
 RIOLERING EN AFVOER    ISOLATIEMATERIALEN    KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN    FOLIES    GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN
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Navigatie Deschacht Info
Bij elk artikel staat een gekleurd blokje 
dat overeenstemt met de productgroep 
waarover de tekst gaat. 

Goede voornemens
Het lijkt wel alsof dagen, weken en maanden 
elkaar steeds sneller opvolgen. 2012 is voorbij 
gevlogen. 

December is voor mij de maand om te bezinnen 
en – nog meer dan anders – na te denken over wat 
voorbij is en vooral wat komen zal. Budgetten zijn 
gemaakt. De cijfers liggen vast: omzetprognoses, 
investeringen … Wat brengt 2013?

December is ook een maand om stil te staan bij 
u, onze klant. Hoe ziet u 2013? Welke uitdagingen 
heeft de markt volgens u in petto? En hoe gaan 
wij van Deschacht ervoor zorgen dat u de extra 
aandacht krijgt die u verdient? De beste manier 
om dat te ontdekken is de vraag aan u te 
stellen en concreet aan het werk te gaan met uw 
antwoorden.

Het goede voorbeeld

Voor ons start 2013 met een oude, ietwat vergeten 
traditie: de goede voornemens. Alle medewerkers 
van Deschacht gaan hun goede voornemens op 
professioneel vlak verwoorden en ik ga hen daar 
een jaar lang aan herinneren. Elke dag opnieuw.
Ik geef alvast het goede voorbeeld en deel er 
enkele met u:

• Wij investeren nog meer in opleidingen voor 
al onze mensen: technische kennis van onze 
producten maakt het verschil in onze activiteit. 

• Wij breiden ons assortiment van producten uit 
in de breedte en streven ernaar meer dan wie 
ook de one stop shop in uw sector zijn. 

• Wij springen bewuster om met energie en 
milieu: u leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Mag ik u een uitstekende start van het nieuwe jaar 
wensen? En uiteraard ook veel leesplezier!

Jo Verfaellie
Gedelegeerd bestuurder Deschacht

  Ruim 400 hectare tuinen en natuurlandschap, 
een gigantische openluchtspeeltuin met bijhorend 
museum, adembenemende fiets- en wandelroutes, 
creatieve workshops ... Dat kan maar één adres in 
België zijn: Bokrijk! Bokrijk is populair bij jong 
en oud en bijgevolg rijden er jaarlijks heel wat 
bezoekers met de wagen aan om het recreatiegebied 
te bezoeken. Dat vraagt om een voortreffelijke 
parkeergelegenheid. Aannemingsbedrijf Henssen 
heeft onlangs de volledige parking heraangelegd 
met maar liefst 8500 m² COPRO-gekeurde 
grasdallen van Deschacht. Een resultaat dat mag 
worden gezien!

Een groen parkeerterrein past 

perfect in een natuurdomein als 

Bokrijk, dat spreekt voor zich. 

Essentieel is wel dat de parkeer-

plaatsen een stevige, duurzame onder-

grond hebben om de talrijke wagens die aan- en afrijden te kunnen slik-

ken. Het Nederlandse aannemingsbedrijf Henssen was er dan ook meteen 

uit dat grasdallen de aangewezen oplossing waren. Aangezien het om een 

openbare aanbesteding ging waren prijs en snelle leverbaarheid door-

slaggevend bij de keuze voor een leverancier. Philip Heil, werfleider van 

Henssen, had in het verleden al vaak samengewerkt met Deschacht en 

wist dat ze, los van concurrentiële prijzen, ook een uistekende kwaliteit 

en service leveren. De keuze was dus snel gemaakt. Maar liefst 8500 m² 

grasdallen, een order om u tegen te zeggen.

