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  Op de grens tussen Deinze en Kruishoutem wordt 
momenteel gebouwd aan een groots project: Aqua4c, een 
exclusief aquacultuurbedrijf. Gilleman nv uit Maarkedal 
(Oudenaarde) staat onder meer in voor de realisatie van 
de betonmuren en nam Deschacht onder de arm voor de 
levering van diverse materialen. 

Aqua4c belooft een viskwekerij van formaat te worden. Het 

aquacultuurbedrijf, gelegen in de glastuinbouwzone Stokstorm, zal 

vissen voor consumptie kweken, tot nu toe een vrij onbekend fenomeen 

in ons land. Reden daarvoor is dat 80 procent van de visbestanden 

overbevist wordt en van de 300.000 ton vis die we jaarlijks in ons land 

gebruiken er slechts 7 procent van eigen kweek is. De KU Leuven, 

het PTI Kortrijk, de Vlaamse overheid, Europa en nog enkele andere 

partners zetten hun schouders onder het project. In de viskwekerij zal 

de supervis ‘Omegabaars’ gekweekt worden, een duurzame vis van hoge 

kwaliteit die boordevol omega 3-vetzuren zit. Bedoeling is om per jaar 

circa 200 ton vis te kweken, die vanaf eind 2015 in speciaalzaken en 

horeca verkrijgbaar zal zijn. Een realisatie van om en bij de 3 miljoen 

euro waar Gilleman graag zijn steentje aan bijdraagt. 

Huisleverancier Deschacht

Toen Gilleman, gespecialiseerd in industriële bevloeringen en beton-

constructies, te horen kreeg dat de opdracht voor Aqua4c doorging, 

hoefde de betonspecialist niet meer op zoek te gaan naar een leverancier 

van materialen. Projectleider Peter Meesen: “Deschacht is al geruime 

tijd een huisleverancier van Gilleman. Hun snelle leveringen en sterke 

ondersteuning maken van ons een trouwe klant. Voor dit project 

hebben we diverse materialen besteld waar we, zoals altijd, bijzonder 

tevreden over zijn. Het order omvatte onder meer PVC-drukleidingen, 

rioleringsbuizen en vloerisolatie.”

Totaalaanbod

Een van de grote voordelen voor Gilleman is dat Deschacht een one-

stop-shop is. Peter Meesen: “We kunnen bij hen terecht voor het 

grootste deel van de materialen die we nodig hebben, zelfs voor zaken 

die minder voor de hand liggend zijn. Voor dit project bestelden we 

isolatieplaten met een dikte van 10 cm voor onder de vloerplaat, PVC-

drukleidingen voor de afvoer, materialen voor de inkleding van de 

ondergrondse betonnen filterinstallatie en persleidingen voor diezelfde 

installatie. Voor de afvoer van het regenwater kozen we voor een 

Venturigoot en ook de KWS-afscheider werd door Deschacht geleverd. 

De drukleidingen kwamen trouwens in speciale maten, namelijk met 

een diameter van 140 mm, 180 mm en 280 mm.”

www.deschacht.eu

DE VLUCHT VOORUIT

De tellers staan weer op nul. Het voorbije 
jaar is afgesloten, de nieuwjaarswensen zijn 
overgemaakt. Ja, de goede voornemens zijn 
bij velen zelfs alweer wat afgezwakt. Soms 
lijkt de jaarwissel wel routine. Daar houden 
we nochtans niet van bij Deschacht. Routine 
is voor mij een woord met een negatieve 
bijklank. Tenzij je met routine bedoelt dat 
alles loopt volgens geijkte procedures, dat 
routine betekent dat je de zaken onder 
controle hebt.

The only way is up

Laat ons maar vooruit kijken! Want elk jaar 
heeft zijn uitdagingen. De vlucht vooruit 
blijkt dikwijls de enige goede keuze te 
zijn. Voor Deschacht betekent dat blijven 
investeren in zaken waarin we geloven en die 
voor ons belangrijk zijn. Investeren in onze 
klantenrelaties, onze klanten betrekken bij 
ons bedrijf, onze mensen telkens opnieuw 
verder opleiden tot specialisten in hun 
vakgebied om als technische groothandel 
ons te blijven onderscheiden. Maar evengoed 
onze regionale aanwezigheid verder 
uitbouwen, onze productmix uitbreiden en op 
de hoogte blijven van nieuwe technologieën. 
Looking back is for the birds.

Veel leesplezier

Jo Verfaellie 
Gedelegeerd bestuurder

 Lees verder op p2 >

Onder de betonnen vloerplaten kwamen isolatieplaten met een 

dikte van 10 cm te liggen.

Deschacht leverde alle PVC-drukleidingen  
van Ø25mm t.e.m. Ø280mm.

“We kunnen bij Deschacht terecht voor het grootste 
deel van de materialen die we nodig hebben, ook voor 

zaken die minder voor de hand liggend zijn.”

info



Veelzijdige toepassing voor 
Deschacht-folies bij Colors 

  Colors nv uit Hamme is gespecialiseerd in aluminiumlakwerk. Al meer 
dan tien jaar neemt het bedrijf bij Deschacht verschillende folies af voor 
onder meer het verpakken van hun gepoedercoate producten, maar ook als 
scheidingswand tussen de poederlakcabines.

