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Renovatiewerken  
dak, gevel, buitenschrijnwerk,  

na-isolatie, ventilatie, elektriciteit 
Wijk Hekers Zwijnaarde 

 

  
DOOR  
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BEWONERSVERGADERING  
13/09/2022 

 
WIE IS WIE? 
 
Bouwheer: Volkshaard 
 
Architect:  GDR-architecten 
 
Veiligheidscoördinator: VCPA 
 
Aannemer: Recon Bouw  
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WAT WORDT VANDAAG BESPROKEN? 
 

1. Situering project 
2. Enkele praktische zaken 
3. Welke werken worden uitgevoerd? 
4. Kostprijs en uitvoeringstermijn der werken 
5. Wat kan/moet ik doen als bewoner? 
6. Wat te doen bij een probleem? 
7. Werforganisatie en planning der werken 
8. Toelichting door de aannemer 
9. Vragenronde (algemene vragen) 
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1. SITUERING PROJECT 
 

In de wijk “Hekers” te Zwijnaarde zijn er: 
 
98 woningen Volkshaard 
8 garages Volkshaard 
 
73 woningen particulier 
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1. SITUERING PROJECT 
 

- Eigenaars aanwezig in de zaal waarvan de 
woning grenst aan een woning van Volkshaard? 
-> mogelijk om hellend en plat dak te renoveren, 
aan dezelfde voorwaarden als voor Volkshaard 
 

- Interesse? 

contacteer aannemer Recon Bouw  
voor 25/11/2022 
 

projectleider: Guillaume De Coninck 
tel.:  0472/18.17.55 (tussen 9.00u. – 12.00u.) 
mail:  renovatie.zwijnaarde@reconbouw.be 

 

DE AANNEMER ZAL U EEN OFFERTE OVERMAKEN 
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2. Enkele praktische zaken 
 

Bij het binnenkomen hebt u 2 documenten ontvangen: 

• Contactgegevens -> door u na te zien + aan te vullen 
 Na de vergadering in de doos deponeren 

• Fiche van de uit te voeren werken aan uw woning 
 = uw geheugensteuntje, mag u meenemen naar huis 

 

Hebt u tijdens de presentatie vragen?  
 Noteer uw vragen, op het einde van de presentatie is er 

ruimte tot het stellen van vragen 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 
1. Renovatie hellende daken 
2. Isoleren zoldervloeren of hellende dakvlakken 
3. Renovatie en isolatie platte daken 
4. Werken aan de gevels (gevelsteen/beton/dekstenen) 
5. Na-isolatie van de spouwen + hydrofuge (gevels) 
6. Isoleren binnenmuren tuinbergingen/woning 
7. Renovatie van de elektrische installatie en keuring 
8. Ventilatie 
9. In orde brengen + keuring gasinstallatie 
10. Vervangen buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten) 
11. Omkastingen, binnenafwerkingen van kanalen etc. 
12. Verlaagde plafonds 
13. Verhogen borstwering aan trap op verdieping 1 
14. Schilderwerken nieuwe elementen binnen (gordijnkasten, zolderluiken, 

kokers, …) 
15. Opritten, terrassen en tuinpaden en herstel riolering waar nodig 
16. Type D1 (Gemberstraat, plat dak): zitbad omvormen tot douche 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Renovatie hellende daken 
 

       
 

Waarom? 
- Onderdak bevat asbest in gebonden  

toestand (geen acuut gevaar) 
OVAM: “2040 Asbestveilig Vlaanderen” 

- Goede uitvoering isolatiewerken 
- Tengellatten zijn te minimaal  

en worden rot  
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Renovatie hellende daken 
 

Wat (afbraak)? 
- Afbraak dakpannen en onderdak 
- De houten dakkappen blijven behouden 
- Afbraak schoorstenen (behalve als gedeeld met eigenaar) 

 Dampkappen: nieuwe doorgang doordaks 
 
Opgelet: na de werken: schoorsteenkanalen opgeschuimd  

 GEEN bijverwarmingen meer toegestaan! 

