
 

 

 

          Een kijk binnenin 

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

De buitengevel zal er 

al snel heel anders 

gaan uitzien. Het bui-

tenschrijnwerk en de 

verschillende materia-

len voor de gevelaf-

werking zullen in okto-

ber geplaatst worden. 

Zo krijgen we een idee 

van hoe het gebouw er 

volledig afgewerkt 

gaat uitzien. 

                            Nr 11 - Oktober 2022 

 

Tijdens de maand juli zijn we gestart met het plaatsen van de gipskartonwanden. De bedoeling 

was om deze werken ook �jdens de maand september vlot door te laten lopen. Door overleg tus-

sen de verschillende bouwpartners en het respecteren van de zes werkzones lukt dit.  

De gipskartonwanden bestaan uit een dragende metalen structuur. In de vorige nieuwsbrief kon u 

lezen dat er op heel wat plaatsen verstevigingen worden aangebracht alvorens éénzijdig dicht te 

ze"en. Dit gee# de techniekers �jd om alle nodige kabels klaar te steken in de wanden. Tijdens de 

maand september zijn we overgegaan tot het tweezijdig dichtze"en van heel wat wanden.  

Alvorens we de wanden dicht kunnen ze"en dienen we eerst de goedkeuring te krijgen van de 

nevenaanneming technieken. 

Ook de vliesgevel die te zien is op de a&eelding werd geplaatst. Deze vliesgevel valt meteen op 

wanneer men langs de hoofdingang naar binnen komt. Deze zal later een scheiding vormen tussen 

de ruimtes voor het cliënteel en het personeel. 

Rondom het gebouw is te zien hoe de nevenaannemer de geothermische boringen uitvoert. De 

boringen zijn max 150m diep in de aarde met een diameter van ongeveer 14cm. In deze boorga-

ten worden de warmtewisselaars (sondes) geplaatst, welke later opgevuld worden met een warm-

te absorberende vloeistof. Deze vloeistof zal de warmte met de grond uitwisselen, warmte 

on"rekken in de winter maar ook warmte toevoegen in de zomer (passieve koeling). 
 

 



 

 

 

              Een bezige werf  

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

Voor de komende 

�jd is de onder-

aannemer van 

Bolckmans bezig 

met het plaatsen 

van de gipskarton-

wanden. 

De volledige bui-

tengevel zal wor-

den bekleed met 

enerzijds lamellen 

en anderzijds alu-

minium casse�es.  

                    Nr 10 -  september  2022 

 

Na een deugddoende vakan�e �jdens de maand juli hebben we de baterijen opgeladen om stevig 

van start te gaan in de maand augustus. : 

We hebben het project onderverdeeld in zes verschillende werkzones. Concreet wil dit zeggen dat 

we op de plannen zones zijn gaan onderverdelen naar hoeveelheid werk, afstel�jd van de tech-

nieken, lengte van de testperiode, …  

Alvorens we kunnen opstarten met de binnenafwerking moeten we natuurlijk nog isola�e en cha-

pe aanbrengen op de druklaag (betonnen opstort op de welfsels en predallen). Ook hier werden 

de verschillende zones gerespecteerd.  

Na het drogen van de chapevloer is de onderaannemer voor de gipskartonwanden gestart met het 

plaatsen van de metalen draagstructuur. In deze structuur worden op verschillende plaatsen ver-

stevigingen aangebracht in de vorm van houten platen of balken. Deze dienen om later appara-

tuur, meubels, sanitair etc. aan te beves�gen. Dit is nodig omdat de gipskartonplaat zelf weinig 

draagvermogen hee,. Eens de verstevigingen geplaatst zijn starten we met de wand langs één 

zijde dicht te ze�en.  

Terwijl in de gipskartonwanden éénzijdig worden geplaatst in de ene zone kunnen de techniekers 

van start in de andere. Ze kunnen in de wanden de nodige kabels laten uitkomen voor stroom, 

beeld/klank, netwerk 

De insteek onder de bouwpartners is om elkaar voldoende ruimte te geven om te werken. We zijn 

met zen allen in het gebouw aan het werk en moeten dit zo vlot mogelijk laten verlopen. 

Wie van buitenaf naar de werf kijkt krijgt misschien het idee dat er niet veel aan de gaande is.  

U mag er op vertrouwen dat achter de schermen heel wat aan de gang is! 