De firma Colors is niet de minste. De voor-

bije acht jaar werd de lakspecialist maar liefst 

zes keer tot Trendsgazelle van de provincie 

Oost-Vlaanderen uitgeroepen. Aanvankelijk 

was het bedrijf in het leven geroepen met 

als doel het poedercoaten van de Aralco-

ventilatieroosters. Al snel trok hun hoog-

waardige lakkwaliteit de aandacht van con-

structeurs en systeemhuizen en begon het 

bedrijf ook opdrachten voor derden aan te 

nemen. Met 25 jaar ervaring, 4 moderne 

lakstraten en een geïntegreerde productie 

van plaat- en plooiwerk (Colors Construct 

in Temse) is Colors vandaag een waardevolle 

partner voor constructeurs, extrudeurs en 

systeemhuizen, maar ook voor ondernemin-

gen buiten de bouwsector. Ruim een decen-

nium al neemt de firma diverse folies af bij 

Deschacht. 

Verpakken, afschermen en 
inwikkelen

Colors neemt verschillende types folie 

af. Sven Merckx, bestuurder Aankoop en 

Administratie: “Enerzijds bestellen we jaar-

lijks zo’n 50 ton transparante verpakkings-

folie die in breedtemaat is afgestemd op het 

zo optimaal mogelijk verpakken van onze 

producten, dus met een minimum aan ver-

lies. Hiermee verpakken we alle gepoeder-

coate aluminium producten. Anderzijds ne-

men we 70µ transparante bouwfolie af die 

een totaal andere toepassing krijgt dan waar-

voor hij eigenlijk bedoeld is. Bij ons doet de 

folie namelijk dienst als snel verwisselbare 

wand in de poederlakcabines. Verder levert 

Deschacht ook diverse rekwikkelfolies: mi-

nistretchrolletjes (20 µ - 10 cm x 150 lm), 

standaard stretchfilm handrollen (20 µ - 

50 cm x 300 lm), stretchrolletjes (23 µ - 5 cm 

x 360 lm) en rekwikkelfolie voor Robopack. 

Die dienen om profielen tussen de behande-

ling in samen de houden, te verpakken of om 

automatische omsnoering op moeilijk be-

reikbare plaatsen te doen.

Tien jaar groei

Meer dan tien jaar al vertrouwt Colors op 

de kwaliteit van de folies van Deschacht. 

Sven Merckx: “Door de jaren heen zijn we 

steeds bevestigd geweest in onze keuze voor 

Deschacht. De medewerkers blijven voort-

durend meedenken, ze beschikken over ex-

pertise en knowhow, komen met de juiste 

oplossing waar er zich problemen stellen, 

terwijl hun prijzen altijd marktconform blij-

ven. Meer zelfs, ze geven vaak advies wan-

neer het moment er is om meer of minder te 

bestellen in functie van de grondstofprijzen 

op dat ogenblik. In die tien jaar dat we klant 

zijn is het aantal producten dat Deschacht 

aanbiedt en wij afnemen alleen maar toege-

nomen.” Naast folies bestelt het bedrijf ook 

af en toe rioleringsmateriaal voor hun instal-

laties of als productiehulpmiddel, en om-

snoeringsband. “De sterkte van Deschacht is 

dat we voor alle producten Linsay of Cathy 

kunnen aanspreken, onze contactpersonen 

voor de folies, en we even goed een correct 

antwoord en vlotte service krijgen”, besluit 

Sven Merckx tevreden. 
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Topprioriteit: isolatie

Om de duurzaamheid en een optimale 

werking van de installaties in de viskwekerij 

te garanderen is een goede isolatie bijzonder 

belangrijk. “De ondergrondse drukleidingen 

werden geïsoleerd, net als de vloerplaat en 

alle wanden. Dit om een constante binnen-

temperatuur en temperatuur van het water 

voor de vissen te garanderen. Verder hebben 

we de betonnen ondergrondse filterinstallatie 

van 36 x 18 m en een diepte van 4 m volledig 

ingekleed”, besluit Peter Meesen. De oplevering 

van het project is voorzien voor eind februari. 

Gepoedercoate aluminium profielen.

Alle gepoedercoate aluminium 
producten worden in transparante 
verpakkingsfolie gewikkeld.

“Deschacht denkt ten volle mee 
met zijn klanten. Meer zelfs, ze 
geven vaak advies wanneer het 

moment er is om meer of minder te 
bestellen in functie van de actuele 

grondstofprijzen.”

Over Gilleman nv:

• opgericht in:1982

• locatie: Maarkedal (Oudenaarde)

• kernactiviteit: industriële bevloeringen 
- grondwerken - betonconstructies zoals 
kelders, funderingen, ondergrondse 
reservoirs en parkings

• aantal werknemers: 46

• actieradius: Zuid-Nederland - België - 
Noord-Frankrijk - Groot Hertogdom 
Luxemburg

De nieuwe gezichten bij Deschacht
Deze nieuwe medewerkers versterkten onlangs het Deschacht-team. Ze staan met veel enthousiasme klaar om samen te werken!

Sophie Aerts,  
Commercieel Medewerker (Geel)

Tim De Sutter,  
Magazijnier (Oostakker)

Natasja Moons, Commercieel 
Afgevaardigde (Geel)

Van Moeffaert Bram,  
Chauffeur (Zedelgem)

Ronny Van Lierde, 
Studiedienst (Geel)

Naast de vloeren en ondergrondse 
drukleidingen werden ook alle betonnen 
wanden geïsoleerd.

