
Ursa-isolatie voor residentie op het 
trendy Antwerpse Zuid
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  Antwerpen is een hedendaags appartementsgebouw 
rijker. Residentie Steendok bevindt zich tussen de 
Scheldestraat en de Kloosterstraat in het hart van de 
stad. De werken zijn in handen van bouwpromotor 
Antonissen Projectontwikkeling en hoofdaannemer 
Willemen. Deschacht mocht een waardevolle bijdrage 
leveren met de sterk isolerende materialen van Ursa. 

Residentie Steendok wordt een eigentijds appartementsgebouw met 

wooneenheden en twee commerciële ruimtes op de benedenverdieping. 

Het architecturale pareltje op het trendy Antwerpse Zuid zal een 

indrukwekkend zicht op de Vlaamse- en Waalsekaai hebben en grenst 

bovendien aan het parkje aan de Gedempte Zuiderdokken. Antwerpenaren 

kennen de toplocatie ongetwijfeld nog van de vroegere doe-het-zelfzaak 

‘De Blauwe Hond’. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat op het moment 

van dit schrijven slechts één appartement nog niet is verkocht. 

Architect adviseert Ursa

De werken gingen in de zomer van 2012 van start en zullen normaal 

gezien begin 2014 worden afgerond. Hoofdaannemer Willemen uit 

Mechelen staat in voor de afbraak van de bestaande ruimtes en het 

bouwen van zestien nieuwbouwappartementen met 1200m² commerciële 

ruimtes en parkings. Christoph Bosman, werfleider: “We hebben het 

advies van de architect (Rutten & Rooze, nvdr) gevolgd wat betreft de te 

gebruiken isolatiematerialen. De producten van Ursa voor de isolatie van 

de spouwmuren kwamen als beste uit de bus en dat kan ik alleen maar 

bevestigen.” 

1200 m² isolatie

De isolatie wordt gebruikt voor de spouwmuren. Christoph Bosman: 

“De akoestische isolatie van minerale wol van Ursa Walltec vormt de 

perfecte buffer tussen de wooneenheden. Niet alleen zorgt het voor een 

optimaal klimaat in de ruimtes, het garandeert ook de nodige demping 

van geluiden. Essentieel, zeker in appartementsgebouwen. De stijve 

glaswolplaat is eenzijdig bekleed met een hoogwaardig geel glasvlies en 

laat zich bijzonder snel plaatsen. In totaal gaat het om maar liefst 1200 m² 

isolatieplaten. Een uiterst aangenaam product om mee te werken.” 

Deschacht, eenvoudig en correct

Willemen is met Deschacht als leverancier van de Ursa-glaswol niet aan 

zijn proefstuk toe. “We rekenen Deschacht tot onze vaste leveranciers 

voor diverse projecten. Het contact verloopt hoofdzakelijk telefonisch, 

maar dat gaat steeds bijzonder goed. Ik kan onze samenwerking 

samenvatten in twee woorden: eenvoudig en correct. Ze doen steeds wat 

we van hen verwachten, een ideale partner om mee samen te werken dus. 

Bovendien leveren ze enkel kwaliteitsmaterialen, ook niet onbelangrijk”, 

besluit Christoph Bosman tevreden.  

www.deschacht.eu

OP NAAR 2014!

Slecht voorjaar, goed najaar. Dat is de korte 
samenvatting van het voorbije jaar. Het is geen 
topjaar maar ook geen �opjaar. En zo kan ik nog 
wel even doorgaan maar als ik goed luister naar wat 
onze klanten en anderen in de sector me vertellen, 
is dat de teneur van het voorbije jaar.

Veel belangrijker is 2014. Wat brengt het nieuwe 
jaar?

Bij Deschacht hebben we alvast weer veel plannen 
en ambitie.  Doemdenken is niet aan ons besteed. 
Het helpt ons niet vooruit. Integendeel het creëert 
negatieve energie. Ik word er moe van.

Ik zie graag vrolijke gezichten en enthousiaste 
mensen want ik geloof erin dat wij dat enthousiasme 
kunnen overdragen. Deschacht moet zo een plek 
zijn waar je graag komt.

Daarom opent in januari onze shop in Oostakker en 
gaan we vanaf januari onze professionele klanten 
beter bedienen. We hebben ook onze organisatie 
aangepast en een nieuwe eindverantwoordelijke 
aangeworven voor het ganse reilen en zeilen van 
ons grootste �liaal en die erover zal waken dat onze 
werkprocessen overal dezelfde zijn.

Onze vestiging in Rijkevorsel verhuist in februari 
de�nitief naar ons nieuwe pand in Hoogstraten. 
Het wordt een volwaardige Deschacht met alle 
producten van onze 3 divisies voorradig EN een 
eigen plooicenter voor zink en koper. Net zoals in 
Geel trouwens.

Je merkt het, wij gaan onze eigen weg en we weten 
wat we willen. Dat helpt.

Toch mogen we ook niet blind zijn voor de realiteit 
van vandaag. Er zijn ook volkswijsheden zoals: 
“De verkoop is pas ten einde als het geld op de 
rekening staat.” Daar gaan we in 2014 korter op 
de bal spelen. U verwacht van ons toch ook een 
correcte en stipte levering? Net zoals wij onze 
afspraken nakomen, verwachten wij dat van u ook 
en betalingsafspraken zijn ook afspraken. Of niet?

Ik wens jullie allemaal een goed eindejaar en vooral 
een goed gezondheid en een voorspoedig 2014.

