
Inzetten op energie-efficiëntie én 
woonkwaliteit

Het sociale appartementencomplex op de 
Dewaco-site, bouwjaar 1981, was in slechte 
bouwfysiche staat. Een grondig nazicht van de 
conditiestaat van het gebouw wees uit dat het 
gebouw asbest bevatte. 

De opdrachtgever besloot daarop om de 
constructie tot op het betonnen skelet af te 
breken. Enkel de vloerplaat met kolommen is 
behouden. Door middel van het innovatieve 
systeem Schöck Isokorb® zijn beide kopgevels 
verbreed met een eigen fundering en aan de 
bestaande constructie met acht bouwlagen 
gekoppeld. Hierdoor steeg de benutbare 
oppervlakte naar 5.280 m², wat toeliet om het 
aantal appartementen op te trekken van 48 
naar 61 units én op het gelijkvloers ook nog een 
winkelruimte van circa 58 m² te voorzien.

www.antwerpen.be/renovatiecoaching 
samenklimaatactief.be/appartementsgebouwen
bouwenaan2030.org/over/met-de-steun-van-de-eib

Locatie gebouw
Rozendreef 167, 9300 Aalst 

Aantal units
Voor renovatie: 48
Na renovatie: 61

Betrokken partners
• Dewaco-werkerswelzijn (Opdrachtgever)
• PIT Antwerpen (Aannemer uitvoering) 
• A33 architecten (Architectuuropdracht) 
• Schöck Isokorb® België (Ingenieursbureu)

Meer informatie
Schöck Isokorb: 

w.coppens@schock-belgie.be



Grondige renovatie

Schöck Isokorb® is een constructief verankeringssysteem dat de bouwdelen thermisch scheidt en 
daarmee de schadelijke effecten van bouwknopen minimaliseert. Het Isokorb® element is onderdeel 
van de constructie en biedt de perfecte oplossing voor het thermisch isoleren van de aansluiting.
De nieuwe en oude gedeeltes van het appartementencomplex zijn gelijkaardig ingevuld met 
binnenwanden in gipsplaat en buitenwanden in cellenbeton-metselwerk. De verdiepingsniveaus zijn 
afgewerkt met een combinatie van witte crepi en aluminium buitenschrijnwerk. Het gelijkvloers is 
bekleed met witte betonpanelen met een antigraffitilaag. Elke woonunit kreeg een groot terras in wit 
architectonische beton. 
Aan de binnenzijde zijn de appartementen heringericht volgens de meest recente normen inzake 
isolatie en brandveiligheid. De bouwheer koos voor een collectieve hoogperformante condensatieketel, 
in combinatie met een individuele verdeling door middel van satellietsystemen. De technieken zijn 
ondergebracht in een technisch lokaal onder het dak. Het dak werd volledig vernieuwd met EPDM en 
een laag van 14 cm PIR-isolatie.
De renovatie zorgde voor een Bijna Energie Neutraal gebouw (BEN).

Thermisch isoleren op hoog niveau én     
verbeteren van de woonkwaliteit?

Belangrijkste uitdagingen
De belangrijkste uitdaging was de strakke deadline, omdat de bewoners tijdelijk elders moesten 
verblijven. De renovatie van het gebouw werd daarom in twee fases werd uitgevoerd. In de 
eerste fase werd een derde van het gebouw gerenoveerd, met als resultaat dat er nadien al 
23 appartementen klaar waren.  Hierdoor konden de meeste oorspronkelijke bewoners eerder 
opnieuw naar huis. In de tweede fase werd het overige en grootste gedeelte aangepakt.
Naast de strakke timing bleek de hernieuwing van het dak de grootste uitdaging van dit project. 
Drie telecomoperatoren en drie radiozenders hebben een zendmast op het dak. Deze masten 
moesten ten allen tijde bereikbaar en zo veel als mogelijk in bedrijf blijven.

Waarom werd voor de Isokorb techniek 
gekozen boven andere alternatieven?
Schöck beschikt als wereldwijde marktleider voor thermische onderbreingen over bijzonder veel 
ervaring en competentie. Het project in Aalst waarbij balkons aan een bestaande constructie 
moesten worden gemonteerd vraagt om aangepaste producten, een verrregaande ondersteuning 
voor de engineering en begeleiding ter plaatse op de bouwwerf. In dit geval was de aanpak 
tweeledig.
• Balkons waarvan de wapening van de thermische onderbreking (type Isokorb K) over de 

bestaande vloer heen werd gepositioneerd met een bijkomende verankering om de overdracht 
van de krachten correct te laten verlopen.

• Balkons met een thermische onderbreking (type Isokorb RK) die chemisch verankerd werd in 
de vloerplaat. Dit was nodig omdat de betonnen vloerplaat in een paar posities niet bereikbaar 
was. 