Meer info over onze folies? Contacteer de 
divisie Folies via linsay.koyen@deschacht.eu of 
0497 49 49 50.
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Zolderse Dakprojecten bouwt met en op 
private-labelproducten Deschacht

  Park 51 in Herent is een mooi 
staaltje van bouwkunst met produc-
ten uit het private-labelgamma van 
Deschacht. Klant in kwestie is Zolderse 
Dakprojecten, waarmee Deschacht 
in het verleden al regelmatig samen-
werkte. Dampdrukverdelende onder-
laag, dampscherm, toplaag en alle 
toebehoren … Enkele daken van Park 
51 zijn er volgens de hoogste kwali-
teitsnormen mee afgewerkt.

Een dorp in een dorp met een mix van han-

delszaken, appartementen en flats voor ver-

schillende doelgroepen. Dat is wat de komst 

van Park 51 op de voormalige Henkelsite in 

Herent beoogt. Aannemer Willemen General 

Contractor neemt de bouw van blok B en blok 

E voor zijn rekening. Blok B telt 76 apparte-

menten en 5 commerciële ruimtes, Blok E 120 

serviceflats. Op de benedenverdieping zijn er 

onder meer een brasserie, dokterspraktijk, 

wellnessruimte met zwembad en tal van ande-

re faciliteiten voor de bewoners. Ondergronds 

zijn er parkeergarages. Een project om u tegen 

te zeggen. Zolderse Dakprojecten mocht in op-

dracht van Willemen de 

daken voor zijn rekening 

nemen. Thomas Jans, wer-

fleider bij ZDP: “Voor dit 

project staat ons bedrijf in 

voor het realiseren van de 

daken, d.w.z. het plaatsen 

van een dampscherm, isoleren en het aanbren-

gen van tweelaagse roofing. Bijkomend hebben 

we nog grind geplaatst.”

Complementair gamma private 
label Deschacht

Voor de realisatie van de daken rekende 

Zolderse Dakprojecten integraal op de private-

labelproducten uit het gamma van Deschacht. 

Thomas Jans: “Concreet hebben we volgende za-

ken besteld voor het maken van een bitumineus 

warm dak van een nieuwbouwblok: SuperAir, 

SuperUno en SuperGum+. Respectievelijk een 

dampdrukverdelende onderlaag, dampscherm 

en bovenlaag voor het waterdicht maken van 

platte daken. Ook enkele producten uit het 

gamma Supra Liquids stonden op het order. 

Naast de private-labelmaterialen werden de da-

ken geïsoleerd met Recticel-isolatie, eveneens 

geleverd door Deschacht.”

IJzersterk alternatief voor merk-
producten

De tevredenheid over de kwaliteit van de pri-

vate-labelmaterialen is bijzonder groot. Hoewel 

dit het eerste project was waarvoor alle produc-

ten uit het huismerkgamma van Deschacht 

kwamen, is Zolderse Dakprojecten ervan over-

tuigd dat er snel meer zullen volgen. Thomas 

Jans: “De producten moeten qua kwaliteit ab-

soluut niet onderdoen voor de concurrentie, 

integendeel. De prijs-kwaliteitverhouding is 

bijzonder sterk. Daarnaast speelt de service 

van Deschacht een grote rol in onze tevreden-

heid. Ze hanteren een uiterst snelle leverter-

mijn, voor elk probleem vinden ze een gepaste 

oplossing en gemaakte afspraken worden na-

gekomen.”

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

Zolderse Dakprojecten

• ervaring: ruim 30 jaar 

• locatie: Lummen

• kernactiviteit: daken voor nieuwbouw en 
renovatie

• klanten: particulieren, bedrijven, 
overheid

• actieradius: nationaal

Park 51 wordt een dorp in een dorp met een mix van 
handelszaken, appartementen en flats voor verschillende 
doelgroepen. 

Davy Reynders & Thomas Jans (ZDP)

Enkele daken werden integraal afgewerkt 
met de private-labelproducten uit het 
gamma van Deschacht.

Nieuw in ons Supergamma: Superair
Superair is de nieuwste telg in ons succesvolle SUPERgamma. Superair SA en Superair zijn dampdrukverdelende onderlagen 
die verkrijgbaar zijn in respectievelijk een zelfklevende versie en een variant om te branden. Superair SA en Superair met SBS-
bitumenstrepen zijn onderlagen die specifiek ontworpen zijn om te kunnen combineren met PUR/PIR-isolatie. Zoals met alle 
producten uit het Supergamma is de prijs-kwaliteitverhouding ongeëvenaard.

• SBS-strepen voor optimale dampdrukverdeling
• verkrijgbaar in zelfklevende versie of om te branden
• uitstekende prijs-kwaliteit

Vraag nu onze folder aan met daksystemen voor plat dak via marketing@deschacht.eu 

“Voor een bitumineus warm dak 
van een nieuwbouwblok hebben 

we integraal op de private-
labelproducten uit het gamma van 

Deschacht gerekend.”

www.deschacht.eu
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Collinet levert rioleringsmaterialen 
voor containerparken ZNA

  Voor de bouw van vier containerparken voor Ziekenhuis Netwerk 
Antwerpen bestelde hoofdaannemer WeGroSan/HMVT diverse riolerings-
materialen. Collinet Assainissement, zusterbedrijf van Deschacht, leverde 
olieafscheiders en de volledige lijnafwatering.