Het indrukwekkende poortgebouw van Bokrijk,  
al ruim twee eeuwen een vertrouwd beeld.
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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!
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Hannecard-rollen 
veilig verpakt dankzij 
Deschacht folies 

  Hannecard heeft zijn hoofdzetel dan wel in ons kleine Belgenlandje, het 
bedrijf is op zijn minst gezegd een grote internationale speler. Als één van 
Europa’s meest toonaangevende producenten 
van rolbekledingen in rubber, polyurethaan en 
composiet geniet Hannecard een wereldwijde 
reputatie. Zoals ze zelf kwaliteit leveren aan 
hun klanten, zo verwachten ze dat ook van 
hun leveranciers. Over de samenwerking 
met Deschacht zijn ze alvast heel tevreden. 
Sinds ruim een jaar doet Hannecard een 
beroep op onze afdeling Folies voor al hun 
stretchwikkelfolie. “Deschacht garandeert 
een prijs-kwaliteitverhouding die zijn gelijke 
niet kent”, weet aankoopdirecteur Bart 
Vervaecke.

“Ruim twee jaar geleden ging ik aan de slag 

als aankoopdirecteur bij Hannecard. Een 

van de eerste opdrachten was een door-

lichting van onze leveranciers waarbij de 

verhouding prijs-kwaliteit doorslaggevend 

was.” Hannecard maakt in die periode al 

gebruik van stretchwikkelfolie, maar Bart 

Vervaecke constateert meteen dat er nood is 

aan verbetering. Na enkele omzwervingen 

komt hij terecht bij Deschacht, eindelijk een 

bedrijf dat de beste kwaliteit aan de juiste 

prijs kan leveren. 

Stretchwikkelfolie vervangt 
spanbanden

Hannecard gebruikt stretchwikkelfolie 

voor het verpakken van pallets met rollen 

bestemd voor transport. Het is uiterst be-

langrijk dat de rollen tijdens het vervoer 

veilig op hun plaats blijven zitten zodat de 

producten in perfecte staat hun eindbestem-

ming bereiken. “Stretchwikkelfolie vermijdt 

het gebruik van spanbanden om de rollen 

vast te zetten. Dat is een goede zaak, want 

heel wat rollen zijn afgewerkt met een zacht 

materiaal waarop spanbanden een afdruk 

zouden nalaten”, vervolgt Bart Vervaecke. 

90 procent van de folie die Hannecard af-

neemt is transparant, de overige 10 procent 

is zwart. Die laatste dient om producten te 

verpakken die gevoelig zijn voor licht en er 

dus tegen beschermd moeten worden om 

vervorming of beschadiging te voorkomen. 

Kleine afnemer, grote service

“De hoeveelheid folies die we afnemen is niet 

zo groot, maar we zijn heel erg te spreken 

over de service van Deschacht. Ze leveren 

steeds perfect op tijd wat uiteraard essentieel 

is. Hoewel ik alert blijf voor nieuwe ontwik-

kelingen en spelers op de markt, stel ik keer 

op keer vast dat Deschacht een bijzonder 

sterke prijs-kwaliteitverhouding hanteert. 

We zijn dus uiterst tevreden over hun dien-

sten.” Naast folies bestelt Hannecard ook 

transparante kleefband voor het dichtmaken 

van dozen bij Deschacht. Voor de toekomst 

overwegen ze om daar kleefbanden met hun 

logo aan toe te voegen. 

Hannecard in een notendop:
•	 opgericht	in	1929

•	 overgenomen	in	1982

•	 hoofdzetel	in	Ronse

•	 kernactiviteit:	rolbekleding	en	rubber-
specialiteiten

•	 klanten:	de	industriële,	de	papier-	en	
de grafische sector

•	 productie-eenheden	in	Europa	
(België, Frankrijk, Polen, Zwitserland 
en Italië), Rusland, Afrika (Algerije, 
Tunesië, Zuid-Afrika), het Midden-
Oosten (Saoedi-Arabië), China, India 
en een wereldwijd partnernetwerk

•	 aantal	werknemers	wereldwijd:	500

Folies  
2401
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COPRO gekeurd

De Trudidal-grasdal van Deschacht 

draagt het certificaat COPRO 

674/28	 voor	 grasdallen	 type	

Trudidal. Dat gerenommeerde 

keurmerk is trouwens verplicht 

bij alle openbare aanbestedingen waar grasdallen 

aan te pas komen en verzekert bouwheren met-

een een betrouwbare kwaliteitsgarantie. 