Een blik vooruit 

 



 

 

 

         Het gebouw geïsoleerd  

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

Tijdens de maand juli 

gaat Bolckmans wel-

verdiend in bouwver-

lof. Dit betekent ech-

ter niet dat de werf s�l 

zal liggen.  

Het hoofddak en de 

luifel ter hoogte van 

de inkom worden in de 

eerste week van het 

bouwverlof afgewerkt. 

Vervolgens wordt er 

ook gewerkt aan de 

technieken, balustra-

des en eerste binnen-

wanden in de kelder. 

                            Nr 9 -  Juni  2022 

 

 

Vanaf midden mei tot midden juni worden de sandwichpanelen op het project VSC Dental Clinic 

geplaatst. Eens de ramen geplaatst worden staat de gevel dus wind – en waterdicht. 

In het algemeen bestaan er 2 principes voor het plaatsen van buitenschrijnwerk. Men kan ener-

zijds kiezen om de opening op de werf in te meten en vervolgens met deze maten het schrijnwerk 

te fabriceren. De Profielen zijn dan gemaakt om te passen in de opening op de werf. 

Anderzijds worden de plannen op voorhand gemaakt en dient deze maatvoering aangehouden te 

worden op de werf. 

  

Bij dit project werd gekozen voor het 2
de

. Dit betekent dat de openingen zeer accuraat worden 

uitgezaagd volgens de goedgekeurde plannen.  

Midden juni werd alle onderschoring weggehaald. Het gebouw is op dit moment volledig zelfdra-

gend. 

In de kelder werden door de nevenaannemers technieken alle elektriciteit, afvoeren, sanitaire 

voorzieningen, … geplaatst. Deze kabels en buizen zi-en in de geïsoleerde vloer van de kelder. 

Ondertussen werd de polyurethaan isola�e gespoten en vervolgens de chape vloer geplaatst. 

 



 

 

 

       De buitenschil meter per meter  

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

Momenteel gaan we 

verder met het volle-

dig dichtze�en van de 

gevels met sandwich-

panelen. 

Vervolgens staat op de 

planning om het 

hoofddak, dakterras 

en de Engelse koer 

volledig waterdicht af 

te werken. Eens het 

dak is afgewerkt dient 

het water dat hier op 

terechtkomt ook afge-

voerd te worden. 

Eens de uithardings�jd 

van het beton verstre-

ken is kunnen tegelij-

ker�jd  ook alle scho-

ren worden wegge-

haald. 

                            Nr 8 -  Mei  2022 

 

 

Doordat we eind april de volledige staalstructuur hebben opgebouwd kunnen we begin mei over-

gaan tot het storten van de 3
de
 en laatste druklaag. In deze druklaag voorzien we uitsparingen om 

later de koepels op te plaatsen. Ondertussen werd de trap aan de helling van de inrit ook gestort. 

Bij deze kunnen we besluiten dat de betonwerken voor het project zijn afgerond. 

Na het storten van alle beton wordt het eerste deel van de gevelbekleding geplaatst namelijk: de 

sandwichpanelen. Deze zijn voorzien van een tand – en groefsysteem. De schroeven om de pane-

len tegen de staalstructuur te beves�gen worden steeds bedekt door het eerstvolgende paneel. 

Deze panelen van 1m breed vormen na plaatsing de buitenschil van het gebouw. 

Wie goed oplet kan zien dat op elke hoek een volledig sandwichpaneel op maat is geplooid om 

een strakke afwerking te bekomen. 

Terwijl Bolckmans de buitenschil plaatst hebben de techniekers ruimte om de nodige leidingen in 

het gebouw aan te leggen. De kabels/ leidingen / kabelgoten / … worden als eerste geplaatst in de 

kelder aangezien dit ook de eerste zone is waar de vloerisola�e en chape geplaatst zal worden. 

 



 

 

 

       De contouren van het gebouw 

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

Begin mei zal de afdek 

van het 1
ste
 verdiep 

verzorgd worden. Dit 

is tevens ook de laat-

ste afdek die zal 

plaatsvinden. De eer-

ste afwerking zal tegen 

de betonwanden wor-

den aangebracht om 

vervolgens de wi�e 

sandwichpanelen te-

gen de staalstructuur 

aan te brengen. Gaan-

deweg zal men zo zicht 

krijgen waar de ramen 

en deuren in het ge-

bouw zich situeren. 

                            Nr 7 -  April  2022 

 

 

Sinds we boven de kelder zijn uitgekomen worden er per dag heel wat meters gemaakt.  