ZNA vormt een overkoepeling voor negen 

ziekenhuizen in en om Antwerpen. Vier 

daarvan krijgen momenteel een nieuw 

container park: Erasmus, Hoge Beuken, 

Joostens en Middelheim. Hoofdaannemer 

van het project is WeGroSan/HMVT, 

specialist in civiele werken. Projectleider 

Zoë Van Brusselen: “Het gaat om een vrij 

omvangrijke opdracht. De werkzaamheden 

omvatten in eerste instantie afbraak-, grond-, 

weg-, en rioleringswerken. Daarna wordt het 

volledige terrein ingericht met een chemische 

kluis, overkapping, verlichtingsinstallatie, 

berging, hekwerk, toegangscontrole enz. 

Kortom, een containerpark aangepast aan 

alle hedendaagse vereisten voor afvalberging 

afgestemd op de ziekenhuissector.”

Gescheiden rioleringsstelsel

Voor de inrichting van het gescheiden riole-

ringsstelsel bestelde WeGroSan/HMVT alle 

nodige materialen bij Collinet, het zusterbe-

drijf van Deschacht. Collinet leverde kwali-

teitsmaterialen om een duurzame riolering 

De lijngoten van Hauraton 
koppelen het praktische 
aan het esthetische.

“Deschacht is niet enkel een 
leverancier. Toen er een probleem 
was op de werf is er onmiddellijk 

iemand langsgekomen om in overleg 
tot een oplossing te komen.”

Dakspecialist Roofers renoveert  
met Deschacht-materialen

  Vader en zoon Putman stampten twee jaar geleden Roofers uit de grond, 
een familiebedrijf met dak- en gevelwerken als specialiteit. In hun zoektocht 
naar leveranciers kwamen ze al snel bij Deschacht terecht, die ondertussen 
een vaste partner is geworden. Onlangs nog realiseerden ze een mooi project 
met de renovatie van het dak van Kleuterstad, een uniek binnenspeelplein in 
Turnhout.

Kleuterstad in Turnhout is een overdekte bin-

nenspeeltuin voor kinderen tot zeven jaar. 

Voor de renovatie van het dak bestelde Roofers 

diverse materialen om de opdracht tot in de 

puntjes te kunnen uitvoeren. Zaakvoerder Jens 

Putman: “Op vraag van de bouwheer hebben 

wij het volledige dak voorzien van isolatie met 

daarboven een tweelaags bitumen systeem. 

Daarnaast hebben we de twee boogkoepels ver-

vangen door twee rechte dakkoepels.”

One-stop-shop Deschacht

Voor dit project stond Deschacht in voor 

de levering van alle nodige materialen. Jens 

Putman: “Deschacht heeft werkelijk elk pro-

duct geleverd dat we voor de renovatie van het 

dak nodig hadden. Als isolatie gebruikten we 

Kingspan TR 20 (120 mm), voor de dakafwer-

king de private-labelproducten Superair SA 

(onderlaag) en Supergum+ (toplaag). Verder 

bestelden we loden tapbuizen, Supra sneldro-

gende primer, PU schuine hoeken, Isoplac rond 

model (drukverdeelplaatjes), schroeven en de 

volledige lichtstraat. Die laatste is vervaardigd 

uit de best isolerende polycarbonaatplaten die 

momenteel verkrijgbaar zijn.” 

Correcte werkwijze

Het was de eerste keer dat Roofers met Superair 

SA werkte, wat het even zoeken maakte naar 

de juiste gebruikswijze. Jens Putman: “In 

eerste instantie wisten we niet dat het om 

een zelfkleefbaar product ging. Mijn vader 

en ik hadden wel het gevoel dat de voorzijde 

van de roofing geen brandbare folie was, dus 

belden we even op naar Deschacht. Toen we de 

correcte werkwijze doorhadden, was het een 

ware verademing. Met Superair SA kan je met 

z’n tweeën enkele honderden vierkante meter 

per dag afwerken. Het is een zelfklevend ma-

teriaal bij hogere temperaturen. En het kleeft 

bijzonder goed. Toen het wat kouder was ver-

warmden we het product zodat het even goed 

bleef kleven. Bovendien kan je de bovenzijden 

van Superair SA goed laten versmelten met de 

bovenlaag roofing. Ja, we zijn overtuigd, het is 

een topproduct.” 

Zaakvoerder Jens Putman is overtuigd 
van de kwaliteit van Superair.

Over Roofers:

• opgericht in: 2013

• locatie: Turnhout

• kernactiviteit: dak- en gevelwerken; 
waterdichtingsactiviteiten; 
betonboringen

• aantal werknemers: 2

• actieradius: Vlaanderen

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

“Met Superair SA kan je met z’n 
tweeën enkele honderden vierkante 

meter roofing per dag afwerken.”
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te realiseren. Dat hield onder meer vier olie-

afscheiders in, PE-verhogingen, dichtingen, 

rijwegdeksels en oilsets. Voor de verschil-

lende containerparken kwam daar ook nog 

de lijnafwatering van Hauraton bij, inclusief 

zandvangers. De ondergrondse werken en 

verhardingen werden afgewerkt, momenteel 

gebeurt de plaatsing van de terreininrichting.  

