
 Spectaculaire openingsmaand voor 
Deschacht Geel

jaargang 3 - september 2013 - driemaandelijkse uitgave - nr. 03

  De nieuwe vestiging in Geel vormt het vlaggenschip 
van Deschacht. Na maanden van intensieve voorbereiding 
opende het fi liaal begin augustus de deuren. Tijdens de 
openingsmaand waren heel wat spectaculaire acties en 
evenementen op til. 

Wie de voorbije maanden aan de oude Alcatel-site in Geel passeerde, 

kon er niet naast kijken. Het terrein werd zorgvuldig uitgekozen als 

strategische locatie voor onze nieuwe vestiging. Begin augustus gingen 

de deuren van het vlaggenschip open. Een langverwachte gebeurtenis die 

we niet zonder de nodige media-aandacht lieten verlopen. 

Ludiek spektakel

Om de opening van het fi liaal de nodige ruchtbaarheid te geven, 

stonden heel wat verrassende acties op de agenda. Met tal van in het oog 

springende campagnes hebben we iedereen warm gemaakt om de nieuwe 

vestiging te bezoeken. Zo werden diverse locaties en punten in de ruime 

omgeving bekleefd met gele werkhandschoenen: de afrastering onderaan 

de nieuwbouwbrug, de hekkens rond de watertoren, de signalisatie aan 

de afritten Geel-West en Geel-Oost op de E313, en de wegen die naar de 

vestiging leiden. Ludiek, origineel en toepasselijk. 

Klantnabijheid

Als specialist in Riolering en Afvoer; 

Dak, Gevel en Isolatie; en Folies 

ondersteunen we met het nieuwe 

fi liaal de uitbreiding van onze 

regionale spreiding in Vlaanderen 

en Wallonië. Vlak bij de afrit van de 

autosnelweg E313, rechts van de as 

Antwerpen/Brussel kunnen bestaande 

en nieuwe klanten uit de regio nu een 

beroep doen op een Deschacht-fi liaal 

in hun buurt. Iedereen kan er terecht 

voor afhalingen, vragen en advies, of 

om inspiratie op te doen in de ruime 

showroom. 

www.deschacht.eu

KEIHARD WERKEN 
De batterijen van al onze medewerkers zijn 
opgeladen. En dat is maar goed ook. Ik durf zelfs 
meer zeggen, het is noodzakelijk. Want wij gaan 
werken, keihard werken.

Eerst en vooral om onze klanten op hun wenken 
te bedienen. In elke vestiging van Deschacht 
en op iedere werf waar wij leveren, zal u deze 
dynamiek voelen en zien. Ons � liaal in Geel heeft 
ondertussen de deuren geopend en – al zeg ik 
het zelf – het is een aanrader. Bent u in de buurt? 
Kom dan zeker even langs!

Steeds meer producten

Ten tweede gaan we keihard werken om voor u als 
klant nog meer nieuwe, alternatieve en gekeurde 
producten succesvol in de markt te zetten. De 
tegenwind vanuit bepaalde hoeken geeft ons 
enkel extra motivatie en kracht, wat zich vertaalt 
in positieve resultaten. 

In de derde plaats willen we keihard werken om 
onze nieuwe concepten verder vorm te geven. De 
jaardoelstelling van onze e-commerce is behaald 
en inmiddels naar boven bijgesteld. De ‘shop’ in 
Zedelgem en Geel stemt onze klanten tevreden. 
We kijken nu al uit naar de opening van de shop 
in Oostakker en Hoogstraten in het voorjaar van 
2014. 

En tot slot gaan we ook keihard werken, gewoon 
omdat we dat graag doen 

 Veel leesplezier!

Jo Verfaellie
Gedelegeerd bestuurde r

Gele werkhandschoenen tonen de weg naar 
D� chacht Geel.

Deschacht Geel
Bell Telephonelaan 3A, 2440 GEEL
T +32(0)14 56 38 30 F +32(0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu - www.deschacht.eu 

Gedelegeerd bestuurde r

Volg de verbouwingen in onze 


 lialen op www.d� chacht.eu

info
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Platen voor inventieve oplossingen
  Het aanbod platen voor de bouwsector is de voorbije 

jaren exponentieel toegenomen. Van metaalplaten over pvc-
platen tot polycarbonaatplaten. De platen doen dienst voor 

diverse toepassingen. Uiteraard volgt Deschacht die markt op de voet en 
nemen we de meest kwalitatieve platen in ons gamma op.

Metaalplaten

De metaalplaten zijn geschikt als dak- of 

wandbekleding. De gegalvaniseerde platen 

bestaan in diverse diktes en afmetingen en 

laten zich eenvoudig plaatsen. De platen zijn 

vuurbestendig en vallen qua brandreactie in 

de categorie Euroklasse A1. 

Pvc-platen

Dankzij de vele toepassingsmogelijkheden 

lenen de Ondex pvc-golfplaten zich voor 

allerlei inventieve oplossingen. Bi-oriëntatie 

is een procédé van Ondex dat leidt tot een 

verhoogde mechanische weerstand, een 

betere slagvastheid en sterke weerstand tegen 

koude en temperatuurschommelingen. De 

platen doen dienst in de industriebouw, de 

tuin- en landbouw, als muurbescherming of 

decoratie. Ze zijn vuurbestendig wat inhoudt 

dat ze bij brand vlamvertragend werken 

en geen druppels produceren. Doordat de 

hoogresistente platen geen vezelige structuur 

hebben, zijn ze perfect homogeen. Dat maakt 

dat stof zich niet kan hechten en dat ze uiterst 

vorstbestendig zijn.

Polycarbonaatplaten

Het assortiment polycarbonaat meerwandige 

platen  is ontworpen voor verschillende toe-

passingen. De lichtdoorlatende, zevenwan-

dige platen doen dienst als dakbedekking bij 

veranda’s en ateliers, als lichtkoepel, schei-

dingswand of gevelbekleding. De platen zijn 

sterk isolerend, licht, zeer slagvast en laten 

zich koud buigen. 

Op korte tijd werden maar liefst 
3000 m² grasdallen geplaatst.