Tijdens de maand maart / april kon de nieuwsgierige voorbijganger dus heel wat zien gebeuren. In 

de vorige nieuwsbrief was te lezen hoe we de druklaag op de welfsels en predallen van de kelder 

hebben gestort.  

Intussen werd ook de afdek van de gelijkvloers volledig gerealiseerd. Dit wil dus opnieuw zeggen: 

Staalstructuur, prewanden, welfsels, predallen… Na alle elementen te wapenen en af te stellen 

ging ook hier de druklaag op. 

Wie nu voorbij het project loopt zal zien dat de volledige staalstructuur van het gebouw geplaatst 

is. Hierdoor krijgen we een beter begrip hoe het gebouw er finaal zal gaan uitzien. 

Om de betonwerken in de kelder volledig afgewerkt te kunnen noemen moest als laatste de inrit 

naar de parkeerkelder nog verzorgd worden. De stort van de inrit bestaat uit twee delen. Als eer-

ste wordt de helling van de inrit volledig afwerkt. Vervolgens zal men overgaan tot het wapenen 

en bekisten van de trap op de helling. Deze is voorzien om het verkeer naar de ondergrondse fiet-

senstalling zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

 



 

 

 

          De kelder gaat “dicht” 

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

Nu kan men met be-

hulp van schaarli�en 

overgaan tot de op-

bouw van de staal-

structuur en de pre-

wanden. Wanneer de 

construc�e van het 

gelijkvloers is afgerond 

zal de volgende stap 

het plaatsen van de 

welfsels/predallen zijn. 

Deze zullen later een 

deel van de vloer vor-

men op de eerste ver-

dieping. Alvorens dit 

kan gebeuren moet 

opnieuw de nodige 

onderschoring gebeu-

ren. 

                            Nr 6 -  Maart  2022 

 

 

Eind februari begin maart zijn we volop bezig met het plaatsen van de onderschoringen. Een on-

derschoring wordt in dit geval geplaatst om een prefab element te ondersteunen. De welfsels en 

predallen die uiteindelijk de vloer van het gelijkvloers zullen vormen worden hier geschoord zo-

lang ze niet hun volledige dragende func�e vervullen. De elementen vervullen die func�e pas wan-

neer de volledige druklaag is gestort en uitgehard.  

De stort van de druklaag kan pas plaatsvinden wanneer de volledige vloer is bekist en gewapend. 

Alle openingen in de vloer moeten worden gedicht om te vermijden dat beton in de kelder zou 

lopen. De wapening zal zorgen voor de verbinding tussen alle construc�eve delen. In de vloer wor-

den de nodige ankers en wachtstaven geplaatst. Na grondige controle wordt overgegaan tot de 

betonstort. 

Buiten het gebouw wordt een betonpomp geïnstalleerd. De pomp wordt gevoed met betonmixers 

die constant aan- en afrijden. Vervolgens wordt de beton door de installa�e op de welfsels/

predallen gepompt. Hier wordt door middel van een laser constant het niveau nagekeken. Wan-

neer het niveau naar behoren is gaat men over tot het gladstrijken.   

Na de betonstort worden de eerste stalen kolommen op de ankers geplaatst. Deze kolommen zijn 

de eerste meters die we maken boven de kelder. Vervolgens kan ter hoogte van de li� en trappen-

hal de eerste prewand over de wachtstaven worden geschoven. Deze worden door middel van 

trek- en duwschoren vast te boren op de druklaag, vastgezet. De prewanden staan nu klaar om 

opgestort te worden.  

 



 

 

 

           De eerste meters 

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

Eind februari worden 

de onderschoringen 

opgebouwd. Deze die-

nen als ondersteuning 

van de balken, predal-

len en welfsels. Eens 

deze in gereedheid 

staan gaan we over tot 

het effec�ef plaatsen 

van de eerste zone 

welfsels. De trappen 

worden gelijk�jdig 

geleverd en geplaatst. 

                      Nr 5 -  Februari  2022 

 
 

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief staat in januari de betonstort van de kelderplaat in 2 

verschillende fases gepland. De 2
de
 en ook grootste fase werd eind januari tot een goed einde ge-

bracht. 

Nu de fundering geplaatst is kunnen we starten met het maken van de eerste meters in de hoog-

te. Begin februari worden de eerste systeembekis�ngen geplaatst om de buitenwanden van de 

kelder te storten. 