 
- Afbraak hanggoten, regenwaterafvoeren, 

spondeplanken, houten planchetten 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Renovatie hellende daken 
 

Wat (nieuw)? 
- Nieuw onderdak in onderdakfolie 
- Nieuwe stormpannen, kleur: antraciet 
- Nieuwe spondeplanken achter de hanggoten,  

platen aan dakoversteken en luifels, die niet 
meer hoeven geschilderd te worden 

- Nieuwe hanggoten: zink met inox beugels 
- Nieuwe regenwaterafvoerpijpen: zink met inox 

beugels en eindstukken in slagvaste kunststof 
- Nieuwe dakvlakramen incl. binnenafwerking 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Isoleren zoldervloeren of hellende dakvlakken 
 

       

 

- Wat?    minerale wol: 18 cm 
- Waar?   bij alle woningen met hellend dak 
- Aanwezige isolatie/zoldervloer wordt verwijderd 

-> zoldervloer door huurder aangebracht is te verwijderen door huurder 
 
- Nieuw geïsoleerd zolderluik, met trapladder waar mogelijk 
- Nieuwe zoldervloer in OSB (deel van de oppervlakte) 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Renovatie en isolatie platte daken 
 

         
 

Wat ? 
- Isolatie PUR of PIR 12 cm 
- Hoger opgaande gevels: onderkappen, waterkering 
- Platdakafdichting vernieuwen: roofing 
- Bestaande roofing blijft liggen als dampscherm 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Werken aan de gevels  
 

                 
 

Wat ? 
- Gevels ontmossen en reinigen 
- Hermetsen van gevelstenen  
- Hervoegen van gevelstenen 
- Vervangen verzakte lintelen 
- Betonherstellingen en aanbrengen van beschermende 

carbonatatieremmende coating 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Werken aan de gevels 
 

Wat ? 
- Vervangen van dekstenen op tuinmuren door deksteen in blauwe 

hardsteen 
 

     

 

Waar palend aan eigenaar: mits toestemming van eigenaar  
-> Volkshaard zal de betrokken eigenaars contacteren 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Na-isolatie van de spouwen + hydrofuge 
 

Wat? 
- EPS wordt in de spouw tussen gevelsteen en 

binnenmuursteen gespoten 
- Gebeurt van langs buiten 

Doel? 
- Energie besparen + comfort verhogen 

Hoe? 
- Voorafgaandelijk endoscopisch onderzoek 
- De eigenlijke isolatiewerken 
- Hydrofuge = extra waterwerende laag op gevel 
- Thermografisch onderzoek van dak en gevel ter controle 

isolatie 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Isoleren binnenmuren tussen tuinberging/woning 
 

Wat? 
- 4 cm isolatie PUR tegen muur kant tuinberging 
- Afgewerkt met multiplexplaat van 18 mm 

Waar? 
- Buitenbergingen bij type F2 en G2 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Elektriciteit:  

1. Uitmeten bestaande installatie 
2. Elektrische installatie van elke woongelegenheid 

aanpassen zodat ze volledig voldoet aan de huidige 
voorschriften van het AREI + keuren 

3. Extra stopcontacten/ontdubbelen van stopcontacten = 
comfort vergroten 

4. Aanpassingen door huurder die niet conform zijn worden 
verwijderd 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Ventilatie: BELANGRIJK !!!!  

1. Plaatsen compleet ventilatiesysteem 
2. Toevoerroosters in ramen: altijd OPEN ! 
3. Doorvoerroosters in binnendeuren 
4. Mechanische afvoer, gestuurd op aanwezigheid, 

vochtigheid, VOC, …  altijd AAN ! 
5. Kanalen worden weggewerkt in omkastingen en 

verlaagde plafonds. 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Ventilatie: voorbeelden van uitvoering (andere wijk) 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Ventilatie:  

 
LET OP: open verbrandingstoestellen moeten 

verwijderd worden en zijn NIET meer toegestaan. 
 

GEVAAR VOOR CO-VERGIFTIGING !!!!!! 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Gasinstallatie  

Nazicht + in orde stellen 
Keuren 
 
-> na de werken beschikt elke woning over een 
gekeurde gasinstallatie 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Vervangen buitenschrijnwerk (ramen, deuren, 
poorten) 

a. Uitbreken met zorg 
b. Ramen, deuren: PVC:  

 Ramen komen waar mogelijk achter de slag 
 Deuren: waar niet achter slag, blijven in het gevelvlak 

 

  
    Huidige situatie: in het gevelvlak     nieuwe situatie: achter de slag (andere wijk) 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
b. Ramen, deuren: PVC:  

 Impact op uitvoering! 