Jo Verfaellie 
Gedelegeerd bestuurder

De stijve glaswolplaat is eenzijdig bekleed m� een 
hoogwaardig geel glasvli� en laat zich bijzonder snel 
plaatsen.

Meer info?  
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via carl.jansen@deschacht.eu 
of 0499 513 344

Ursa-spouwisolatie
•	 URSA XPS N-W-E

  Harde platen van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim. 
Type Natuur W, met glad en extrusieverdicht oppervlak. 
Randafwerking: tand en groef. Kleur: geel 
Geschuimd met CO2, celgas lucht.

•	 URSA Walltec

  Een stijve glaswolplaat eenzijdig bekleed met een hoogwaardig 
geel glasvlies

•	 URSA 444

  Een spouwplaat tweezijdig bekleed met een geel glasvlies, dat 
zorgt voor een optimale stijfheid.

Willemen in een notendop
•	 Opgericht in: 1999

•	 Locatie: Mechelen

•	 Kernactiviteit: hoofdaannemer van nieuwbouw- en 
renovatieprojecten

•	 Aantal werknemers: +200

•	 Actieradius: actief in België, Oost-Europa en bekijkt 
mogelijkheden in Afrika

info



H� zink van de gevels is geplooid 
volgens plankpr el.

Meer info?  
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

NedZink Nova sluit perfe� aan op de strakke, stijlvolle uitstraling van h� 

gebouwencompl�.

Tijdloze look voor Brugse serviceresidentie met 
NedZink Nova

  Onder het motto ‘zorgeloos ouder worden in stijl, comfort en geborgenheid’ 
bouwt Militza residentiële seniorenhuizen. Na het eerste complex in Oostakker, 
is ook Brugge vandaag een residentie rijker. Het nieuwe pand ligt aan de 
idyllische Damse vaart. Familiebedrijf Verhoye-Dult uit Wetteren gaf de gevels 
een duurzame uitstraling met zink van Deschacht. 

De seniorenresidentie omvat 130 serviceflats 

met bijhorende faciliteiten zoals een restaurant, 

zwembad en fitnessruimte. Het gaat om een 

privé-initiatief van Militza, een onafhankelijke 

bouwheer, dat deel uitmaakt van het project 

Hanzepark. Aan de Noorweegse Kaai op 

de terreinen van de vroegere betonfabriek 

Structo wordt er sinds 2008 gebouwd aan 

appartementen, huizen en nu dus ook 

serviceflats. Om de gebouwen een stijlvol 

tijdloos uitzicht te geven werd geopteerd voor 

zink als gevelbekleding. 

De regels van de kunst

Verhoye-Dult, een ervaren specialist in de 

productie en plaatsing van zinken daken en 

gevelpanelen, klaarde de klus met zink van 

NedZink, geleverd door Deschacht. Didier Van 

Moorleghem van Deschacht: “Verhoye-Dult 

is een van de grote spelers op de zinkmarkt. 

Het is een betrouwbare partner met de nodige 

kennis die een afgewerkt product levert volgens 

de regels van de kunst. Ze hebben een groot 

machinepark waardoor ze alle profielen en 

plooiwerk zelf kunnen uitvoeren. Perfecte 

zinkwerken realiseren is nog altijd een ambacht 

die de nodige kennis vraagt.” Voor dit project 

leverde Deschacht maar liefst 10.000 kg zink 

van NedZink, type Nova 0.8mm/1mm. 

Postgebouw Kortrijk overtuigt

Het zink werd geplooid volgens plankprofiel, 

een keuze die er kwam na een bezoek aan 

het Postgebouw in Kortrijk. Didier Van 

Moorleghem: “Samen met de architect en 

bouwheer hebben we dat project bezocht 

omdat Deschacht daar hetzelfde type zink 

leverde dat volgens precies hetzelfde principe 

werd geplaatst. Na het zien van die werken 

was de bouwheer ten volle overtuigd van de 

natuurlijke kleur van Nedzink Nova. Een van 

de grote voordelen van zink is dat het met de 

jaren mooier wordt. De Nova geprepatineerde 

zink heeft een lichte metaalkleur maar door 

de blootstelling aan lucht wordt die met de 

jaren bedekt met een onoplosbare natuurlijke 

patinalaag die het zink extra beschermt. Dat 

geeft niet alleen een natuurlijke look, maar 

zorgt ook voor een bijzondere esthetische 

meerwaarde en een hedendaagse uitstraling.” 

Een kwalitatief topproduct als zink van 

NedZink in combinatie met de vlotte 

leveringstermijn en het prijskaartje maakten de 

keuze voor Deschacht als leverancier evident. 

H� zink van de gevels is geplooid 
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Deskundig studiebureau tot uw dienst 
Klanten rekenen al jaren op de onderbouwde service en expertise van studiedienst Deschacht

  Deschacht staat voornamelijk bekend als leverancier van riolerings- 
en afvoermaterialen, dak-, gevel- en isolatiematerialen en folies. Toch 
profileert het bedrijf zich als een full service partner van de veeleisende, 
kwaliteitsbewuste bouwprofessional en doe-het-zelver. Dat omvat een 
compleet aanbod van bouwgerelateerde diensten. Vandaag zetten we voor u 
onze studiedienst in de kijker. 

Bij de aanleg van een rioleringsstelsel komen 

heel wat zaken kijken. Welke materialen 

zijn het meest geschikt? Op welke plaats 

moeten die komen? Welke dimensionering is 

aangewezen? Het complexe gegeven van een 

rioleringssysteem vraagt om een doordachte 

voorbereiding. Een voorbereiding waar de 

studiedienst van Deschacht zijn klanten 

perfect kan bij helpen. De studiedienst 

staat in voor de realisatie van alle mogelijke 

riolerings- en afvoerprojecten. Nieuwbouw 

en herstructureringen, particuliere woningen 

en kantoren, bedrijven terreinen en infra-

structurele projecten. Een reden te meer om 

die wat extra aandacht te geven. 