Meer info? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie 
via 09 355 74 54 of oostakker@deschacht.eu

De Brabandere 
Wegenbouw nv in vogel-
vlucht:
•	 Oprichting: 1916, 4e generatie is nu 

actief

•	 locatie: Veurne

•	 kernactiviteit: wegenbouw, 
betoncentrale, breekwerf, vervoer 

•	 klanten: openbare besturen

•	 actieradius: West-Vlaanderen

Waarom kiezen voor 
Trudidal-grasdallen?
•	 modulair systeem: eenvoudig te plaatsen 

en combineren

•	 hoge belastbaarheid: geschikt voor 
zwaarste gebruiksklasse A (wegberm, 
intensieve belasting)

•	 duurzaam materiaal: 100%

•	 gerecycleerd polyethyleen (HDPE)

•	 lange levensduur

•	 laag gewicht per m²

•	 uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

•	 uv-bestendig

•	 hoge treksterkte van de verbindingen

•	 leverbaar met markeerdoppen

•	 verkrijgbaar in 500x500x38 mm - 
500x500x50 mm - 500x500x70 mm

•	 Hoogte 50mm is Copro-gekeurd en 
daarmee geschikt voor openbare werken 

Een deel van de parking m  Trudidal-grasdallen, klaar om m  grind af te 

werken.

Meer info? 
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via 
� lip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

“Trudidal-grasdallen zijn een 
bijzonder effi ciënt product, op korte 
tijd hebben we 3000 m² grasdallen 

geplaatst.” 

INFO

Grasdallen Trudidal verstevigen parking Furnevent 
Veurne maakt zich klaar voor de opening van haar nieuwe evenementenhal. 
Furnevent wordt de place to be voor tentoonstellingen, concerten, feesten 
en allerlei andere manifestaties. Ook de brandweer van Veurne krijgt er een 
onderkomen. De Brabandere Wegenbouw rekende op Deschacht voor de 
levering van ruim 3000 m² Trudidal grasdallen.

In het voorjaar van 2012 werd de eerste steen 

gelegd van de nieuwe evenementenhal aan 

de Albert-I-laan in Veurne. Het complex zal 

een grote zaal omvatten met plaats voor zo’n 

duizend personen en een foyer voor kleinere 

manifestaties. Daarnaast krijgt de brandweer 

er zijn nieuwe thuisbasis. 

Momenteel zitten de werken in de slotfase 

en werd ook de parking naast het gebouw 

al aangelegd. De Brabandere Wegenbouw 

uit Veurne stond in voor de realisatie van 

de wegeniswerken en rekenende hierbij op 

Deschacht voor de levering van grasdallen van 

Trudidal. Steven Naessens, werfl eider: “Onze 

fi rma deed de volledige aanleg van de parking 

voor de nieuwe evenementenhal. Gaande 

van grondverzet, aanleg riolering,  aanleg 

wegenis in asfalt en beton,… over grasdallen tot 

omheining, parking- en wegenisverlichting …  

Aangezien het een openbare aanbesteding was, 

ging de keuze meteen uit naar Copro-gekeurde 

grasdallen. Onze vroegere positieve ervaringen 

met Deschacht deden ons ook dit keer weer bij 

hen aankloppen.”

Duurzame ondergrond

Grasdallen van Trudidal vormen de ideale 

oplossing voor gras- en grindversteviging en 

behoren tot de topproducten uit het gamma van 

Deschacht. Ze bestaan uit een kunststofplaat 

die wordt opgevuld met gras of een natuurlijk 

aggregaat en zijn uiterst geschikt voor de aanleg 

en stabilisatie van parkings, bermen of oevers. 

De grasdallen zijn modulair en eenvoudig te 

plaatsen, en zorgen voor een effi ciënte infi ltratie 

van wegstromend en overtollig hemelwater. 

Deschacht beschikt voor deze grasdallen over 

het certifi caat COPRO 674/28, een keurmerk 

verplicht bij alle openbare aanbestedingen met 

grasdallen en een betrouwbare kwaliteitsgarantie 

voor bouwheren. Steven Naessens: “Net omwille 

van die Copro-keuring hebben we Deschacht 

aangesproken. Onze keuze ging uit naar zwarte 

Trudidal-grasdallen (500x500x50 mm) met witte 

markeerdoppen.” 

Perfecte nivellering

Steven Naessens is uiterst tevreden over het 

verloop van de werken. “De plaatsing van de 

grasdallen verliep vlot. Het is een bijzonder 

effi ciënt product, op korte tijd lagen de 3000 m² 

grasdallen er. We hebben wel gezorgd voor een 

perfecte nivellering van de fundering, bij het 

plaatsen van grasdallen is dat een must.” Ook 

over de diensten van Deschacht weet Steven 

Naessens niets dan goeds. “Met Deschacht ben 

je zeker van een correcte timing. In onze sector 

is het bijzonder belangrijk dat je kan rekenen op 

je leveranciers en dat is met hen altijd het geval.” 

De opening van de nieuwe evenementenhal is 

voorzien voor begin oktober.  
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In de sp� light 
Guy Wuyts

“Bij Deschacht denken we niet per fi liaal. Het is onze sterkte dat 
Deschacht één groot team vormt dus kan je stellen dat ons team meer dan 
honderd man en vrouw sterk is.” Guy Wuyts is op zijn minst enthousiast 
te noemen over zijn werk bij Deschacht. Een gesprek met de fi liaalleider 
van Deschacht Rijkevorsel.

In februari 2012 ging Guy Wuyts van 

start bij Deschacht in Oostakker. “Na een 

opleiding van twee maanden in de hoofd-

zetel was ik klaar voor mijn functie als fi -

liaalverantwoordelijke van Rijkevorsel. 

Deschacht Rijkevorsel telt drie medewer-

kers: Jef Segers als magazijnier/chauffeur, 

Marc Van Gompel als vertegenwoordiger en 

ikzelf. Die kleine bezetting zorgt ervoor dat 

mijn takenpakket bijzonder uiteenlopend 

is. Van de planning voor de vrachtwagen 

opmaken, over laden en lossen, tot klanten 

helpen, voorraadbeheer en administratie.” 