Oplossing in overleg 

WeGroSan/HMVT is een vaste klant van 

Deschacht/Collinet. Het feit dat de aannemer 

een beroep kan doen op zijn leverancier 

voor advies vormt een grote meerwaarde in 

de dienstverlening. Tijdens de werken was 

er een fout opgedoken in de afstemming 

tussen de goten en zandvangers. Bij plaatsing 

was aansluiting op de systemen onmogelijk, 

zodat er ter plaatse aanpassingen dienden te 

gebeuren. Er is toen onmiddellijk iemand van 

Collinet langsgekomen om de problematiek 

te bekijken en zo tot een passende oplossing 

te komen. Tot slot uit de projectleider 

nog haar tevredenheid over de positieve 

ervaringen met Deschacht: “Deschacht staat 

voor goede en correcte leveringen conform de 

gemaakte afspraken. Ook het nieuwe filiaal 

in Hoogstraten beschikt over een uitgebreide 

voorraad en biedt een goede service.”

PE-buizen Deschacht garanderen vlotte afwatering 
van viaduct Gent Zuid

  Het viaduct van de B401 om de stad aan Gent Zuid in en uit te rijden 
staat al even in de steigers. Aannemer Aswebo bestelde voor de vernieuwing 
van de waterhuishouding alle PE-afwateringsbuizen bij Deschacht. Een 
order van formaat.

Er zijn heel wat plannen, vergaderingen en 

wijzigingen aan voorafgegaan, maar uitein-

delijk is het er dan toch van gekomen. De 

vernieuwing van het viaduct om Gent via de 

E17 in- en uit te rijden is een feit. Dat was 

ook nodig: een versleten wegdek, lekkende 

brugdekvoegen en een falende afwatering 

maakten verder uitstel onmogelijk. De veilig-

heid van de weggebruikers kon immers niet 

langer optimaal worden gegarandeerd. Op 1 

juni vorig jaar ging de totaalrenovatie van 

start, met onder meer de vernieuwing van 

het wegdek, de waterdichting, brugdek-

vloeren, veiligheidsconstructies en verlich-

ting.  Aannemer Aswebo stond in voor de 

werken en sprak Deschacht aan voor de leve-

ring van alle PE-afwateringsbuizen.

Feilloos afwateringssyteem

Aswebo heeft wegenbouw in al zijn aspecten 

als kernactiviteit. Daarnaast is het een van 

de belangrijkste producenten van asfalt en 

wegenisbeton in België. Yves Henderick, 

hoofdwerfleider bij Aswebo: “We bestellen 

regelmatig materialen bij Deschacht en zijn 

bijzonder tevreden over hun snelle service. 

Voor dit project ging het om een groot order 

PE-afwateringsbuizen met een diameter van 

160 en 200 mm. Die werden gebruikt voor de 

afwatering van alle roosters naar beneden toe. 

Een feilloze afwatering is uiteraard essentieel 

voor de veiligheid van de automobilisten, 

onder meer om watergladheid te voorkomen.”

Vooraf gelaste verbindingen

Om de werken zo vlot mogelijk te laten 

verlopen, werd Deschacht gevraagd om alles 

in prefab aan te leveren. Yves Henderick: 

“Door de goede voorbereidingen en het juiste 

aantal prefab stukken ter plaatse hebben 

we bijzonder efficiënt gewerkt. Deschacht 

heeft er immers voor gezorgd dat de meeste 

stukken op voorhand gelast waren, zodat ze 

eenmaal op de werf meteen konden worden 

geplaatst.” Sinds november is de B401 

opnieuw toegankelijk voor alle verkeer.

Meer info over onze PE-buizen? 
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer 
via filip.ausloos@deschacht.eu 
of 0475 847 633.

Het wegdek, de waterdichting, 
brugdekvloeren, veiligheidsconstructies 
en verlichting werden volledig 
vernieuwd.

Aswebo in vogelvlucht:

• opgericht in: 30 maart 1949 - sinds 
2011 deel van de Willemen Groep

• locatie: Drongen

• kernactiviteit: wegenbouw - producent 
van asfalt en wegenisbeton

• aantal werknemers: 500

• actieradius: België

“Deschacht leverde vooraf 
gelaste verbindingen wat 

voor een bijzonder efficiënte 
plaatsing heeft gezorgd.”

Aannemer Aswebo stond in voor de 

renovatie van het viaduct aan Gent 

Zuid.

Over WeGroSan/HMVT bvba:

WeGroSan/HMVT bvba is een Belgische 
dochteronderneming van HMVT uit 
Nederland. HMVT is een milieutech-
nisch bedrijf dat innovatieve oplossingen 
zoekt en levert voor het beschermen en 
schoonmaken van bodems en het reini-
gen van water- of luchtstromen. 

In België verzorgt WeGroSan/HMVT 
bovengenoemde werkzaamheden 
met een verbreding in diverse 
milieutechnische-, civiele- en 
omgevingswerken.

• opgericht in: 1988 

• kernactiviteit: sanering en civiele 
werken

• locatie: Brecht

• aantal werknemers: 15

• actieradius: BeNeLux, Frankrijk en 
Duitsland

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

www.deschacht.eu
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Monsterlevering PVC voor megaproject  
in Mont-Saint-Guibert

  De nieuwe verkaveling Les Jardins de l’Orne in Mont-Saint-Guibert is een 
herbestemmingsproject om u tegen te zeggen. Op de 10 hectare tellende site 
van de voormalige papierfabriek worden momenteel een kleine 300 nieuwe 
wooneenheden gebouwd. Firma De Kock uit Overijse bestelde hiervoor alle 
PVC bij Deschacht, een monsterlevering.