Trudidal-grasdallen zijn modulair en eenvoudig 

te plaatsen. Ze zorgen voor een efficiënte infil-

tratie van wegstromend en overtollig hemelwa-

ter en vormen de ideale oplossing voor gras- en 

grindversteviging. Zo zijn ze uiterst geschikt 

voor de aanleg en stabilisatie van parkings, ber-

men, oevers ... De grasdallen bestaan uit een 

kunststofplaat van 500 x 500 x 50 mm en kun-

nen opgevuld worden met gras of een natuurlijk 

aggregaat.

8500 m² grasdallen, dat kan tellen

“Dankzij de snelle en eenvoudige manier van 

plaatsen kon een driekoppig team zo’n 700 m² 

grasdallen per dag leggen. Reken zelf maar uit 

hoelang we erover gedaan hebben om 8500 m² 

te leggen”, lacht Philip Heil. Even dreigde er een 

tekort aan grasdallen vanwege de uitzonderlijk 

grote bestelling, maar door zijn vroegere positie-

ve ervaringen met Deschacht heeft hij zich nooit 

zorgen gemaakt. Het is ook allemaal perfect in 

orde gekomen, de grasdallen zijn ondertussen 

geplaatst	 en	 ingezaaid.	 Philip	 sluit	 tevreden	 af:	

“Een van de hoofdredenen waarom ik heel graag 

samenwerk met Deschacht is hun sterke betrok-

kenheid. Er is altijd iemand die je kan bellen bij 

problemen en die je helpt met technisch advies 

en ondersteuning. Bij ontbrekende onderdelen 

Een selectie rolbekledingen van 
Hannecard.

Bart Vervaecke, 
aankoopdirecteur Hannecard

Trudidal-grasdallen vormen de ideale 
oplossing voor gras- en grindversteviging.

“Een van de hoofdredenen waarom ik 
heel graag samenwerk met Deschacht 

is hun sterke betrokkenheid.”

“Het is een feit, Deschacht han-
teert een bijzonder sterke prijs-

kwaliteitverhouding.”

springen ze indien nodig gewoon zelf in de wa-

gen om je zo snel mogelijk uit de nood te helpen. 

Dat waardeer ik enorm.” 

De troeven van 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

Riolering & Afvoer  
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Managing Your Waste                   ?  
Deschacht doet mee!
Deschacht heeft onlangs een overeenkomst gesloten met Vanheede Environment Group. Voortaan doen we 
een beroep op Vanheede voor de ophaling en verwerking van alle afvalstromen van elk Deschacht-filiaal. 
Met de slogan ‘Managing your Materials’ gaat Vanheede op zoek naar de meest ecologisch verantwoorde 
oplossingen voor afvalverwerking. De groep beschikt over een internationaal georganiseerde afvallogistiek 
en eigen verwerkingssites waar alle afvalstromen in eigen beheer verwerkt en gevaloriseerd worden. We 
vertrouwen ons afval met plezier toe aan een milieubedrijf dat qua afvalmanagement tot de top van de 
Benelux en Noord-Frankrijk behoort. Ook onze medewerkers zijn enthousiast om hun steentje bij te dragen 
en alle afval binnen het bedrijf zo zorgvuldig mogelijk te sorteren. Een kleine moeite met een grote, positieve 
impact op het milieu. 

Materials

> Vervolg pagina 1
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Cedral Click: stijlvolle 
gevelbekleding in enkele 
klikken

  Eternit, de Belgische marktleider in oplossingen voor daken, gevels en 
wanden, heeft onlangs een variant op de bestaande gevelbekleding Cedral 
gelanceerd: Cedral Click. Deze stijlvolle gevelbekleding geeft uw woning 
een hedendaagse look en is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. In 
tegenstelling tot de overlappende gevelstroken van Cedral, wordt Cedral 
Click geplaatst met een uiterst eenvoudig kliksysteem. Niet alleen wint u 
kostbare tijd bij de plaatsing, u hebt ook minder gevelstroken nodig door 
de afwezigheid van overlappingen. 