• Dag 1: 
o  Verwijderen raam 
o  Plaatsen nieuwe dorpel met sneldrogende mortel 
o  Opening tijdelijk dichtzetten met oud 

buitenschrijnwerk of plaatmateriaal: inbraakveilig + 
voldoende dicht tegen wind en regen 

• Dag 2: 
o  Plaatsen nieuw raam 

• Dag 2 of 3: 
o  Binnenafwerking 

 
 Doch aannemer streeft er naar om uitbraak en plaatsen 

nieuw raam zoveel mogelijk op één dag uit te voeren. 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
b. Ramen, deuren: PVC:  

- Kleur vanbuiten, wit vanbinnen  
- Thermisch isolerende beglazing (Ug max. 1,0W/m²K) 
- Beglazing voldoet aan de glasnorm 
- Hefschuifraam in leefruimte 
- Binnenkasten en omlijstingen PVC 
- Houten geïsoleerde gordijnbakken 

 
c.       Sloten:  

- met 1 sleutel alle deuren en garagepoort te bedienen 
- op inbraakveilige wijze geplaatst 
- simultane bediening 
- knopcilinder op hefschuifraam 
- elke huurder ontvangt 6 sleutels  

o indien meer nodig -> huurder kan ze zelf laten 
bijmaken 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Vervangen buitenschrijnwerk (ramen, deuren en 
poorten) 

d. Raam-, deurdorpels:  
 Waar nu alu-dorpel: nieuwe dorpel in blauwe hardsteen 
 Bestaande dorpel in blauwe hardsteen: te behouden, 

eventueel vervangen indien beschadigd 
e. Tabletten: vervangen (wordt smaller: breedte: ca. 17/14 cm) 
f.       Geïsoleerde sectionaalpoorten + dorpel blauwe hardsteen 
g. GEEN voorzetrolluiken meer toegelaten 

 voorbeeld van sectionaalpoort (andere wijk) 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Vervangen buitenschrijnwerk  
 

Let op: door huurder te verwijderen: 

• Rolluiken: mogen niet worden teruggeplaatst (geen openingen in nieuwe ramen 
maken!). 

• Zonneweringen: mogen worden teruggeplaatst na verwijderen stellingen. 

• Veranda’s, afdaken, …: (al dan niet plaatselijk) te verwijderen zodat alle voorziene 
werken kunnen uitgevoerd worden 
o Sommige woningen: bezoek door werfleiding  

-> zie fiche van de uit te voeren werken aan uw woning 
Raam toilet (type C1/C2) en berging (type G2b):  

• vanbinnen: wordt dichtgemetst + gepleisterd 

• vanbuiten met blauwe hardsteen ingevuld 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Vervangen buitenschrijnwerk (ramen, deuren en 
poorten) 
Aparte garageboxen Bottelroosstraat:  

• kantelpoorten worden vernieuwd door nieuwe kantelpoorten 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Omkastingen, binnenafwerkingen van kanalen, … 

- Doel: afwerken nieuwe kanalen ventilatie 
 

Verlaagde plafonds incl. grondlaag wit 
- Badkamers, incl. aanbrengen dampscherm 

o Type C1, C2, D2, E2, F2, G2 
- Wegwerken ventilatiekanalen in inkom + toilet 

o Inkom en toilet type A1 en A2 
o Toilet type B1 en B2 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
Verhogen borstwering aan trap op verdieping 1 

- Wat? 
o Lichte wand in gipskarton, rond bestaande houten borstwering 
o Vanboven afgewerkt met tablet in natuursteen 
o Afgewerkt in grondlaag wit. 

- Waarom? 
o Huidige borstwering te laag + te grote openingen tussen spijlen 

- Waar? 
o Van toepassing in type A, B, G 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Schilderwerken binnen en buiten 
 

- Binnen: grondlaag, tussenlaag en 1 eindlaag 
 kokers, uitbekleding daklichtopeningen, 
zolderluiken, houten gordijnbakken, … 
 

- Buiten: carbonatatieremmende coating 
 alle betonnen gevelelementen 

 

 



GDR-architecten bv - renovatie wijk Hekers Zwijnaarde - Volkshaard                               31 

3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Opritten, terrassen en tuinpaden en herstel riolering 
waar nodig 
 

Wat? 
- Betonstraatstenen 20 x 20 x 8 cm 
- Heraanleg oprit = de kans om bestaande beschadigde 

rioleringsbuizen vervangen 
Waar? 

