkitten.  De architect wil 

daaromtrent toch het nodige voorbehoud stellen. 

 

69.3  

De vloerder meldde ook dat hij de aluminium rails voor de glaswanden van de douches niet zal plaatsen.  Dit werd 

nochtans zo afgesproken met de firma Mens.  De rails moeten zo diep mogelijk gestoken worden en evenwijdig 

met de pas liggende vloer (dus niet evenwijdig met de helling met de vloer in de douches). 

 

69.4  

Met De Schrijn en Evas werden afspraken gemaakt voor het inwerken van de elektra in het meubilair.  De Schrijn 

meldde dat zij hebben moeten kappen om de vestiairekast van het gelijkvloers in de nis te krijgen.  Het metselwerk 

(en de bepleisteringen) waren flink scheef. 

 

69.5  

Met Dhr Janssens werden de nog open staande puntjes overlopen.  Hij gaat alles afwerken en dan zijn 

eindafrekening opmaken.  Er moeten dan ook gedacht worden aan een voorlopige oplevering van zijn werken. 

 

69.6  

De voordeur van het gelijkvloers is scheef gezakt in haar kader.  Hierdoor botst de deur bovenaan tegen de rubbers 

van het vaste kader.  De Ridder wordt gevraagd dit te willen komen bijregelen. 
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Ondertekend door: 

 

de architect 

 

 
 

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

werffoto’s. 