Guy ervaart het als zijn grootste uitdaging 

om ervoor te zorgen dat Deschacht een cor-

recte leverancier is voor zijn klanten. “Onze 

klanten moeten erop kunnen rekenen dat 

ze op elk moment correcte informatie krij-

gen wat prijzen, service en levering betreft. 

We mogen enkel beloftes doen die we kun-

nen waarmaken. Enkel zo zullen onze klan-

ten Deschacht ervaren als hun partner.” Het 

is niet altijd makkelijk om aan de wensen 

van elke partij te voldoen, maar dankzij de 

sterke ondersteuning en samenwerking met 

de andere Deschacht-fi lialen lukt dat geluk-

kig wel meestal.

Collegiaal, betrokken en commercieel

De inhoudelijke variatie van Guys job 

vraagt om de nodige fl exibiliteit en veelzij-

digheid. “In mijn functie is het belangrijk 

om uiteenlopende kwaliteiten te combine-

ren. Goed kunnen luisteren naar klanten en 

collega’s, problemen analyseren en vooruit 

denken, interesse hebben in de producten, 

bereid zijn om extra inspanningen te doen 

en niet op een uurtje kijken, commercieel 

kunnen denken en handelen … Vooral 

de variatie en het zelf mogen meedenken 

spreekt me bijzonder aan.” Ook over zijn 

collega’s is Guy bijzonder tevreden. “In feite 

telt ons team in Rijkevorsel maar drie leden, 

maar bij Deschacht proberen we niet te veel 

per team te denken. Het is net onze sterkte 

dat we één groot team vormen. Je kan dus 

stellen dat ons team meer dan honderd man 

en vrouw sterk is.”

Hoogstraten, here we come!

Het fi liaal uit Rijkevorsel verhuist binnen-

kort naar een nieuw pand in Hoogstraten. 

Een verandering van formaat. Guy Wuyts: 

“Met de verhuisplannen naar een grotere 

locatie wil ik van Deschacht Hoogstraten 

de referentie voor ons vakgebied in de regio 

maken. Terwijl ik nu nog mensen ontmoet 

die bij de naam Deschacht aan de voetbal-

ler denken, zullen wij binnenkort als eerste 

een belletje doen rinkelen. Deschacht, de 

betrouwbare en kwalitatieve specialist in 

Riolering en Afvoer; Dak, Gevel en Isolatie 

en F olies. Dat wil ik bereiken door klanten 

op hun gemak te laten voelen, correct en 

met wederzijds respect te behandelen en 

iedereen een persoonlijke service te geven.  

Uiteraard is dat enkel mogelijk met een en-

thousiaste groep collega’s. Met de tijd zal 

het team daar sowieso ook nog groeien, ge-

noeg om naar uit te kijken dus”, besluit Guy 

positief.  

“We willen een correcte en 
betrouwbare partner zijn 

voor onze klanten.”

Deschacht geeft u het woord!
Hebt u een interessant onderwerp voor een (werf)reportage? Bent u 
tevreden over de samenwerking met Deschacht?  Laat het ons weten 
op 09 355 74 54 of via marketing@deschacht.eu. Wie weet zetten we 
uw bedrijf in de kijker in de volgende Deschacht Info!

Komat’su wikkelt wissel-
stukken in Deschacht-folie

  Stockage van om en bij de 200.000 wisselstukken voor diverse 
grondverzetmachines. Dat is in een notendop waar Komat’su voor staat. 
De internationale speler heeft onder meer in Vilvoorde een hoofdzetel, 
waar diverse folies en tapes van Deschacht dienstdoen voor het verpakken 
van hun producten. 

“Je kan Komat’su als het ware zien als 

een grootwarenhuis voor wisselstukken 

van grondverzetmachines. Bij ons vind 

je dus geen afgewerkte producten, enkel 

de onderdelen.” Manuel Mosquera, hoofd 

aankoop bij Komat’su Europe International 

N.V., geeft een eenvoudige, maar duidelijke 

omschrijving van zijn bedrijf. “Komat’su is 

wereldwijd actief. Er zijn drie hoofdzetels: 

één in Amerika, één in Japan en één in 

Vilvoorde. We hebben meer dan 200 000 

wisselstukken in ons gamma en in totaal 

omvat onze voorraad meer dan acht miljoen 

wisselstukken die bestemd zijn voor 

Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Wij 

zorgen enkel voor de stockage, de distributie 

gebeurt door plaatselijke verdelers.” Voor 

de verpakking van hun wisselstukken 

rekent Komat’su op Deschacht. “We nemen 

diverse folies en tapes af. Van bouw- en 

stretchfolie over ldpe- en airbubbelzakjes 

en paklijstenveloppen, tot veiligheids- en 

pvc-tape.” 

Breed inzetbaar

Komat’su gebruikt de folies voor de meest 

uiteenlopende doeleinden en toepassingen. 

Manuel Mosquera: “Het is uiterst belangrijk 

dat alle wisselstukken hun eindbestemming 

intact bereiken. De folies en tapes van 

Deschacht worden onder meer gebruikt 

om lucht- en oliefi lters mee te bedekken 

zodat er geen water- of condensschade kan 

voorvallen. Goederen die gevoelig zijn voor 

oxidatie worden er ook mee ingepakt. Verder 

gebruiken we de folies en tapes voor het 

herverpakken van bestellingen en om grote 

hoeveelheden artikelen te omwikkelen. De 

folies komen trouwens ook van pas om aan 

de nieuwe AEO-luchtvrachtregels tegemoet 

te komen.” 

Deschacht, preferred supplier

“In onze keuze voor een leverancier 

vergelijken we steeds drie verschillende 

partijen. Toen we op zoek gingen naar 

folie, kwam Deschacht als beste uit de 

bus. Ze hanteren een uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding.” Manuel Mosquera is 

ook erg te spreken over de samenwerking 

met Deschacht. “Een van de drijfveren 

van Komat’su is voortdurende verbetering 

op elk vlak. We herkennen dat streven 

bij Deschacht en daar houden we van. 