- Opritten, terrassen, tuinpaden 
- Te bepalen bij aanvang werken, waar in slechte staat 
- Opritten: over 1 m ter hoogte van garagepoort 
- Van voorgevel tot aan rooilijn  

(rooilijn = overgang voortuin en voetpad) 
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3. WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD? 
 

Gemberstraat plat dak (woning type D1): zitbad omvormen tot douche 
 

Wat? 
- Zitbad incl. faience uitbreken 
- Nieuwe douche, 80 x 100 cm, hoogte rand 15 cm, diepte ca. 6 cm  
- Aan kant WC vaste glazen wand, aan lange kant douchegordijn 
- Faience tot tegen plafond, 1 tegel voorbij bak 
- Handgreep 

Waar? 
- Alle woningen type D1 met plat dak Gemberstraat met een oud zitbad 

Hinder? 
- Max. 10 kalenderdagen 
- Toilet en lavabo steeds bruikbaar tijdens de werken 
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4. KOSTPRIJS EN UITVOERINGSTERMIJN  
 

Bestelbedrag: 6.997.742,05  euro (excl. BTW) 
(= gemiddeld meer dan 70.000 euro/woning) 

 
Uitvoeringstermijn: 810 kalenderdagen 
 
Aanvangsdatum: 05/10/2022 
 
Vermoedelijk einde der werken: begin 2025  
(afhankelijk van de weersomstandigheden). 
 

 De aannemer verwittigt de bewoners individueel per brief en per mail ten 
laatste 4 weken voor aanvang van een werffase.  
(zie verder in de presentatie) 
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5. WAT KAN / MOET IK DOEN ALS BEWONER? 
Hou u aan de afspraken met de aannemer, Volkshaard en 
architect  
 per woning moet de aannemer verschillende keren binnen 

zijn: opmeten, isoleren, elektriciteit, ventilatie, plaatsen ramen, 
zolderluiken, omkastingen, schilderwerk, tussentijdse 
controles door aannemer, eindcontrole door architect, … 

 
Maak de directe omgeving waar gewerkt moet worden vrij 
(zolders, de omgeving van de ramen, …) 
 
Stellingen: verwijder veranda’s, afdaken, eigen constructies, …  
 
Verwijder voorzetrolluiken, zonneweringen, gordijnen, … 
 
Respecteer de veiligheidsvoorschriften 
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6. WAT TE DOEN BIJ EEN PROBLEEM? 
 

Plaatsbeschrijving: opgemaakt voor aanvang der werken  
exacte datum wordt per brief meegedeeld door de aannemer 
= de referentie 
 
ABR-polis “Alle BouwplaatsRisico’s” door Volkshaard afgesloten 

 
Blijf kalm. Neem contact met de technische dienst van 
Volkshaard: telefoonnummer: 09/223.35.28 

 
Wekelijkse werfvergaderingen op een vast tijdstip: 
woensdagvoormiddag 
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7. WERFORGANISATIE + PLANNING  
 

Timing elke fase wordt minimum 4 weken op voorhand verwittigd door aannemer. 
 

8 proefwoningen (blauw):                        -> timing: oktober 2022 – april 2023 

• Achterhekers 31 (type A1) 

• Achterhekers 29 (type B1) 

• Laurierstraat 134 (type C1) 

• Gemberstraat 35 (type D1) 

• Zonnedauwstraat 14 (type D2) 

• Zonnedauwstraat 12 (type E2) 

• Bottelroosstraat 24 (type F2) 

• Bottelroosstraat 15 (type G2) 
Fase 1 (geel)                                            -> timing: mei 2023 – december 2023 

• 30 woningen 
Fase 2 (groen)                                         -> timing: augustus 2023 – maart 2024 

• 24 woningen 
Fase 3 (rood)                                           -> timing: januari 2024 – december 2024 

• 36 woningen + 8 garageboxen 
 

LET OP:  
bij aanvang van een fase: alle woningen in die fase volledig in stelling!  
Deuren en garagepoorten zijn vrij. 
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7. WERFORGANISATIE + PLANNING  
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8. TOELICHTING DOOR DE AANNEMER 
 

VOORSTELLING RECON  

Maak kennis met RECON Group, de meest complete bouwgroep  
 

RECON Group is een familiale, solide en ondernemende bouwgroep met 

partners actief in diverse takken van de bouwsector. Met drie vestigingen in 

Maldegem (Adegem),  Brussel (Drogenbos) en Genk (Zutendaal) zijn wij actief 

over heel Vlaanderen & Brussel (+ deel van Wallonië) in België.  