Van klein naar groot

Aanvankelijk nam de studiedienst hoofd-

zakelijk kleinere projecten aan. Ingenieur 

Griet De Block van Deschacht: “Sinds de 

overname van Deschacht is het materialen-

gamma exponentieel toegenomen. We 

merkten dat klanten soms door het bos de 

bomen niet meer zagen. Wat hadden ze 

specifiek nodig voor welke toepassing? Daar 

kon onze studiedienst een helder antwoord op 

bieden. Een grote meerwaarde wisten we snel. 

Waar we in het begin enkel rioleringsstudies 

voor kleine bouwprojecten deden, kunnen 

we nu gerust spreken van grote tot heel grote 

opdrachten. Denk maar aan vestigingen van 

Colruyt, Procter & Gamble en Redevco-

Carrefour, De Singel in Antwerpen en de MG 

Tower in Gent.” 

Complete opvolging

De studiedienst bestaat uit een sterk team 

van ingenieurs. Die tekenen niet enkel het 

rioleringsplan uit. Ook werfvergaderingen 

of besprekingen met de architect maken deel 

uit van het werk. Dirk Stuyven, ingenieur 

bij Deschacht: “Wij informeren en verlenen 

technisch advies aan de klanten, studie-

bureaus en architecten. Bij de hydraulische 

modellering van het rioleringsstelsel wordt 

rekening gehouden met een optimale 

buffering en benutting van het stelsel. De 

meest recente wetgeving en voorschriften 

zijn hierbij gerespecteerd (o.a. de code van 

goede praktijk, de Belgische normeringen). 

Het rioleringsplan wordt volledig geoptima-

liseerd, waarbij de diameters van zowel 

regenwater als vuilwater worden berekend. 

Ook de niveaus van de leidingen worden 

bekeken, met oog voor kruisingen, aan-

sluitingen op de bestaande riolering … Het 

bijhorende legplan en detailtekeningen 

maken we op in Autocad. Aansluitend zorgen 

we voor een gedetailleerde offerte, zodat de 

klant precies weet waar hij aan toe is.” 

Problem solving

Er wordt niet altijd een beroep gedaan op een 

studiebureau bij de aanleg van riolerings-

stelsels. Soms gaat dat goed, maar het gebeurt 

ook dat de studiedienst aangesproken wordt 

wanneer er problemen opduiken. Joke Ingels, 

ingenieur bij Deschacht: “In dat geval kunnen 

klanten erop rekenen dat we op zoek gaan 

naar de meest efficiënte, maar ook zuinigste 

oplossing om de werken zo snel mogelijk weer 

op gang te krijgen. Gelukkig bouwen we op 

een ruime ervaring, we detecteren snel waar 

de fout ligt en hoe we die het beste oplossen.” 

Het valt op dat wanneer de studiedienst er 

van bij de start bij is, dat vaak een besparing 

oplevert. Aangezien alles is uitgetekend, 

is er veel minder sprake van fouten of 

miscalculaties. Hierdoor kan de architect een 

pak vlotter werken wat aan het einde van de 

rit de factuur naar beneden haalt.

Casus Stuivenberg in Hoboken

Recent nog boog het team zich over de volledige 

uitwerking van een rioleringsplan voor 25 

woningen en 2 appartementsgebouwen. 

Een studieplan van formaat waarvoor 

zowel binnen- als buitenriolering diende 

te worden uitgetekend. “Het gaat om een 

project waarbij sociale woningen van de wijk 

Stuivenberg in Hoboken worden vernieuwd. 

Alle binnenriolering wordt prefab geleverd, 

de buitenriolering bestaat uit losse stukken 

die op locatie worden geplaatst. Een opdracht 

waar we een hele kluif aan hebben, maar 

die wel bijzonder veel voldoening geeft als 

alles perfect blijkt te kloppen”, besluit Dirk 

Stuyven tevreden. 

Divisie Riolering & Afvoer breidt gamma uit 
met gresbuizen

In zijn filosofie van one-stop shop leverancier heeft 
Deschacht NV nu ook gresbuizen op voorraad.

Het gamma omvat een breed assortiment van buizen en hulpstukken 

in keramisch materiaal, maar ook  accessoires om verbindingen te 

maken naar beton-en kunststofleidingen.

De gresbuizen vormen zonder meer een waardevolle aanvulling op het 

bestaande aanbod van 

de divisie Riolering & 

Afvoer van Deschacht. 

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

Lees ook: 
‘Studiedienst Deschacht tekent rioleringsplan 
sociale woonwijk’  p.5

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

Lees ook: 
‘Aannemer Verhegge kiest voor duurzame 
gresbuizen’  p.6

INFO

“We merken dat een 
rioleringsstudie vaak een 

besparing oplevert voor het 
project in kwestie.”

“Enkele van onze grootste 
opdrachten zijn De Singel in 

Antwerpen en de MG Tower in 
Gent.”

H� kernteam van de studiedienst 

buigt zich m� enthousiasme over 

elke nieuwe opdracht. 

www.deschacht.eu
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Meer info? Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via  
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

Losanges geven schoolgebouw nieuwe look
  Het Vrij Basisonderwijs Sint-Jozef in Blankenberge begon het schooljaar in een nieuw kleedje. De 

polyvalente zaal van de school werd volledig ingepakt met losanges van Nedzink geleverd door Deschacht. 
Een knap staaltje hedendaagse gevelbekleding. 