De divisieverantwoordelijke kent h aar 

producten door en door, en verder zijn ze 

steeds correct in hun communicatie, levering 

en service. We hopen dat de samenwerking 

nog lang mag blijven doorgaan.” 

Komat’su Europe 
International N.V.
•	 locatie: Vilvoorde
•	 kernactiviteit: stockage van 

wisselstukken voor bulldozers en 
kraanmachines

•	 actieradius: wereldwijd
•	 klanten: distributeurs
•	 aantal werknemers: 300

“Deschacht is voortdurend op 
zoek naar verbetering. Daar 

houden we bij Komat’su van.”

Meer info over onze folies? Contacteer 
onze divisie Folies via linsay.koyen@
deschacht.eu of 09 355 74 54.

Manuel Mosquera, ho� d aankoop

www.deschacht.eu
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Bouwfolie Eco legt basis voor make-over Deschacht 
Oostakker

  De hoofdzetel van Deschacht in Oostakker staat momenteel in de steigers. 
Reden? De showroom en kantoorgebouwen krijgen een integrale make-over. 
Dat we ons bij de bron bevinden wat kwalitatieve bouwmaterialen betreft 
spreekt voor zich. Toch willen we er graag één specifiek product uitlichten: 
onze bouwfolie Eco. Sterk, duurzaam en 100% waterdicht. 

Deschacht bouwt sinds jaar en dag op een 

betrouwbare reputatie als specialist in 

materialen voor riolering en afvoer; dak, gevel 

en isolatie en folies. Aan de vernieuwingen in 

Deschacht Oostakker komen materialen uit 

elke divisie te pas. Eén daarvan is de bouwfolie 

Eco, een bijzonder stevige en 100% waterdichte 

folie die dienstdoet als scheidingslaag tussen 

ondergrond en betonlaag. 

LDPE-folie van gerecycleerd 
materiaal

Ons gamma bouwfolies omvat diverse types, 

afhankelijk van de toepassing. Bij de make-

over van Deschacht Oostakker deed de 

bouwfolie Eco dienst als scheidingslaag tussen 

de ondergrond en de betonlaag. De LDPE-

folie gemaakt van gerecycleerde materialen 

voorkomt opstijgend vocht en zorgt ervoor 

dat het vocht in de cementpap niet tot in de 

ondergrond kan doordringen. Bovendien 

garandeert het een perfect egale uitstorting van 

het beton. In totaal werd zo’n 1000 m² bouwfolie 

geplaatst waarop een vijftien centimeter dikke 

betonlaag kwam te liggen. 

Ook andere folies

Naast bouwfolies hebben we nog landbouwfo-

lies, dampschermfolies, krimphoezen, puin-

zakken, industriefolies, vijverfolies en stretch-

film. Ook speciale opdrachten en maatwerk 

zijn perfect mogelijk. Deschacht geeft graag 

professioneel advies omtrent de beste folie voor 

een bepaalde toepassing. Ruime voorraden en 

korte leveringstermijnen vormen tot slot een 

extra troef. Van onschatbare waarde tijdens 

productiepieken. 

Meer info? Surf naar www.deschacht.eu of 
contacteer onze divisie Folies  
cathy.ruysschaert@deschacht.eu  
of 09 353 95 08

Meer info?  
Contacteer ons via 09 355 74 54 of oostakker@deschacht.eu

De temperatuur in h ondergrondse buizenstelsel 

bedraagt jaar in jaar uit zo’n 10°C.

Deschacht levert topmaterialen voor prestigieus project
  Roosekes Breem, zo heet de nieuwe favoriet in Vosselaar. Wat tot voor kort een oude hoeve was, is vandaag een groot restaurant met bijhorende feestzaal. 

De indrukwekkende make-over werd zorgvuldig voorbereid en begeleid door bouwheer Immo Vanhout. De aannemingswerken waren in hand van Fransen 
Bouwonderneming. Deschacht mocht topmaterialen leveren zoals de Rehau-aardwarmtewisselaar, riolerings- en isolatiematerialen en Nidagravel.

De transformatie van de voormalige hoeve is op zijn minst 

spectaculair te noemen. Het restaurant met aanpalende feestzaal 

is uitgerust met de nieuwste technieken en materialen, en heeft 

een ondergrondse keuken en ruime parking. Roosekes Breem 

wordt ongetwijfeld de nieuwe trekpleister in Vosselaar en 

omstreken. De werken waren in handen van hoofdaannemer 

Immo Vanhout, die op zijn beurt HTM, Jef Goos en Fransen 

aansprak. Allen rekenden ze op Deschacht voor de levering van 

diverse materialen. 

Betonnen kelderconstructie

Hoofdaannemer Fransen Bouwonderneming uit Oud-Turnhout 

zorgde onder meer voor de aanleg van het volledige riolerings-

systeem en voor de isolatie van het gebouw. Voor de vloer- en 

muurisolatie werd respectievelijk Therma Floor en Therma Wall 

van Kingspan gebruikt. HTM uit Balen, gespecialiseerd in ge-

goten betonconstructies, realiseerde de betonnen constructies 

van de kelder. Een belangrijke opdracht aangezien de keuken 

van het restaurant zich in de kelder bevindt. Wim Maerschalck, 

zaakvoerder: “We hebben alle betonnen buitenmuren van de 

kelder gegoten. Collega Fransen stond in voor de binnenmuren 

van de kelder. Voor de buitenmuren hebben we verschillende 

materialen van Deschacht laten aanvoeren. Uit hun assortiment 

folies kozen we de B-Top bouwfolie als bescherming onder de 

vloerplaat. Daarnaast bestelden we diverse wanddoorvoeren: 

moffen en buizen met verschillende diameters in PVC en PUR. 

Ook voor andere projecten kloppen we regelmatig bij Deschacht 

aan en dat verloopt steeds uitstekend. We zijn trouwens heel blij 

met de komst van hun nieuwe filiaal in Geel. Het gebeurt regel-

matig dat we snel nog even iets moeten gaan ophalen en Geel ligt 

op een boogscheut van Balen, ideaal dus.”