 

 

is de totaalaannemer (klasse 8) van de groep en gespecialiseerd in de 

residentiële nieuwbouwwoningen en appartementen en grootschalige renovatieprojecten. Dit 

hoofdzakelijk voor openbare besturen, maar ook andere promotoren kunnen hier als bouwheer optreden. 

RECON Bouw heeft een uitgebreide ruwbouwafdeling met een eigen productiehal prefab.  

Het bedrijf beschikt tevens over een eigen atelier hout waar binnen-en buitenschrijnwerk professioneel 

vervaardigd wordt, alsook een eigen atelier PVC voor het vervaardigen van ramen en deuren in PVC. 

RECON Bouw is gevestigd te Adegem en heeft van daaruit uitdagende projecten 

over Oost- en West-Vlaanderen. Vanuit haar antenne in Drogenbos bedient ze 

dan weer de regio rond Brussel,  Vlaams-Brabant en Zuid-Oost-Vlaanderen.   



GDR-architecten bv - renovatie wijk Hekers Zwijnaarde - Volkshaard                               39 

8. TOELICHTING DOOR DE AANNEMER 
 

ASCOT is de projectontwikkelingstak binnen de groep en heeft zijn hoofdzetel te 

Adegem, net zoals RECON Bouw. Het bedrijf legt zich toe op woon- en appartementsprojecten, 

inbreiding, PPS en verkavelingen met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit van de 

omgeving en de inwoners.  

 

RECON Damage Solutions is dan weer expert in het reinigen en renoveren na 

calamiteiten en schadegevallen (zoals wateroverlast, brandschades, 

asbestverwijdering, ...). Hoofdzetel is gevestigd te Drogenbos, met antennes in Adegem en 

Zutendaal.  

 

Sinds begin 2020 is Wienen Bouw uit Zutendaal ook partner van de RECON 

Group. Zij zijn, net zoals RECON Bouw, hoofdzakelijk actief in de residentiële nieuwbouw en 

beschikken over een eigen schrijnwerkerij. Vanuit Zutendaal zijn wij dan weer hoofdzakelijk 

actief in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.  
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8. TOELICHTING DOOR DE AANNEMER 
 

Aanpak aannemer / communicatie met bewoners: 
- Per fase: 4 weken op voorhand brief + mail: 

o Wanneer start der werken? 
o Overzicht van hoe de werken zullen verlopen 

 

- Werfleiding aannemer: 
o Projectleider:  Guillaume De Coninck 
o Werfleider:   Ward Schoors  

-> minstens helft van de werkweek aanwezig 
 

- Woningen waar effectief wordt gewerkt: 
o 2 weken vooraf gaat werfleider langs 
o Instructies om vlot en veilig te kunnen werken 
o Bijvoorbeeld: 

 Zones waar gewerkt zal worden vrijmaken 
 Wanneer zal er gewerkt worden en door wie? 
 Respect voor de arbeiders 
 Respecteren van de veiligheidsvoorschriften 



GDR-architecten bv - renovatie wijk Hekers Zwijnaarde - Volkshaard                               41 

8. TOELICHTING DOOR DE AANNEMER 
 

Aanpak aannemer / communicatie met bewoners: 
 
Bereikbaarheid aannemer bij problemen en/of vragen: 

 

tel.:   0472/18.17.55 (ma-vr. tussen 9.00u. – 12.00u.) 
 
mail:  renovatie.zwijnaarde@reconbouw.be 
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9. VRAGENRONDE 
 

  
 

Algemene vragen, relevant voor alle aanwezigen 
 

Vergeet niet uw blad met uw contactgegevens in de doos te deponeren 
 

Bedankt voor uw aanwezigheid 