100% duurzaam

Cedral Click combineert duurzaamheid met 

schoonheid. De gevelstroken zijn gemaakt op 

basis van natuurlijke grondstoffen en volledig 

recycleerbaar.	Ze	zijn	bestand	tegen	alle	mo-

gelijke weersomstandigheden (hitte, regen, 

vorst) en andere negatieve invloeden (schim-

mels, ongedierte). Bovendien zijn ze vorm-

vast, brandveilig én onderhoudsvriendelijk. 

100% esthetisch

Het oog wil ook wat en over smaken en kleu-

ren valt niet te twisten. Cedral Click is daar-

om beschikbaar in twee uitvoeringen (Classic 

en	 Smooth)	 en	 een	 waaier	 aan	 kleuren	 (24	

hedendaagse standaardkleuren). Dat laat 

elke gewenste uitstraling toe, van klassiek 

horizontale stroken tot verticaal alternerend 

geplaatste stroken. Deschacht heeft overigens 

de vijf basiskleuren steeds ruim op voorraad. 

Zo geklikt, zo geplaatst

De belangrijkste troef van Cedral Click is on-

getwijfeld	het	 eenvoudige	kliksysteem	waar-

door de gevelstroken in een mum van tijd 

te plaatsen zijn. Aan de hand van een tand-

en-groefsysteem	worden	de	stroken	met	rvs-

clipsen aan de gevel bevestigd. Makkelijker 

kan niet. We geven nog mee dat Cedral Click 

naast gevelbekleding ook als plafond kan 

dienstdoen.

 

Cedral Click: de voordelen op 
een rijtje

•	 karaktervolle	gevelbekleding

•	 100%	duurzaam	en	milieuvriendelijk

•	 uniek	 en	 eenvoudig	montagesysteem	met	

tand en groef

•	 beeldzijde	met	houtnerf	of	licht	gestructu-

reerd

•	 uitgebreid	palet	standaardkleuren

•	 zeer	onderhoudsvriendelijk

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

Gevel & Bouwspecialiteiten  
2402

Cedral Click geeft uw woning zonder meer 

een stijlvolle uitstraling.

Verkrijgbaar in beeldzijde met houtnerf 

of licht gestructureerd.

NIEUW!IN ONS GAMMA

De duizendpoot in Michel 
Huylebroeck 
Duizendpoot, manusje-van-alles, duivel-doet-al … Het mag meteen 
duidelijk zijn: als commercieel medewerker van Deschacht 
in Hamme omschrijft Michel Huylebroeck zijn job als ‘uiterst 
polyvalent’. Sinds hij er in maart 2009 van start ging heeft hij het 
bedrijf ondertussen vanbinnen en vanbuiten leren kennen. “Het is 
mijn wens om het filiaal in Hamme steeds verder uit te bouwen”, 
klinkt het vastberaden.

Klein maar dapper

Het team dat het filiaal in Hamme draaiende 

houdt, is klein maar meer dan dapper. 

Met zijn drieën zorgen ze ervoor dat alle 

bestellingen en leveringen in goede banen 

worden geleid. Geen sinecure, want soms 

komt alles samen en dan is het een kwestie 

van het hoofd koel houden. “Aangezien we 

met een klein team werken, kennen we 

elkaar door en door. We proberen mekaar 

zoveel mogelijk te helpen en bij te springen 

waar nodig. Samen zorgen we ervoor dat het 

filiaal in Hamme op rolletjes loopt en onze 

klanten een zo hoog mogelijke servicegraad 

en tevredenheid ervaren”, glimlacht Michel.

 

Van alle (bouw)markten thuis!

“In feite combineer ik twee functies, die 

van technisch commercieel medewerker 

en van verantwoordelijke voor het filiaal. 