Optimaal klimaat dankzij aardwarmte-
wisselaar

Een perfecte omgevingstemperatuur en ventilatie is essentieel 

in een horecazaak. Omdat ook energiezuinigheid belangrijk 

was, werd geopteerd voor een aardwarmtewisselaar. Aannemer 

Jef Goos stond in voor de plaatsing ervan: “De keuken van het 

restaurant bevindt zich in de kelder, des te meer was het uiterst 

belangrijk dat het systeem op elk moment feilloos functioneert. 

Er werd gekozen voor een aardwarmtewisselaar van Rehau met 

een capaciteit van 6000 m³. Een knap systeem dat tijdens de 

wintermaanden voor warmte zorgt en in de zomertijd als een 

soort van airco functioneert. De wisselaar bevindt zich een 

goeie twee meter onder de grond en zuigt de lucht in de ruimtes 

aan. Die gaat doorheen het ondergrondse buizenstelsel waar de 

temperatuur jaar in jaar uit zo’n 10 °C bedraagt. Warme lucht 

wordt op die manier afgekoeld, koude lucht warmt op. Ingenieus 

en ecologisch.” Naast de aardwarmtewisselaar bestelde Jef Goos 

nog 1000 m² Nidagravel voor het aanleggen van de parking 

boven de keuken. Die grindstabilisatie legt het grind vast in 

honingraten zodat het gemakkelijk begaanbaar is en zijn plaats 

beter behoudt. De finishing touch van een kwalitatieve renovatie.

“De aardwarmtewisselaar zorgt tijdens de 
wintermaanden voor warmte en functioneert 

in de zomertijd als een soort van airco. 
Ingenieus én ecologisch.”
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Jan De Nul bouwt op kwalitatieve HDPE-drukbuizen 
van Deschacht
In 2012 gingen de werken voor het aanleggen van collector Wildebeek 
van start. De gemeente Haaltert realiseert de collector samen met Aquafi n. 
Hoofdaannemer Jan De Nul deed een beroep op Deschacht voor zijn 
kwalitatieve HDPE-drukbuizen. Het totale order bedroeg maar liefst om en 
bij de 3200 meter buizen.   

De Haalterse gemeenteraad gaf al in 2010 

zijn fi at voor het aanleggen van de collector. 

Nadat ook de nodige onteigeningen en 

erfdienstbaarheden waren goedgekeurd, 

gingen de werken in 2012 van start. 

Momenteel is ongeveer twee derde van de 

collector gerealiseerd. De werfl eider bij 

Jan De Nul: “Het doel van de aanleg van de 

collector is ervoor zorgen dat het afvalwater 

van de buurtbewoners niet meer rechtstreeks 

in de grachten terechtkomt. Het scheiden van 

een rioleringsnetwerk is een omvangrijke 

ingreep, maar zorgt ervoor dat het water 

naar het zuiveringsstation in de buurt wordt 

geleid. Een aanzienlijke meerwaarde voor 

mens en milieu.”

Juiste kwaliteit HDPE-drukbuizen

Hoofdaannemer Jan De Nul stond in voor 

de volledige aanleg van de collector. Om de 

duurzaamheid te garanderen wou De Nul 

enkel met materialen van de beste kwaliteit 

werken. Een garantie die Deschacht zonder 

probleem kon geven. Werfl eider: “We heb-

ben in totaal zo’n 3200 meter HDPE-buizen 

besteld met een diameter tussen 110 en 250 

mm. Die dienen om het water te kunnen over-

pompen tussen verschillende pompstations 

richting het zuiveringsstation. Het afvalwa-

ter van de huizen wordt via de nieuw aange-

legde collector naar pompstations gebracht 

en vandaar vertrekt het via de HDPE-buizen 

naar het zuiveringsstation. Ook diverse PVC-

hulpstukken zoals bochten, T-stukken en 

moffen werden meegeleverd. Die worden ge-

bruikt om de regenafwatering van de huizen 

aan te sluiten op de nieuw aangelegde riole-

ring. De PVC-buizen worden enkel voor het 

regenwater gebruikt. Voor de praktische kant 

van de zaak heeft Deschacht de buizen in vier 

deelleveringen laten aanbrengen.” Uiteraard 

was het ook noodzakelijk dat de buizen het 

BENOR-keurmerk dragen. Dat betekent dat 

de materialen in overeenstemming zijn met 

een Belgische norm (NBN) en gebruiksge-

schikt in hun toepassingsdomein van de 

bouw. 

Altijd op voorraad 

De werfl eider is niet alleen tevreden over de 

kwaliteit van de buizen, ook de service van 

Deschacht valt in goede aarde. “Een van 

de grote voordelen van Deschacht is dat de 

medewerkers bijzonder behulpzaam zijn. Of 

je nu extra materialen nodig hebt, of enkel 

advies wilt, ze staan altijd klaar om je te 

ondersteunen. Alle stukken die we nodig 

hebben zijn ook steeds op voorraad, dat kan 

soms een cruciaal verschil maken voor het 

verloop van de werken. Last but not least 

zitten ze ook qua prijszetting goed, niet 

onbelangrijk, zeker bij projecten met een 

dergelijke omvang.”

HBS-200 liquid rubber
Afdichtende en beschermende coating
Een van de nieuwste aanwinsten in 

ons gamma: HBS-200 liquid rubber 

van Griffon. De universele coating 

leent zich voor diverse materialen 

zoals beton, metaal, steen, hout, 

bitumen, zink, pvc, epdm enz. HBS-200 is 

de perfecte oplossing voor het 100 procent 

afdichten en beschermen van vloeren, 

wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren 

en constructiedelen. Ook aangewezen voor het 

afdichten van natte cellen (onder tegelwerk en 

onder/rond douchegoten), buisdoorvoeren, 

dilatatievoegen, kozijnaansluitingen, kelders 

en maaivelddetails, het beschermen van 

metaal tegen corrosie, en het repareren van 

daken en dakgoten. Daarnaast geschikt voor 

tuin-, vijver- en zwembadbouw. Voor naad-, 

kier- en scheuroverbruggende toepassingen 

wordt HBS-200 gebruikt in combinatie met 

het elastische doek Griffon Geotextile. U ziet 

het, HBS200; immense mogelijkheden.