De oude papierfabriek van Mont-Saint-

Guibert is niet meer. Na grondige sanerings-

werken werd besloten de site een nieuwe 

bestemming te geven. Anno 2004 was het 

plan om er 40 wooneenheden te realiseren 

en een ruim bedrijventerrein. Tien jaar later 

werd besloten de locatie om te vormen tot een 

verkaveling met louter eengezinswoningen 

en appartementen. Naast wooneenheden is 

er ruimte voor commerciële diensten, alsook 

voldoende groenzones. De Kock uit Overijse 

is gespecialiseerd in grond-, wegenis- 

en afbraakwerken en staat in voor alle 

riolerings- en wegeniswerken op het terrein. 

Een project van formaat waarvoor het bedrijf 

alle PVC-materialen door Deschacht laat 

leveren. 

Oude funderingsmassieven

Momenteel zijn de rioleringswerken op 

de site volop aan de gang. Werfleider Sam 

Van Wemmel van De Kock: “We bestellen 

regelmatig PVC- en PP-producten bij 

Deschacht. Voor dit project ging het om 

PVC-buizen en PP-huisaansluitingsputjes 

voor het plaatsen van de hoofdriolering en 

de huisaansluitingen. In totaal bestelden 

we maar liefst 3600 meter buizen en de 

nodige hulpstukken.” De eigenheid van 

de locatie zorgt wel voor wat complicaties 

tijdens de werken. Sam Van Wemmel: 

“De funderingsmassieven van de oude 

papierfabriek zijn nog aanwezig en zorgen 

regelmatig voor hinder tijdens het plaatsen 

van de riolering. Bovendien maakt de hoge 

grondwatertafel dat onder de fundering van 

de buizen een draineercomplex noodzakelijk 

is.”

Snel en competitief

De onderneming De Kock werd eind jaren 

’50 als veevoederbedrijf opgericht. Tien 

jaar later stapten zijn twee zonen in het 

bedrijf en werden de activiteiten uitgebreid 

naar grondwerken, wegeniswerken en de 

uitbating van zandgroeven. In 1983 werd het 

filiaal De Kock Wavre opgericht om zo ook 

het Waalse gewest vlot te kunnen bedienen. 

De Kock werkt regelmatig met Deschacht 

als leverancier, zowel voor projecten 

in Vlaanderen als in Wallonië. Door de 

grootte van deze opdracht is de bijdrage 

van Deschacht bijzonder omvangrijk. 

Sam Van Wemmel: “Service, snelheid en 

sterke prijzen. Dat zijn de drie troeven 

die Deschacht onderscheiden van andere 

leveranciers. Vooral hun snelle leveringen 

zijn een enorme meerwaarde on the field. 

Time is money, zeker op een werf van dit 

kaliber. Dat maakt hen echt onmisbaar.”

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

In totaal bestelde De Kock maar liefst 3600 
meter PVC-buizen inclusief alle nodige 
hulpstukken.

De Kock in feiten:

• opgericht in: eind jaren ‘50

• kernactiviteit(en): grond-, afbraak-, 
riolerings- en wegeniswerken; 
containerservice; sorteercentrum; 
betoncentrale; zandgroeve

• locatie: Overijse, Waver

• aantal werknemers: 90

• actieradius: Waals-Brabant, Vlaams-
Brabant en Brussel

Oude funderingsmassieven zorgden tijdens het plaatsen 
van de riolering regelmatig voor hinder.

NIEUW IN ONS GAMMA

Productgamma voor 
luchtdicht bouwen

  Bij nieuwbouw en renovatie van woningen en gebouwen is het van belang 
het E-peil zo laag mogelijk te houden. In feite geldt: hoe lager, hoe beter. 
Luchtdicht bouwen is daarbij een van de meest effectieve manieren om dat 
E-peil naar beneden te halen. Een luchtdichte afwerking van de bouwschil 
zorgt immers voor een winst van 5 tot 10 E-peilpunten. Luchtdicht 
bouwen kan onder meer door het gebruik van luchtdichte folie. Daarom 
heeft Deschacht zijn gamma onlangs uitgebreid met volgende nieuwkomers: 

Gerband 585, luchtdichte tape
Soepele PE-tape met een extreem hechtend en 
vochtbestendig polyacrylaathechtmiddel met 
uitstekende weerstand tegen veroudering. 
Binnenshuis gebruikt voor het luchtdicht 
verlijmen en afdichten van doorvoeringen en 
overlappingen van de wind en dampbarrières.

Gerband sd2 control®,  
luchtdicht dampscherm
Dubbelgelaagd dampscherm voor binnens-
huis gebruik dat een luchtdichte barrière ter 
bescherming van het gebouw vormt.

Fortax® 6400, luchtdichte lijm
Een één-componentlijmkit voor permanente 
aansluitingen van dampremmende lagen aan 
constructies.

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

“Service, snelheid en sterke 
prijzen. Dat zijn de drie troeven 

die Deschacht onderscheiden van 
andere leveranciers.”