De leerlingen van Sint-Jozef in de Schaapstraat in Blankenberge 

zullen bij de start van het nieuwe schooljaar vol bewondering 

de speelplaats opgelopen zijn. Hun vertrouwde polyvalente 

zaal kreeg een volledig nieuwe look dankzij de losanges van 

NedZink. Architect Gino Debruyne is bijzonder enthousiast 

over de positieve eigenschappen en de uitstraling van het 

materiaal. “Losanges doen dienst als gevelbekledings- en 

dakbedekkingssysteem. Ze bestaan in vierkante, rechthoekige 

en ruitvormige variant. Gevels en daken worden deels of 

volledig met losanges bekleed. Zink is een bijzonder duurzaam 

materiaal en geeft de gevel met zijn esthetische meerwaarde een 

hedendaagse uitstraling.”

Ingenieus haaksysteem

Losanges heten ook wel zinken ruiten of leien. De standaard-

afmetingen bedragen 500x500 mm, 330x330 mm of 250x250 

mm. Het NedZink NTZ® losangesysteem is opgebouwd uit 

kleine gelijkvormige plaatdelen die in elkaar haken. Er wordt van 

beneden naar boven toe gewerkt waarbij elke losange met drie 

klangen wordt vastgezet. De zinkplaatjes worden schubsgewijs 

op een houten onderconstructie aangebracht. 

Mooier met de jaren

Een van de grote voordelen van zink is dat het met de jaren 

mooier wordt. Bij de plaatsing is zink vrij blinkend maar door de 

blootstelling aan lucht wordt het door de jaren heen bedekt met 

een onoplosbare natuurlijke patinalaag die het zink beschermt. 

Deze patinalaag zorgt ook voor een natuurlijke schakering wat 

het geheel een bijzondere look geeft. Een van de troeven die 

losanges zo populair maken.

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

D�chacht levert ni� enkel standaard foli� 

en foli� op maat, maar ook de eersteklas semi-

automatische pall�wikkelmachin� van Matco. 

Plantenka�en worden omwikkeld m� een stevige 

(maar ademende) handfolie op maat. 

Standaard of op maat? Deschacht biedt voor elke 
toepassing de juiste wikkelfolie

  De afdeling Folies van Deschacht komt tegemoet aan de noden van diverse sectoren. Denk maar aan  
tuin- en landbouwbedrijven, de logistieke sector en de voedings- en chemische industrie. Omdat folies voor 
de meest uiteenlopende toepassingen dienstdoen, is het uiterst belangrijk het juiste type uit te kiezen. Ons 
gamma omvat naast alle standaard folies ook een breed aanbod van wikkelfolies op maat. Een introductie. 

De ene pallet is de andere niet. De ene lading evenmin de 

andere. Om een stevige omwikkeling en behouden transport te 

garanderen is het type wikkelfolie cruciaal. De stabiliteit van een 

lading wordt immers bepaald door de verpakking van de pallets. 

Daarom biedt Deschacht naast een compleet gamma standaard 

folies ook een waaier aan wikkelfolies op maat. Dat maakt dat 

we voor veel klanten een optimalisatie kunnen realiseren, zowel 

op het vlak van stabiliteit als wat de kostprijs betreft. 

Meten is weten én besparen

Veel bedrijven worden geconfronteerd met een te hoog 

verbruik en/of slechte stabiliteit. Thibault Fabry, commercieel 

afge vaardigde Folies: “We horen regelmatig verhalen van 

beschadigde ladingen ten gevolge van een slechte verpakking. 

Daar wordt niemand beter van. Gelukkig kunnen wij dankzij 

onze technische kennis testen welke folie het meest aangewezen 

is voor de betreffende toepassing. We kijken welke machine er 

gebruikt wordt en wat de ladingen van de pallets zijn. We meten 

de stabiliteit om te weten hoe stevig de folie moet zijn en houden 

daarbij rekening met de regels voor ladingzekerheid. Als enige 

in de branche hebben we ook de mogelijkheid om bovenop het 

gewicht van de folie de stabiliteit (holding force) te meten. Op 

basis van al die gegevens maken we een verslag met bijhorende 

offerte. Uiteindelijk levert dat steeds een besparing op. Als de 

juiste folie gebruikt wordt is er minder van nodig om een stevige 

omwikkeling te garanderen. Ook beschadigingen tijdens het 

transport komen bij normale rijomstandigheden niet meer voor.” 

Brede rekcapaciteit

De wikkelfolies op maat omvatten zowel handfolies als machi-

nefolies en zijn geschikt om de meest uiteenlopende ladingen te 

omwikkelen. Van kartonnen dozen over emmers tot zakgoed en 

big bags. Lichte, zware en onstabiele ladingen of samengestelde 

pallets, het kan allemaal. De machinewikkelfolies hebben een 

rekcapaciteit van 150 tot 360%. Niet mis dus. Thibault Fabry: 

“Naast folies zijn bij ons ook de eersteklas palletwikkelmachines 

van het Nederlandse Matco verkrijgbaar. Deze semi-automati-

sche palletwikkelmachines zorgen voor een perfecte, moeiteloze 

omwikkeling van alle mogelijke ladingen. Voor de integratie in 

verpakkingslijnen zijn er dan weer de volautomatische wik-

kelmachines die eveneens in samenwerking met Matco worden 

aangeboden. Zelfde expertise, zelfde kwaliteit. En uiteraard ook 

met bijpassende wikkelfolies.”