Meer info? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie 
via 09 355 74 54 of oostakker@deschacht.eu 

Troeven in een notendop: 
•	 water- en dampdicht

•	 900% blijvend elastisch

•	 hecht op vele ondergronden

•	 weer- en uv-bestendig

•	 zout- en chemicaliënbestendig

•	 milieuvriendelijk: oplosmiddelvrij, op 
waterbasis, voc-vrij, niet toxisch

•	 temperatuurbestendig: -40 tot +160°C

•	 overschilderbaar

Meer informatie? 
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via 
� lip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

De HPDE-buizen zullen h  afvalwater van de huizen naar 

h  zuivering� tation in de buurt leiden.

“Welke bijkomende materialen 
we ook nodig hadden, Deschacht 

had ze altijd op voorraad.”

NIEUW

www.deschacht.eu
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Gatenfolie Deschacht  
beschermt container-
planten De Nolf 

  Boomkwekerij Willy De Nolf mag zich zonder schroom de grootste en 
meest gespecialiseerde kwekerij van containerplanten in België noemen. 
Met enige trots laten we dan ook weten dat Deschacht verkozen werd als 
leverancier van hun gatenfolie.

De boomkwekerij van Willy De Nolf heeft 

door de jaren heen naam gemaakt met ei-

gen specialiteiten en unieke variëteiten. 

Hun sierplanten worden verkocht aan zo-

wel tuincentra als tuinaanleggers in België 

en Europa. Met ruim 25 jaar ervaring staat 

de kwekerij internationaal bekend voor zijn 

ongebreidelde passie en doorgedreven vak-

kennis. Vandaag beslaat het bedrijfsterrein 

maar liefst 25 hectaren serres en container-

velden. Het spreekt voor zich dat het van es-

sentieel belang is dat de planten hun eind-

bestemming intact bereiken. En daar zit 

Deschacht voor iets tussen. Jonathan Voet, 

aankoopverantwoordelijke bij De Nolf: “We 

hechten veel belang aan de verpakking van 

onze planten. Daarom zijn we op zoek ge-

gaan naar een leverancier die ons de beste 

folie tegen de juiste prijs kon aanbieden. 

Deschacht bleek meteen aan onze verwach-

tingen te voldoen.”

Voorwaarde? Zuurstof!

De folie die De Nolf afneemt is gaatjesfolie, 

ook wel geperforeerde machinerolfolie. 

Ze wordt gebruikt om de containers met 

planten in te pakken, waarbij het uiteraard 

noodzakelijk is dat de planten voldoende 

zuurstof kunnen opnemen. Een van de 

grote voordelen is dat De Nolf de folie op 

afroep bestelt. Afhankelijk van de grootte 

van hun bestellingen kunnen ze dus folie 

laten aanleveren. Zo hoeven ze zelf niet 

in te staan voor de opslag van de folie en 

zijn ze toch steeds zeker voldoende folie 

voorhanden te hebben. 

10/10 voor Deschacht

Jonathan is uiterst tevreden over de samen-

werking met Deschacht als vaste leverancier 

van hun folies. “De samenwerking 

verloopt van dag één perfect. Deschacht 

geeft een goede service, ze zorgen voor 

een snelle opvolging van de bestellingen. 

Hun leveringen zijn altijd stipt én de prijs 

zit goed. Ze scoren dus over de hele lijn. 

We hopen dat de samenwerking zo blijft 

doorgaan, een tevreden klant is een trouwe 

klant.”

Meer informatie?  
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via  
�lip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

“We gebruiken de geperforeerde 
machinerolfolie om onze 
containers met planten in 

te pakken, met garantie van 
voldoende zuurstof.”

Meer info? Contacteer onze divisie Folies: 
cathy.ruysschaert@deschacht.eu  
of 09 353 95 08.

Zaakvoerder Willy De Nolf

De containers m planten worden 
omwikkeld m gaatj�folie. 

Deschacht bouwt op 
Bontec geotextielen

  Bonar nv uit Zele is een toonaangevende Europese producent en leverancier 
van technische textielen. Al meer dan twintig jaar vertrouwt Deschacht op 
deze gespecialiseerde internationale speler. Voor Limburg en de Kempen mag 
Deschacht zich exclusieve verdeler van Bonar noemen. Het resultaat van een 
jarenlange, duurzame samenwerking. 

Van geotextiel over synthetische vezels tot 

anti-erosiematten. Bonar ontwikkelt en 

levert een scala aan technische textielen. De 

hoofdzetel en een productie-eenheid liggen in 

Zele. Ook in Lokeren worden Bonar-producten 

gefabriceerd. Daarnaast gebeurt de productie 

onder meer in Nederland, Duitsland, Hongarije 

en de Verenigde Staten. Maar het bedrijf heeft 

ook joint ventures in Saoudi-Arabië en China. 

Kortom, Bonar is een internationale speler 

van formaat. Robert Trentin, salesmanager bij 

Bonar: “95 procent van de Belgische productie 

is bestemd voor export. We leveren aan de 

bouwsector, de landbouw en de industrie. Onze 

textielen worden gebruikt voor bijvoorbeeld 

separatie, bescherming, infiltratie en wapening 

van gronden.”

Vaste leverancier bij Deschacht 

Als specialist in Riolering & Afvoer; Dak, 

Gevel & Isolatie en Folies rekent Deschacht 

al jaren op Bonar voor de levering van di-

verse technische textielen. Het gamma bevat 

onder meer drainagematten, wapeningstex-

tiel en geotextiel. Steven De Wilde, aankoper 

bij Deschacht: “De samenwerking met Bonar 

verloopt bijzonder goed. De producten die we 

bestellen vallen onder ons gamma Riolering en 

Afvoer. Drainage van ondergrondse parkings, 

draagkracht van ondergronden vergroten, anti-

worteldoeken …  De producten presteren opti-

maal in elk aspect van hun toepassingsgebied.” 