NIEUW IN ONS GAMMA NIEUW
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De voorverpakte infiltratiebox
  Een goed infiltratiesysteem voor het opvangen van regenwater is 

essentieel. Een courante toepassing is het gebruik van ondergrondse kratten 
uit kunststof die het regenwater tijdelijk opvangen en vertraagd in de 
ondergrond later doordringen. Om de plaatsing van dat systeem efficiënter 
te laten verlopen lanceert Deschacht nu ook de voorverpakte infiltratiebox. 

De Infiltratiebox maakt deel uit van een duur-

zaam waterbeheersysteem en is bedoeld voor 

het bergen en vertraagd transporteren van re-

genwater afkomstig van daken, straten, par-

kings of ieder ander verhard oppervlak. 

De infiltratiekratten van Deschacht zijn voor-

verpakt in kant-en-klaar pakketten van 200 

t.e.m. 1200 l. Ze zijn vervaardigd uit polypro-

pyleen (PP), een materiaal met een extreme 

belastbaarheid op zeer lage inbouwdiepte, en 

zijn driedimensionaal waterdoorlatend, met 

aan elke zijde aansluit- en verbindingsmoge-

lijkheden. De infiltratiekratten zijn speciaal 

ontworpen voor een universeel gebruik, kun-

nen zowel toegepast worden voor particuliere 

woningbouw als bij grote industrie- of wege-

nisprojecten. 

• voorzien van aansluiting (in en uit) ø160 

en inspectiekanaal

• gewikkeld in waterdoorlatende BENOR-

gekeurde geotextiel

• geen risico op dichtslibben

• geschikt om onder een oprit te plaatsen

• opslagcapaciteit: 95%

• doorlaatcoëfficiënt: 63%

• max. belasting: 700 kN

Belastbaarheid/minimale dekking: 

• begaanbaar: 15 cm
• personenwagens: 30 cm
• max. bedekking: 240 cm

Voor projecten groter dan 1200 l is een com-

binatie van verschillende standaardreferen-

ties mogelijk. Is het te infiltreren volume niet 

gekend of zijn er onzekerheden omtrent de 

dimensionering van het infiltratiebekken? 

De divisie Riolering & Afvoer van Deschacht 

staat klaar om u een offerte en technische uit-

werking op maat aan te bieden. 

Dakmaterialen Deschacht optimaliseren  
sociale woningen

  In de Ziekenhuisstraat in Outer werden recent de daken van 51 sociale 
woningen grondig gerenoveerd. De Vos Dakwerken uit Ninove realiseerde de 
werken en deed hierbij een beroep op Deschacht voor de kwaliteitsproducten 
uit het gamma Dak, Gevel & Isolatie.

De firma De Vos Petrus & zoon is een gevestigde 

speler als het op dakwerken aankomt. Het 

familiebedrijf kent een uitgebreide geschiedenis 

die maar liefst teruggaat tot in 1792. Vandaag 

wordt het bedrijf geleid door vader Marc De Vos 

met in zijn kielzog zoon Jens. De firma staat in de 

streek dan ook gekend als de specialist in zowel 

natuurleien, tegelpannen als koperwerken. Het 

bedrijf richt zich op openbare werken en op 

de private markt. Onlangs nog kreeg het van 

de VMSW (SHM Denderstreek) de opdracht 

toegewezen om de daken van 51 sociale 

woningen in de Ziekenhuisstraat in Outer te 

renoveren. Jens De Vos: “Concreet ging het om 

het plaatsen van een dampscherm, isolatie, de 

eerste bitumineuze onderlaag en de eindlaag. 

Hiervoor hebben we integraal gerekend op de 

producten van Deschacht.” 

Super!

Bij de materiaalkeuze werden onder meer 

Superair en Superuno geselecteerd. Jens De 

Vos: “Voor de afdichting van de daken viel ons 

oog op het Super-gamma, de private-labelpro-

ducten van Deschacht. Superair is een damp-

drukverdelend waterdichtingsmembraan van 

elastomeerbitumen SBS met wapening van niet-

geweven polyester. Superuno is een dakmem-

braan geproduceerd met geoxideerde bitumen. 

Het gamma heeft zijn naam niet gestolen, beide 

producten zijn kwalitatief bijzonder sterk en 

mogen zonder twijfel naast de merkvarianten 

worden geplaatst. Voor de bovenafwerking van 

de daken kozen we voor Villatop DUO Xtra, 

een waterdichtingsmembraan uit een compo-

siet wapening van polyester en glasvlies, ont-

worpen als toplaag voor eenlaagse opbouwen. 

Voor de isolatie viel de keuze op Kingspan 

Thermaroof TR24 (120mm).

Eerste samenwerking

Voor De Vos Dakwerken was dit het piloot-

project met Deschacht. You never get a second 

chance to make your first impression. En die 

eerste indruk is voor het bedrijf alvast in goe-

de aarde gevallen. Jens De Vos: “We hebben 

Deschacht meteen ervaren als een betrouwbare 

leverancier die gunstige condities geeft. Ze spe-

len kort op de bal en werken met een team van 

aangename mensen die altijd klaar staan om je 

te helpen. Onze vertrouwensband is pas van 

start gegaan, maar voor ons belooft het alvast 

een positieve samenwerking op lange termijn 

te worden.” De werken in Outer werden eind 

2014 afgerond. Meteen daarna liep een nieuwe 

bestelling Superuno binnen voor een ander 

project waar De Vos Dakwerken zijn schouders 

heeft ondergezet.”