“Problemen als een te hoog verbruik  
of slechte stabiliteit worden opgelost  
met de juiste wikkelfolie op maat.”

“Losanges zijn bijzonder duurzaam  
en geven de gevel met hun esthetische 

meerwaarde een hedendaagse uitstraling.”

De zinkplaatj� b�taan uit kleine gelijkvormige 

delen die schubsgewijs in elkaar haken.

De losang� van Nedzink geven de polyvalente zaal 

een hedendaagse look.
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Studiedienst Deschacht tekent rioleringsplan sociale 
woonwijk 

  Stuivenberg kent als sociale woonwijk in Hoboken een lange 
voorgeschiedenis. Vandaag waait er echter een nieuwe wind doorheen. 
Een groot deel van de huizen wordt gesloopt en vervangen door 
nieuwbouwwoningen. Algemene Bouwwerken Nys-Driesen vroeg Deschacht 
om rioleringsmaterialen en kreeg van diens studiedienst een gedetailleerd 
rioleringsplan er bovenop. 

Op 18 maart dit jaar waren de laatste uren 

van de eerste te slopen huizen geteld. De oude 

woningen, die generaties lang huisvesting 

hadden geboden aan tal van gezinnen, gingen 

genadeloos tegen de grond. Gelukkig staat er 

heel wat goeds tegenover. De werken verlopen 

gefaseerd en rond 2016 zullen in totaal 

139 woningen verdwenen zijn om plaats te 

maken voor 111 nieuwe eengezinswoningen 

en 90 appartementen. Die worden verhuurd 

via Woonhaven Antwerpen. Een deel van de 

werken is in handen van hoofdaannemer Nys-

Driesen uit Dessel. Zij kregen de opdracht 

om 25 woningen 

en 2 blokken van telkens 15 appartementen 

te bouwen. Toen ze Deschacht contacteerden 

voor de levering van materialen, werden ze 

aangenaam verrast door expertise in een 

ander gebied. 

Rioleringsmaterialen én bijhorend 
plan

Evelien Mattheussen, werfleider: “We hebben 

voor het eerst gehoord over de studiedienst 

van Deschacht via onze contactpersoon 

daar, Dirk Stuyven. Aangezien we een grote 

hoeveelheid rioleringsmaterialen nodig 

hadden, stelde hij voor om het rioleringsplan 

door hun studiebureau te laten uittekenen. 

We konden van bij de eerste gesprekken een 

enorme expertise vaststellen, die voor ons een 

grote meerwaarde betekende. Het team denkt 

niet alleen mee, ze anticiperen ook op zaken 

waar wij in eerste instantie misschien niet aan 

dachten.” Het studiebureau van Deschacht 

tekende zowel binnen- als buitenriolering uit. 

Een gratis dienstverlening als extra service 

naar de klanten toe.  

Binnen- en buitenriolering

Nys-Driesen mocht een belangrijke opdracht 

uitvoeren. De realisatie van maar liefst 25 

nieuwe woningen en 2 appartementsblokken. 

Dat gebeurde onder meer in samenwerking 

met onderaannemer en zusterbedrijf 

Algemene Afbraak- en Grondwerken Nys 

(AAG Nys) die instond voor de afbraakwerken 

en de uitvoering van de rioleringswerken. 

Net als bij voorgaande opdrachten 

rekende hoofdaannemer Nys-Driesen op 

Deschacht voor de levering van materialen. 

Evelien Mattheussen: “We hebben alle 

rioleringsmaterialen door Deschacht laten 

leveren. PE, leidingen, putten en deksels. 

De binnenriolering werd prefab geleverd, de 

buitenriolering bestond uit losse stukken die 

op locatie werden geplaatst.” De tevredenheid 

over Deschacht als leverancier was al groot, 

de positieve ervaringen met de studiedienst 

hebben die alleen maar bevestigd. “Als we 

in de toekomst opnieuw een rioleringsplan 

nodig hebben, weten we onmiddellijk waar 

we hiervoor terecht kunnen”, besluit Evelien 

vastberaden. 

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

De buitenriolering b�tond uit 
lo�e stukken die op locatie werden 
geplaatst.

H� studiebureau van D�chacht tekende zowel binnen- als buitenriolering 

uit. Een gratis dienstverlening als �ra service naar de klanten toe.

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!

Algemene Bouwwerken Nys-
Driesen nv 
•	 Oprichting: 1978

•	 Locatie: Dessel

•	 Aantal werknemers (groep Nys): + 100

•	 Specialisatie: Projecten in de openbare 
sector en grotere particuliere werken

Nieuwe gezicht 
bij Deschacht
Deze nieuwe medewerker versterkte 
onlangs het Deschacht-team. Hij 
staat met veel enthousiasme klaar 
om samen te werken!

Wim Duch�ne – Commercieel 
Medewerker Geel

Lees ook:  
‘Deskundig studiebureau tot uw dienst’  p.3

Nieuwe gezicht 
bij Deschacht
Deze nieuwe medewerker versterkte 
onlangs het Deschacht-team. Hij 
staat met veel enthousiasme klaar 

Volg de verbouwingen in onze 

¡lialen op www.d�chacht.eu

“Het studiebureau denkt niet 
alleen mee, ze anticiperen ook 

op zaken waar wij in eerste 
instantie misschien niet aan 

hadden gedacht.”

www.deschacht.eu
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Aannemer Verhegge 
kiest voor duurzame 
gresbuizen

  De bewoners van de Ieperstraat en de Rysseveldstraat in Staden 
zullen het geweten hebben. Op 1 oktober jl. gingen in hun straat 
rioleringswerken van start. Naast een nieuw wegdek wordt ook een 
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aannemer Marc Verhegge uit 
Zedelgem koos hierbij resoluut voor duurzame gresbuizen. Deschacht 
leverde er maar liefst 1500 meter. 