De Bonar-producten zijn in elke vestiging van 

Deschacht te verkrijgen. Voor Limburg en de 

Kempen is Deschacht zelfs exclusieve verdeler 

van Bonar. 

Nieuw in het gamma

Bonar levert al meer dan twintig jaar 

technische textielen aan Deschacht. Met de 

opening van het nieuwe Deschacht-filiaal in 

Geel breidt het gamma uit met enkele nieuwe 

Bonar-producten: Enkadrain, een drainagemat 

voor horizontale en verticale toepassingen, 

en Enkagrid, een verstevigingsmat die de 

grondbelasting verhoogt. Enkagrid bestaat 

uit hoogwaardige geëxtrudeerde polymere 

strips met een bijzonder hoge treksterkte, 

die in een rastervorm aan elkaar zijn gelast. 

Dat garandeert een hoge betrouwbaarheid 

en kosteneffectiviteit. Enkadrain behoort tot 

de top wat geocomposiet drainagesystemen 

betreft. Deschacht voegt hiermee dus twee 

hoogwaardige producten aan zijn gamma toe. 

“Met Enkadrain en Enkagrid breidt 
Deschacht zijn gamma Riolering & 
Afvoer uit met enkele exclusieve 

topproducten.”
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Dak geïsoleerd m Isobouw-
dakelementen, type Slim�x.

Isobouw en Kingspan verzekeren perfecte isolatie 
voor luxueus woonproject 

  Bouwonderneming Pluym-Van Loon realiseert momenteel een exclusief woonproject in Kontich. 20 luxueuze 
woningen worden er opgetrokken met enkel de beste materialen. Deschacht leverde alle isolatie, waaronder Isobouw 
en Kingspan.

Brett Pluym van bouwonderneming Pluym-

Van Loon sluit alle twijfel uit. “Het nieuwe 

woonproject in Kontich wordt een realisatie om 

u tegen te zeggen. Niet alleen kiest men enkel 

voor de beste materialen, ook de uitvoering 

is exclusief. Zo hebben alle woningen een 

ondergrondse garage met directe toegang tot 

de woning. Zoiets is bijzonder vernieuwend 

en origineel.” Pluym-Van Loon maar ook 

schrijnwerker Gust Coeckelberghs rekenden 

op Deschacht voor de levering van alle 

isolatiematerialen. 

IsoBouw dakisolatie

Voor de isolatie van de daken koos Gust 

Coeckelberghs voor IsoBouw dakelementen 

type Slimfix. “Ik werk al langer met de 

producten van IsoBouw en ben bijzonder 

tevreden over de kwaliteit, zowel naar isolatie 

als naar plaatsing. De elementen hebben 

een zeer hoog isolerend vermogen maar zijn 

tegelijk heel dun en licht. Dat maakt dat ze 

een groot verwerkingsgemak hebben.” De 

dakelementen hebben een isolatiekern van 

EPSHR (geëxpandeerd polystyreen met een 

verhoogd isolerend vermogen), dat tal van 

unieke eigenschappen in zich draagt. IsoBouw 

scoort zo op meerdere punten: isolatie, 

gezondheid, veiligheid, milieu en lange 

levensduur met blijvend hoge isolatiewaarde. 

In totaal plaatste hij om en bij de 2000 m² 

dakelementen. Dakwerken Geudens uit Geel 

stond in voor de dakgoten in natuurzink van 

NedZink. In totaal zo om en bij de 600 meter 

halfrond rechte goten. 

Kingspan muurisolatie

Voor de isolatie van de spouwmuren koos 

Pluym-Van Loon voor Kingspan TW50. Brett 

Pluym: “Gebaseerd op ervaringen uit het ver-

leden hebben we voor dit project gerekend op 

Kingspan voor de isolatie van de spouwmu-

ren. De Therma TW50 spouwplaten zorgen 

met hun kern van PIR-hardschuim voor een 

perfecte thermische isolatie en zijn een pak 

ruimtebesparender dan traditionele isolatie-

materialen.” Ook het feit dat de platen zich 

snel en makkelijk laten verwerken speelt een 

belangrijke rol in hun keuze voor Kingspan. 

“We plaatsen onze bestellingen meestal online 

of geven ze telefonisch door aan onze contact-

persoon bij Deschacht. Voor dit project hebben 

we de isolatieplaten telkens op afroep laten le-

veren. Het ging immers om 1800 m² in totaal, 

dat in één keer laten leveren zou onmogelijk 

zijn geweest. Gelukkig vormt levering op af-

roep geen enkel probleem voor Deschacht.” 

Over de verdere samenwerking met Deschacht 

is Brett Pluym bijzonder tevreden. “Ze hanteren 

een correcte prijs-kwaliteitverhouding en zijn 

bijzonder stipt in hun leveringen. Binnenkort 

hebben we trouwens een nieuw project waarbij 

we voor de riolering hun studiedienst willen 

aanspreken. Ook dat is een enorme meerwaar-

de bij Deschacht.”

Voordelen Kingspan 
Therma TW50 
•	 vormvast

•	 ruimtebesparend ten opzichte van 
traditionele isolatiematerialen

•	 snel en gemakkelijk te verwerken

•	 geen detailaanpassingen

•	 duurzame isolatiewaarde

De muren worden geïsoleerd m 
Kingspan spouwmuurisolatie TW 50. De stijlvolle dakg�en in natuurzink van Nedzink 

zorgen voor een perfe¡e geleiding van h regenwater.

“Het is een enorm voordeel  
dat Deschacht op afroep levert  

als dat nodig is.”

Meer info over IsoBouw en Kingspan?  
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
09 355 74 54 of oostakker@deschacht.eu.

www.deschacht.eu
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Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67 
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11 
F +32 (0)50 27 51 28 
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77 
F +32 (0)51 68 62 53 
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20 
F +32 (0)52 25 87 29 
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Rijkevorsel
Heesbeekweg 32/2
2310 Rijkevorsel
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61 
rijkevorsel@deschacht.eu

Wij staan klaar om samen te werken.