Gamma roofing SUPER

Deschacht beschikt over een compleet aanbod 

van materialen voor dakafwerking. Dat omvat 

zowel producten van de gekende merken als 

private-labelvarianten. Tot die laatste behoort 

het Roofing Supergamma met volgende kwa-

liteitsproducten: Superuno (dampscherm), 

Superair (onderlaag) en Supergum+ (boven-

laag).

51 sociale woningen in de Ziekenhuisstraat in Outer kregen een 

grondige dakrenovatie.

De daken werden vernieuwd met 
Superair, Superuno en Villatop DUO 
Xtra; private-labelproducten van 
Deschacht.

BVBA De Vos Petrus & Zoon:

• opgericht in: 1792

• locatie: Ninove

• kernactiviteit: dakwerken

• aantal werknemers: 18

• actieradius: Vlaanderen

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

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

“Superair en Superuno zijn 
kwalitatief bijzonder sterk en mogen 

zonder twijfel naast de bekende 
merkvarianten worden geplaatst.”

“Het performante infiltratiesysteem, 
nu nóg sneller geplaatst!”

NIEUW IN ONS GAMMA 
NIEUW

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 Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg  36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61  
hoogstraten@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

Cartoflex verkiest Deceuninck-kwaliteit  
van Deschacht

  De Gentse ramen- en deurenspecialist Cartoflex renoveerde onlangs 
63 sociale woningen in Zillebeke.  Daarvoor bestelden ze bij Deschacht 
dakprofielen van Deceuninck. Projectleider Karel Deblanck: “We worden 
keer op keer bevestigd in de kwaliteit van Deceuninck en de service van 
Deschacht.”

Ons Onderdak, een sociale verhuur-

maatschappij uit Ieper, verhuurt zo’n 1450 

sociale woningen in Ieper en omstreken. 

In de deelgemeente Zillebeke waren de 

woningen in de straten Lage Voute en Hoge 

Voute dringend aan renovatie toe. Cartoflex, 

met meer dan dertig jaar ervaring in PVC en 

aluminium ramen en deuren, stond onder 

meer in voor de dakgootbekleding. Ze kozen 

voor de dakprofielen van Deceuninck en 

klopten hiervoor aan bij Deschacht.

Duurzame hardschuim 
bekledingsprofielen

Karel Deblanck van Cartoflex: “We hebben 

maar liefst 63 woningen van nieuwe ramen en 

een nieuwe dakgootbekleding voorzien. Per 

woning waren zo’n 22 lm gootbekledingen te 

vernieuwen, een behoorlijke aantal in totaal 

dus. De keuze viel op de hardschuim bekle-

dingsprofielen van Deceuninck omwille van 

hun duurzame karakter.” Dat type profielen 

bestaat namelijk uit een kern van hard PVC-

schuim met een toplaag in hoogslagvast hard 

PVC. Die toplaag is met de kern verbonden 

door coëxtrusie. Hardschuimprofielen om-

vatten een volledig geïntegreerd systeem voor 

dakgoot- en dakrandbekleding. 

Bouwen en vertrouwen op 
Deschacht

Cartoflex is een sterke speler in ramen en 

deuren en bouwt op 35 jaar ervaring. Het 

bedrijf werd opgericht als ambachtelijke 

eenmanszaak voor PVC en aluminium ramen 

en deuren. Het traditionele vakmanschap is 

behouden, maar anno 2015 verpakt in een 

vooruitstrevende kmo met modern machi-

nepark. Bovendien beschikt Cartoflex over 

een eigen R&D-afdeling.  In de tienduizend 

vierkante meter bedrijfsruimte en ateliers 

zorgen meer dan tachtig werknemers voor 

kwalitatief hoogstaande ramen en deuren. 

Klanten zijn zowel particulieren, aannemers 

als de overheid. Cartoflex legt de lat voor 

zichzelf hoog, maar verwacht dat ook van 

zijn leveranciers. Een verwachting die 

Deschacht alvast inlost. Karel Deblanck: 

“We zijn absoluut tevreden over de service 

van Deschacht en de kwaliteit van hun 

producten. We bestellen al geruime tijd mate-

rialen bij hen en tot nu toe zijn onze ervarin-

gen unaniem positief. Ook in de adviezen die 

ze geven hebben we een groot vertrouwen. 

Voor dit project waren, zoals altijd, opnieuw 

alle leveringen stipt en compleet zodat we 

vlot onze werken konden voltooien.”

De hardschuim bekledingsprofielen van Deceuninck ogen mooi en zijn bijzonder 

duurzaam.

De dakprofielen bestaan uit een kern 
van hard PVC-schuim met een toplaag 
in hoogslagvast hard PVC. Voor alle 
woningen werd de kleur gelakt RAL 
7023 gebruikt.  

In totaal waren er 63 woningen met 
telkens zo’n 22 lm gootbekleding te 
vernieuwen.

Cartoflex in een notendop:

• opgericht in: 1980

• kernactiviteit: ramen en deuren in PVC 
en aluminium

• locatie: Gent

• aantal medewerkers: 80

• actieradius: Vlaanderen

Meer info over de dakprofielen van Deceuninck? 
Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344. 
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