Dat maakt mijn job bijzonder boeiend maar 

tegelijk heel intensief. ’s Morgens weet ik 

nooit hoe de dag er zal uitzien, zeker is wel 

dat het steeds afwisselend en druk is en daar 

hou ik enorm van.” Concreet zorgt Michel 

voor de opmaak van offertes, het ingeven 

van orders, klantenbezoeken, technische 

ondersteuning en de coördinatie van het 

filiaal. De belangrijkste eigenschappen 

om zijn job naar behoren te kunnen 

uitoefenen?	 Polyvalent	 en	 stressbestendig	

zijn. Gelukkig is Michel geen ‘groentje’. 

Voor hij bij Deschacht aan de slag ging, 

bouwde hij ruim tien jaar ervaring op in 

een gelijkaardige functie. 

Tijd: bondgenoot of vijand? 

Als er één iets is dat Michel nooit genoeg 

heeft, dan is het tijd. De grootste uitdaging 

van zijn job ligt dan ook in elke taak zo 

goed mogelijk uit te voeren in de daarvoor 

beschikbare tijd. Op de vraag of er zaken 

zijn die hij mist in zijn job luidt het antwoord 

met	de	snelheid	van	het	licht:	tijd!	“Vorige	

week was er een collega afwezig waardoor 

het nog drukker was dan anders. Probeer 

je dag dan maar eens te structureren en 

iets in te plannen. Het was zelfs bijna niet 

gelukt om wat tijd vrij te maken voor dit 

interview”, sluit Michel lachend af. 

In de spotlight 
Michel Huylebroeck
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Betonwerken Goos draagt PP-Ribwall voor bij nieuw 
woonzorghuis

  De gemeente Zoersel, het OCMW en vzw Emmaüs hebben de handen 
in elkaar geslagen om een nieuw woon- en zorgcentrum te bouwen. 
Betonwerken Goos nam de verharding en wegenis rondom het nieuw te 
bouwen centrum voor zijn rekening. Op vraag van zaakvoerder Jef Goos 
werd voor de rioleringswerken geopteerd voor PP-Ribwall van Deschacht 
in plaats van betonbuizen. “PP-Ribwall is zonder meer een schitterend 
product om mee te werken”, glundert Jef Goos.

Op de werf in Zoersel heerst een drukte van 

jewelste, de werken aan het nieuwe woon- en 

zorgcentrum zijn er volop aan de gang. Jef 

Goos:	 “Eind	2013	 gaan	de	 deuren	 open,	 er	 is	

al veel gebeurd maar er is ook nog heel wat 

werk aan de winkel. Het grootste deel van onze 

opdracht	 zit	 er	 al	 op:	 we	 zorgden	 voor	 zo’n	

8000  m² verharding op het terrein, hoofdzake-

lijk parkeergelegenheid. Het gaat dan ook om 

een project van om en bij de 900.000 euro.” 

PP-Ribwall perfect alternatief 
voor betonbuizen

Op de bouwplaats was reeds riolering en een 

buffering aanwezig, maar eerstgenoemde was 

aan vervanging toe en laatstgenoemde bleek 

te klein om grote hoeveelheden hemelwater op 

te houden. De plannen waren al klaar toen Jef 

Goos met het voorstel op de proppen kwam om 

PP-Ribwall te gebruiken. “Hoewel deze afvoer-

buizen	in	polypropyleen	(PP)	duurder	zijn	dan	

betonbuizen, is het totale kostenplaatje aan het 

einde van de rit lager. Aangezien PP-Ribwall 

zich zo makkelijk laat bewerken en licht is van 

gewicht, gaat de plaatsing een stuk sneller dan 

in het geval van betonbuizen”, knikt Jef Goos. 

“Gelukkig konden we een beroep doen op de 

studiedienst van Deschacht voor een herbere-

kening van de hoeveelheid PP-Ribwall die we 

nodig hadden.” Uiteindelijk ging het om zo’n 

150 meter PP-buizen met een diameter van 

800  mm. Door de grootte van de buizen kan 

het water tijdelijk stijgen en rustig zakken tot 

het bufferbekken het water opnieuw kan slik-

ken. De vertraagde afvoer werd gerealiseerd 

met een knijpleiding met diameter 160 mm die 

overging in een pvc-buis.