De aanleg van een gescheiden riolerings-

stelsel is een waardevolle maar ingrij-

pende aanpassing. Om het afvalwater van 

het regenwater te kunnen scheiden wor-

den twee aparte stelsels aangelegd. Marc 

Verhegge stond in voor de plaatsing van 

de regenwaterriolering. Het regenwa-

ter gaat rechtstreeks of via een beperkte 

zuivering naar het oppervlaktewater.  

Het stelsel voor het afvalwater leidt naar de 

afvalwaterzuivering. Sven De Munck, wer-

fleider: “We hebben voor gresbuizen geko-

zen omdat gres een oeroud keramisch ma-

teriaal is, bestand tegen warm en agressief 

afvalwater. Gresbuizen zijn een hoogwaar-

dig product met een gegarandeerd lange 

levensduur. In het verleden bestelden we 

al regelmatig pvc-buizen bij Deschacht, we 

waren dan ook enthousiast dat hun gamma 

onlangs werd uitgebreid met gresbuizen.”

Gefaseerde werkzaamheden

Aannemer Marc Verhegge bouwt op een 

ruime ervaring in wegen- en rioleringswer-

ken, grondwerken en waterbouwwerken. 

Zijn opdrachten omvatten regelmatig grote 

projecten, voornamelijk in en rond Brugge. 

Het bedrijf is gespecialiseerd in openbare 

aanbestedingen en weet ondertussen wat 

nodig is om de omwonenden zo weinig mo-

gelijk hinder te laten ondervinden. Sven 

De Munck: “Bij openbare werken is het be-

langrijk om in fases te werken. Zo beperk je 

het aantal mensen dat zijn woning tijdelijk 

moeilijk kan bereiken of van wie de straat 

niet toegankelijk is. De werken gingen op 1 

oktober van start in de Ieperstraat en schui-

ven stelselmatig op. Als er geen oponthoud 

is door weersomstandigheden of technische 

problemen worden de werken in de zomer 

van 2014 voltooid. 

Levering op afroep

Aangezien het om een groot order gaat, 

vroeg de aannemer om de gresbuizen op 

afroep te laten leveren. 1500 meter gresbui-

zen in één keer laten aanvoeren is praktisch 

gewoon niet haalbaar. Sven De Munck: “We 

kunnen enkel positief zijn over de samen-

werking met Deschacht. Hun gamma is 

breed en divers, ze hebben een ruime ma-

terialenkennis en bieden een betrouwbare, 

correcte service. Wat hun leveringen betreft 

zijn we ook uiterst tevreden. Ze reageren 

snel en leveren precies wat we vragen op het 

beloofde moment. Een gedroomde partner 

voor bouwwerkzaamheden.”

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

Meer informatie over gresbuizen vindt u  
eerder in deze nieuwsbrief.  
Contacteer ook de divisie Riolering & Afvoer 
via �lip.ausloos@deschacht.eu  
of 0475 847 633.

“Gres is een oeroud keramisch 
materiaal bestand tegen warm 

en agressief afvalwater.”

De plaatsing van de zware gresbuizen 

dient uiterst nauwkeurig te gebeuren. 

In opbouw: lijnafwatering m� inox 
sleufopz�stukken.

Inox putdeksels in ter plaatste 
g�tort b�on. 

Over CEI-De Meyer
•	 Ontstaan uit de fusie van CEI (°1937) 

en De Meyer (°1877) en vandaag 
deel uitmakend van de Nederlandse 
Koninklijke BAM Groep nv

•	 Maatschappelijke zetel in Brussel, 
exploitatiezetels in Nazareth, Zele en 
Mechelen

•	 Kernactiviteiten: gebouwen, burgerlijke 
bouwkunde en industriële projecten

•	 Werkterrein: Vlaanderen, Brussel, 
Wallonië

•	 Aantal medewerkers: ± 450

Over Marc Verhegge
•	 Specialisatie: wegenwerken, 

grondwerken, rioleringswerken, 
waterbouwwerken

•	 Klanten: openbare diensten en 
overheid

•	 Locatie: Zedelgem

•	 Actieradius: groot Brugge

•	 Aantal werknemers: 50

Lees ook:  
‘Divisie Riolering & Afvoer breidt gamma uit 
met gresbuizen’  p.3

Lijnafwatering Deschacht 
siert station Deinze

  De stationssite van Deinze staat in de stijgers. Een complete herinrichting 
en renovatie van de perrons en de stationsomgeving zal van de buurt een 
aangename ontmoetingsplaats maken. Een topproject waar Deschacht dankzij 
aannemer CEI-De Meyer een waardevolle bijdrage aan mocht leveren. 

Een verbeterde toegankelijkheid van de 

perrons onder een vernieuwde perronluifel, de 

renovatie van het viaduct met aanpak van  de 

waterdoorsijpeling, en een betere verlichting. 