De wanden van deze kelder worden vervaardigd in zichtbeton. Dit betekent dat de betonnen wan-

den later niet meer worden bedekt met een afwerkingslaag. Door de bekis�ngspanelen te ont-

doen van onzuiverheden en de beton goed te trillen bekomen we een egaal uiterlijk van de beton-

wanden.  

Naarmate we de buitenmuren verder plaatsen worden ook de eerste kolommen gewapend, bekist 

en vervolgens gestort. Deze kolommen, in combina�e met de balken zullen later voor een groot 

deel de krachten opvangen van de bovenbouw. Punctuele uitvoering is dus vereist.  

 



 

 

 

     De fundamenten van de tandartsprak�jk 

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

In de maand februari 

zal er vooruitgang ge-

boekt worden in de 

hoogte. Tijdens deze 

maand wordt er ge-

werkt aan de buiten-

wanden, kolommen en 

het dragend metsel-

werk. Tegen eind fe-

bruari worden de eer-

ste onderschoringen 

opgebouwd.  

Vervolgens zullen we 

in maart starten we 

met de afdek van de 

kelder. Met andere 

woorden wordt de 

kelder dichtgelegd met 

balken, welfsels en 

predallen.  

                      Nr 4 -  Januari  2022 

 

 

In de maand december werd er op de site van VSC Dental Clinic stevig doorgewerkt om het nieu-

we jaar goed te kunnen starten. Na de feestdagen aankomen op een propere werkvloer was dan 

ook één van de doelstellingen vorig jaar. In de maand januari staat de fundering centraal. Door het 

goed uitvoeren van de fundering starten we met een mooie basis voor de rest van het project.  

Door het verschil in niveaus wordt de betonvloer bij dit project gestort in twee fasen. De niveaus 

van de betonstort zijn respec%evelijk -3,78m en -3,60m. 

De eerste fase is een afgetrokken betonvloer. Dit wil zeggen dat de vloer visueel glad wordt ge-

trokken. Op dit deel van de vloer komt later nog isola%e, chape en vloerafwerking. Dit pakket be-

draagt in totaal 18cm. Hierdoor komt het afgewerkte peil van deze vloer op -3,60. 

De tweede stor.ase is de gepolierde vloer. Deze vloer zal te vinden zijn in de ondergrondse par-

king en de technische ruimtes. Gepolierde betonvloeren worden vaak toegepast vanwege de 

strakke afwerking en onderhoudsvriendelijke eigenschappen.  

Na het storten van de volledige funderingsplaat starten we met de ver%cale opbouw. De buiten-

wanden zijn als eerst aan de beurt. Voor starten met de stort van de buitenwanden moeten deze 

eerst gewapend en bekist worden. 

 



 

 

 

     De eerste betonstort 

 

    Nieuwsbrief 
Een blik vooruit 

Na de welverdiende 
feestdagen kunnen we 
starten met de bekis-
5ng en wapening van 
de betonvloer. De 
vloeropbouw bestaat 
bij dit project uit twee 
niveaus. Hierdoor zal 
ook de stort in twee 
fases gebeuren.  

Begin februari zal de 
volledige betonvloer 
gegoten zijn. 

Hierna wordt er ge-
start met het plaatsen 
van buitenwanden, 
kolommen en metsel-
werk. 

                      Nr 3 -  December 2021 

 
Bij VSC Dental Clinic werd de bronbemaling geplaatst en volledig in werking gesteld volgens de 
tweede fase (nieuwsbrief 2). Begin december is het grondwaterpeil gezakt tot onder het niveau 
van de puGen. Nu kunnen we starten met het uitgraven tot het niveau van de onderkant van de 
zuiverheidslaag. Na het storten en uitharden van de zuivering wordt de vloerplaat gewapend en 
bekist. Aansluitend volgt de bekis5ng en de wapening van de putwanden. In de vloerplaat worden 
reeds wach5jzers geplaatst om de wapening van de putwand aan te vlechten. Volgens hetzelfde 
principe worden in de putwanden wach5jzers voorzien om mee in de keldervloer te storten. Deze 
uitstekende wapeningen zorgen voor een goede verbinding tussen de verschillende gestorte de-
len. Tijdens al het bekisten en plaatsen van wapening werd door de grondwerker ook de riolering 
geplaatst. De riolering bevindt zich voor een groot deel onder de vloerplaat. Al de buizen moeten 
dus nu al op de juiste plaats worden voorzien om later de riolering van het gebouw op aan te slui-
ten. 