Deschacht onthult nieuwigheden op Matexpo
Voor de derde keer op rij nam bouwleverancier Deschacht samen met 
zusterbedrijf Collinet deel aan de vakbeurs Matexpo in Kortrijk Xpo. De 
beurs is toonaangevend voor alles wat bouw, industrie en recyclage aangaat. 
Uiteraard konden Deschacht en Collinet daar niet ontbreken.   

Matexpo vormt het mekka van de in-

novaties op het vlak van bouw, in-

dustrie en recyclage. Professionals 

ontdekken er de nieuwste machines, tech-

nieken en materieel uit de bouwsector. 

Bouwvoertuigen, hoogwerkers, omheinin-

gen, machines voor recyclage van sloopafval, 

rioleringsmaterialen … Een compleet aanbod 

voor de sector waarbij Deschacht en zusterbe-

drijf Collinet met hun rioleringsgamma een 

sterke meerwaarde bieden. 

Matexpo vond dit jaar plaats van 4 tot 

8 september. Deschacht stelde er zijn 

Benorgekeurde PP-Ribwallbuizen voor, de 

Benorgekeurde HDPE-drukbuizen, Control- 

en Variobox en Coprogekeurde grasdallen. 

Collinet liet het grote publiek kennismaken 

met de Faserfi  x-goten van Hauraton.  
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Deschacht werft aan!

Mogen we jou binnenkort 
verwelkomen in ons team?
Surf naar onze website en 
ontdek er de openstaande 
vacatures !

Alle info op
www.deschacht.eu

Gevel Deschacht krijgt cachet met Equitone
  Het nieuwe fi liaal in Geel vormt het nieuwe vlaggenschip van Deschacht. 

Het bedrijfsgebouw is afgewerkt met de beste materialen, waarbij Equitone-
panelen van Eternit een groot deel van de gevel sieren. “Een topproduct in 
opmars”, weet schrijnwerker Johan Smets.  

Voor de nieuwe vestiging van Deschacht 

werd een deel van de bestaande bedrijfs-

gebouwen afgebroken en opnieuw gebouwd. 

In laatste instantie gebeurde de gevel-

afwerking. Hierbij koos Deschacht voor 

Equitone van Eternit. Thierry Halsberghe, 

marketingmanager bij Eternit: “Equitone is 

een architectonisch gevelbekledingsmateriaal 

met wereldbekendheid. De naam verwijst 

naar de textuur en het unieke aanvoelen van 

vezelcement. Als mineraal composietmateriaal 

heeft vezelcement uitstekende fysische 

en esthetische eigenschappen. Het is een 

dun materiaal, licht en vormvast, maar 

ook duurzaam en mooi. Het gebruik van 

grondstoffen is trouwens sterk gereduceerd, 

wat de impact op het milieu tot een minimum 

beperkt.” 

Trendsetter Scandinavië

De plaatsing van de gevelbekleding verliep 

vlot. Schrijnwerker Johan Smets is uiterst 

tevreden over de kwaliteit van het product en 

het resultaat voor de gevel van Deschacht Geel. 

“Voor mij behoren de platen van Equitone 

tot de topproducten in gevelbekleding. En 

het zit in de lift. Er wordt steeds minder 

gekozen voor buitengevelpleisterwerken ten 

voordele van afwerking in gevelplaten. In de 

Scandinavische landen is het al lang populair, 

maar nu begint het ook hier door te breken. 

Specifi ek voor Equitone is de duurzame 

kwaliteit in combinatie met het ecologische 

aspect. Het is een natuurlijk materiaal dat 

brandveilig, onrotbaar en vormvast is. Het 

kan snel en eenvoudig geplaatst worden met 

harde of zachte isolatie en wordt verlijmd 

of geschroefd. Qua onderstructuur heb je 

de keuze tussen aluminium of hout. Een 

bijzonder fl exibel materiaal dus. De laatste 

jaren was er ook een sterke uitbreiding in 

kleuren en structuurpatronen, zodat de meest 

uiteenlopende stijlen nu mogelijk zijn.” 

Geventileerde voorzetgevel

Dat bevestigt ook Thierry Halsberghe: “De 

techniek van de geventileerde voorzetgevel 

werd eeuwen geleden voor het eerst toegepast 

in Scandinavië. Tegenwoordig is er een sterke 

opmars in landen waar veel belang wordt 

gehecht aan de energieprestaties van gebouwen. 

Bij een geventileerd gevelsysteem beschermt 

het gevelbekledingspaneel de structuur tegen 

regen en refl ecteert het de warmte van de zon. 

De luchtcirculatie achter de gevelbekleding 

voert de condensatie af, wat schimmelvorming 

voorkomt en het binnencomfort van het gebouw 

verhoogt.”

Nieuw in het Deschacht-gamma

Het spreekt voor zich dat Deschacht de ge-

bruikte materialen voor de nieuwe vestiging in 

zijn gamma opneemt. Jo Verfaellie, gedelegeerd 

bestuurder van Deschacht: “Aangezien we onze 

aanwezigheid in de markt van gevelbekleding 

willen versterken, is Equitone een must in ons 

gamma. Deze voorzetgevel is geschikt voor elk 

bouwsysteem bij nieuwbouw en renovatie, sluit 

aan op ieder isolatieniveau en biedt alle crea-

tieve ruimte qua ontwerp en look. Bovendien 

leent het zich ook voor meubilair en binnenar-

chitectuur. De gevelbekledingsmaterialen zijn 

in verschillende vormen en maatvoeringen te 

bekomen. We kochten een horizontale zaagma-

chine aan om de platen zelf op maat te kun-

nen versnijden. Zo krijgt de klant bij ons een 

complete service.”  Naast de gevelbekleding in 

Equitone is er in de toonzaal van Geel ook een 

mozaïek te zien met de verschillende kleuren 

en texturen. 

“Deze voorzetgevel is geschikt voor 
elk bouwsysteem bij nieuwbouw 
en renovatie, sluit aan op ieder 

isolatieniveau en biedt alle creatieve 
ruimte qua ontwerp en look.”

Equitone-gevelpanelen laten zich snel 
en eenvoudig plaatsen.
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