De herinrichting van de stationssite maakt deel 

uit van de grote stadsvernieuwingsprojecten 

in Deinze. In oktober 2012 gingen de werken 

van start om in 2015 te worden afgerond. Een 

vooruitgang van formaat voor de stad en zijn 

stationsgebruikers. Aannemer CEI-De Meyer 

contacteerde Deschacht voor de levering van 

alle lijnafwatering op de perrons. Projectleider 

Willem Schoups: “De nieuwe vloeren van 

de perrons zijn ter plaatse gestort en om dat 

strakke uitzicht te behouden werd gekozen voor 

lijnafwatering met inox sleufopzetstukken. Het 

beton wordt zo enkel onderbroken door een 

minieme lijn, een uiterst geslaagde keuze.”

Afwatering naar ondergrond

De perrons van het station liggen op een hoogte. 

Onder de sporen bevinden zich onder meer de 

loketten en een voetgangersdoorgang. Voor de 

renovatie van de perrons leverde Deschacht 

inox sleufopzetstukken. Willem Schoups: 

“Het water sijpelt via de lijnafwatering in inox 

afwateringsgoten die naar infiltratiegoten 

leiden. Het infiltreert via de PP-ribwall IT-

riolen in de ondergrond en eens die verzadigd 

is, wordt het naar de riolering geleid. De 

ondergrond vormt dus als het ware een 

bufferbekken voor het opgevangen water. Op 

dit moment zijn al twee van de vijf perrons 

volledig gerenoveerd.” 

Levering van formaat

Naast zo’n 750 meter lijnafwatering in inox 

316 leverde Deschacht ook de bijhorende 

zandvangers, 500 meter PP-ribwall IT-riolen, 

inox putdeksels, 3600 meter pvc-buizen om 

de bekabeling op te bergen en 192 dakkolken 

in gietijzer. “De dakkolken worden gebruikt 

voor de vernieuwing van het viaduct. Om 

de waterdoorsijpeling aan te pakken is een 

grondige renovatie van het bovenliggende 

waterdichtingssysteem van de spoorbakken 

noodzakelijk. De dakkolken zullen hierbij 

het water opvangen en afvoeren naar het 

rioleringssysteem.” Willem Schoups sluit 

af met een compliment aan het adres van 

Deschacht: “Correct, stipt en snel. Deschacht is 

een betrouwbare leverancier waar we bijzonder 

graag mee samenwerken.” 
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De spouwmuren worden geïsoleerd m� Kingspan ªermawall TW50 spouw.

Topisolatie voor nieuwe sociale woningen van 
Antwerpse Woonhaven 

  Vorig jaar werd een van de grootste renovatieprojecten van de sociale 
huisvestingssector in Vlaanderen ingeluid. Aan de Manchesterlaan in 
Antwerpen verdwijnen alle bestaande gebouwen om plaats te maken voor 129 
appartementen en 20 eengezinswoningen. Aannemer van dienst is Antwerpse 
Bouwwerken. Die rekende op zijn trouwe leverancier Deschacht voor kwalitatief 
hoogstaande isolatie van Ursa en Kingspan.

Sociale woningen die voldoen aan de heden-

daagse wooneisen. Dat was het doel van de 

sociale huisvestingsmaatschappij Antwerpse 

Woonhaven met het renovatieproject aan de 

Manchesterlaan. De bestaande appartementen 

waren niet goed genoeg meer om in te wonen. 

Van verouderde leidingen tot verzwakt beton 

in de draagmuren. Een renovatie met behoud 

van de structuren was dus onmogelijk. In 

plaats daarvan komen 129 appartementen en 

20 eengezinswoningen die groter zullen zijn 

en waarbij ook aandacht is besteed aan het 

binnengebied. Daarnaast is er een betere mix 

van type woningen met 1 tot 5 slaapkamers. 

Architectenbureau Poponcini & Lootens lr. 

Architecten stond in voor het ontwerp en streefde 

naar meer samenhang tussen de tuinwijk in het 

noorden van de Luchtbal en de modernistische 

woontorens in het zuidelijke deel. Antwerpse 

Bouwwerken, een van de belangrijkste Vlaamse 

aannemingsmaatschappijen, contac teerde 

Deschacht voor de levering van spouwmuur-

isolatie. 

Elke toepassing zijn isolatie

Projectmanager Koen Vandenneucker bena-

drukt de kwaliteit van de gekozen isolatiema-

terialen: “Voor de spouwmuren werken we 

met thermische en akoestische isolatie van 

Kingspan en Ursa, twee gerenommeerde 

spelers op het vlak van isolatie die een 

complementair gamma aanbieden. Qua 

thermische isolatie gebruiken we twee types 

van Ursa: geëxtrudeerd polystyreen: URSA 

XPS N-W-E 60 mm en minerale wol: URSA 

444 (80 mm; 100 mm; 120 mm). Van Kingspan 

bestelden we PIR: Kingspan Thermawall TW50 

spouw. Als akoestische isolatie kozen we voor 

minerale wol: URSA 155 (30 mm) en URSA 

walltec (50 mm). Afhankelijk van de ruimte 

in het appartement of huis, de plaats in het 

appartementsblok en het doel van de isolatie 

wisselen we af qua type.” 

Toren- en staartgebouwen

Het ontwerp van de huizen en appartements-

gebouwen oogt hedendaags en open. Er 

zijn zes hoge ‘torengebouwen’ die aan de 

Manchesterlaan grenzen en zes achterliggende 

lagere ‘staartgebouwen’. De torengebouwen 

zijn telkens per twee verbonden door een luifel 

met daarachter een openbaar binnenplein. 