Midden december is de volledige put op niveau uitgegraven. Dit betekent verschillende dieptes in 
de betonvloer alsook de funderingssokkels en funderingsbalken. Vervolgens wordt eind december 
de zuiverheidslaag van de volledige bouwput gegoten. Op deze manier kunnen we na de feestda-
gen met een propere werkvloer starten. 

Alvast preMge feesten gewenst! 

 



 

 

 

         Bemaling van de bouwput 

 

    Nieuwsbrief 
Een blik vooruit 

Begin december ver-
wachten wij de volle-
dige uitgraving van de 
kelder achter de rug te 
hebben. Aansluitend 
zal de riolering onder 
de kelderplaat volgen. 

Vervolgens staat eind 
dit jaar de fundering 
en vloerplaat van de 
kelder gepland. In de 
eerste weken van vol-
gend jaar, worden de 
eerste kolommen op-
getrokken en kan er 
gestart worden met 
het metselwerk. 

                      Nr 2 -  November 2021 

 

 

Om de ondergrondse werken bij VSC Dental Clinic in droge omstandigheden uit te kunnen voeren 
was een bemaling aangewezen. Het grondwaterpeil werd ter plaatse gemeten en bedraagt 2,4m 
onder het maaiveld. Dit betekent dat het grondwaterpeil zal moeten zakken. 

De eerste fase van één week in dit proces, was het plaatsen van de drains. Vier horizontale drains 
werden geplaatst over de langste richHng van het gebouw. De exacte plaats van deze drains werd 
vastgelegd in de bemalingsnota. Na het plaatsen zullen deze de bouwput droogzeKen tot op het 
globale peil. 

Eind oktober werden de ankers in de CSM-wand geplaatst. Na 10 dagen zijn de ankers onder span-
ning gezet door middel van aandraaien. De wand is nu volledig voorzien om de diepere uitgraving 
aan te kunnen. 

Eind november ziKen we in de tweede fase van de bemaling, de dieptebronnen en retourbronnen 
zijn in werking en de verdere uitgraving kan worden uitgevoerd. Tijdens deze fase zal de bemaling 
Hjdelijk worden opgevoerd om het waterpeil tot 5,8m onder het maaiveld te krijgen. Dit is nodig 
om de puKen die lager dan de vloerplaat liggen in droge omstandigheden te kunnen uitvoeren. 

 



 

 

 

     VSC Dental Clinic officieel van start 

 

    Nieuwsbrief 
Een blik vooruit 

Eind november ver-
wachten wij de vol-
ledige uitgraving van 
de kelder achter de 
rug te hebben. Aan-
sluitend zal de riole-
ring onder de kel-
derplaat geplaatst 
worden. 

Vervolgens zal tegen 
het einde van het 
jaar de vloerplaat 
van de kelder gego-
ten zijn. Klaar om na 
het bouwverlof de 
wanden en kolom-
men in de kelder op 
te trekken.  

                      Nr 1 -  Oktober  2021 

 

 

Begin september zijn de voorbereidende werken aan het project VSC Dental Clinic officieel van 
start gegaan. Aan de Blikstraat 1 te 2110 Wijnegem is zo het startschot gegeven voor de bouw van 
een nieuw medisch en tandheelkundig centrum. Het hele bouwwerk zal opgeleverd worden met 
een BREAAM excellent cerLficaat. 

In de eerste week werd de teelaarde afgegraven en het gebouw een eerste keer ruw uitgezet. De 
grondwerker kon hierna aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein rond de kelder wat 
het mogelijk maakt om onze werfinrichLng te kunnen plaatsen.  

Nu het terrein klaarligt kan er gestart worden met het plaatsen van de beschoeiingswand, een 
zogenaamde CSM-wand of soilmix wand, rond de kelder. De beschoeiingswand doet dienst om de 
invloed van de vrij intensieve bronbemaling te beperken tot binnen het bouwperceel. 

Midden september werd er dan gestart met de CSM-wand. Deze beschoeiingswand wordt ge-
vormd door in de grond een frees de bestaande grond te laten vermengen met water en cement.  

Na deze wand kunnen we starten met de eerste uitgraving van de kelder. De eerste uitgraving 
gebeurt tot ± 2,10 diepte. Vanaf we deze diepte bereikt hebben plaatsen we de grondan-
kers in de CSM-wand alvorens dieper te graven. Deze ankers bestaan uit holle ankerstaven die na 
het inboren worden geïnjecteerd met een cement-grout mengsel. Na het uitharden en vervolgens 
onder spanning zeRen van de ankers kan er gestart worden met de uitgraving op volledige diepte. 
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