De luifel overkoepelt de toegang tot de 

appartementsgebouwen. Tussen de gebouwen 

zijn er publieke binnentuinen die vanop de 

Manchesterlaan te zien zijn. Als alle nieuwe 

gebouwen op punt staan, worden ook de straten 

heraangelegd. De eerste bewoners betrekken 

de nieuwe woningen tegen het najaar van 2014, 

eind 2015 worden alle werken normaal gezien 

afgerond. Over Deschacht als bouwpartner 

is Koen Vandenneucker bijzonder tevreden. 

“Naast een sterke prijs-kwaliteitverhouding en 

degelijke materialen ben je ook zeker van een 

uitstekende service en snelle, stipte leveringen. 

Precies zoals het hoort. In het verleden werkten 

we al met hen samen en in de toekomst belooft 

dat niet anders te zijn.”

H� proje� omvat z� hoge 
‘torengebouwen’ m� telkens een 
achterli®end lager ‘staartgebouw’.

Antwerpse Bouwwerken in 
vogelvlucht
Ruim 65 jaar geleden opgericht als 
ambachtelijke schrijnwerkerij. Door de 
jaren heen geëvolueerd naar algemene 
aannemingswerken en vandaag 
uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
Vlaamse aannemingsmaatschappijen. 
Antwerpse Bouwwerken maakt deel uit 
van de holding Eiffage Benelux die op 
zich deel uitmaakt van de Franse groep 
Eiffage.

Meer info? Contacteer onze divisie Dak, Gevel & 
Isolatie via carl.jansen@deschacht.eu 
of 0499 513 344

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.
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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

Meer info? Contacteer Collinet via 04 256 56 10 of info@collinet.eu 

“In het atelier van Collinet hebben we 35 meter 
inox goten in één stuk geassembleerd. Geen 

sinecure, maar wel perfect gelukt.”

Collinet assembleert goten voor Kim Clijsters
  Het voormalige tenniscentrum De Boneput in 

Bree krijgt momenteel een grondige make-over. 
Het complex werd onlangs omgedoopt tot de 
‘Kim Clijsters Sports & Health Club’ en belooft 
het nieuwe tennismekka in België en Europa te 
worden. Aannemer Mathieu Gijbels vroeg Collinet 
om een perfect geassembleerde lijnafwatering voor 
het terras te voorzien. 

Toen tennisster Kim Clijsters zich engageerde voor de Kim 

Clijsters Sports & Health Club had ze een duidelijke visie voor 

ogen: een tennisacademie waar Belgische en internationale 

jonge talenten worden klaargestoomd voor een profcarrière. 

Fitness, conditietraining en professioneel advies op het gebied 

van tennis vormen de pijlers. Om dat te realiseren diende de 

bestaande, totaal verouderde Boneput te worden omgebouwd en 

uitgebreid tot een multifunctioneel sport- en tennismekka. De 

werken gingen in 2012 van start onder leiding van aannemer 

Mathieu Gijbels uit Opglabbeek. Ook Collinet uit Herstal (net 

als Deschacht onderdeel van de Buildmat-groep) mocht een 

steentje bijdragen aan dit prestigieuze gebeuren. 

Renovatie en uitbreiding

Tijdens de werken moest het tenniscentrum open blijven, dus 

werd beslist om in twee fases te werken. De eerste fase ging in 

2012 van start en betrof de voorzijde van het tenniscomplex met 

de bouw van het Energy Lab, onthaalruimtes, kantoren, fitness-, 

yoga-, pilates- en revalidatieruimtes. 

In mei dit jaar werd de tweede fase ingeluid met de bouw van een 

nieuwe cafetaria met prachtig uitzicht op de buitenterreinen en 

grote terrassen, vergaderzalen voor verenigingen en bedrijven. 

En daar komt Collinet in het verhaal. Jean-Marie Dewalleff: 

“We werden aangesproken door Mathieu Gijbels om perfect 

geassembleerde inox goten voor het nieuwe terras te leveren. 

Geen sinecure als je weet dat de goten over een afstand van 35 

meter volledig waterdicht moesten zijn. Gelukkig hebben we een 

goed uitgerust atelier waar we dergelijke zaken perfect kunnen 

realiseren.”

Naadloze, waterdichte assemblage

Aangezien de ondervloer van het terras volledig vrij van water 

moet blijven, was het uiterst belangrijk dat de goten volledig 

waterdicht zijn. Jean-Marie Dewalleff: “In totaal hebben we 

55 meter RVS-goten geleverd. Daarvan diende 35 meter in één 

stuk in ons atelier te worden geassembleerd. Eens ter plaatse 

werden de goten dan afgelast om 100 procent waterdicht te zijn. 

Daarnaast bestelden ze een vetafscheider voor de keuken van het 

sportcomplex, iets wat we bij Collinet ook produceren.”

Productie en bewerking in atelier

De site in Collinet heeft een productieafdeling met bijhorend 

atelier waar de materialen gemonteerd en/of bewerkt worden. 

Zaken zoals de assemblage van goten gebeurt er heel regelmatig. 

Jean-Marie Dewalleff: “Collinet heeft een ruime expertise in het 

op maat maken van goten en sifons, PE- en HDPE-producten, 

maar ook olie- en vetafscheiders, dubbelwandige mazouttanks 

en stockagetanks tot 100.000 liter. Mathieu Gijbels was bij ons 

dus aan het juiste adres voor zijn waterdichte lijnafwatering.” 

Het terras is ondertussen afgewerkt en normaal gezien worden 

alle werken eind dit jaar nog afgerond.    

De g¯en werden ter plaatse afgelast om 100 procent 

waterdicht te zijn.

Van de 55 m�er RVS-g¯en diende 35 m�er in één stuk 

in h� atelier van Collin� te worden ge²embleerd.
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