Maatwerk geen probleem met 
PP-Ribwall

“Een van de grote voordelen van PP-Ribwall is 

dat je de lengte probleemloos kan aanpassen. 

Inkorten, rubber in voeg plaatsen, aansluiten 

en klaar is Kees. Bovendien ben je steeds zeker 

van de waterdichtheid, essentieel onder ver-

harding”, gaat Jef Goos verder. Aangezien het 

om een complex rioleringsnetwerk ging, was er 

ook nood aan gewone en T-bochtstukken. “Het 

was de eerste keer dat ik met PP-Ribwall ge-

werkt heb, maar zeker niet de laatste keer. Het 

gaat om een licht materiaal, bijzonder stevig en 

makkelijk plaatsbaar. Wij gebruikten buizen 

met een lengte van zes meter en de plaatsing 

ging steeds vlot. Het is een plezier om met dit 

product te werken.” 

Over Deschacht niets dan goeds

“Ik heb in het verleden al regelmatig samenge-

werkt met Deschacht. Aanvankelijk was ik ech-

ter weigerachtig om met hen in zee te gaan. De 

afstand Oostakker-Turnhout is groot en als ik 

op een werf zit, moet ik kunnen rekenen op een 

snelle levering van producten. Maar ze hebben 

hun	belofte	waargemaakt:	ik	ontvang	elke	be-

stelling bijna tot op de minuut op tijd, zelfs als 

die last minute zijn”, lacht Jef Goos. Voor het 

project in Zoersel bestelde hij er nog diverse 

andere producten waaronder pvc-materialen, 

gietijzeren deksels, HDPE-buizen en grasdal-

len.

Woon- en zorgcentrum Zoersel
•	 bouwwerken:	E.	Dillen	(Olen)

•	 wegenis	en	verharding:	Betonwerken	Jef	
Goos (Vosselaar)

•	 eerstesteenlegging:	16	december	2012

•	 opening:	eind	2013

•	 capaciteit:	72	kamers

•	 uniek:	samenwerking	tussen	een	
publieke partner (gemeente en OCMW) 
en een private partner (Emmaüs)

PP-Ribwall speelt zijn troeven uit
•	 gebruik:	buffering	en	transport	van	

regen- en afvalwater
•	 licht:	snel	en	eenvoudig	te	plaatsen
•	 sterk:	bestand	tegen	chemicaliën	en	

temperaturen tot 95 °C
•	 BENOR	keurmerk	13476-3	(type	B)
•	 stijfheidsklasse	SN	8
•	 duurzaam:	ecologisch	product	met	lange	

levensduur
•	 compleet	gamma:	standaardlengtes	van	

2,	3	en	6	meter	en	diameters	tussen	200	
en 1000 mm 

Conclusie? PP-Ribwall is een volwaardig 

alternatief	voor	betonbuizen!

Wenst u meer informatie over dit product? 
Contacteer onze divisie Riolering via 09 355 74 54 of 
oostakker@deschacht.eu.

Riolering & Afvoer  
2403

Deschacht zorgt voor vrolijke noot op Empack 2012
  Verpakkingen zijn een boeiende business. Met meer dan 200 exposanten is de vak-

beurs Empack the place to be voor de nieuwste trends en ontwikkelingen op het vlak van 
verpakkingen. Uiteraard kon de divisie folies van Deschacht niet ontbreken. Meer zelfs, 
onze aanwezigheid ging allesbehalve onopgemerkt voorbij dankzij Marino van “Aandacht, 
aandacht!” die het publiek volop entertainde. 

Op 26 en 27 september was het weer zover: professi-
onals met interesse in verpakkingen trokken richting 
Brussels Expo voor Empack 2012 waar leveranciers 
met kennis van zaken er hun producten, technieken 
en materialen voorstelden. Van verpakkingsmateria-
len en -machines tot controle- en inspectiesystemen. 
Op Empack is echt alles te vinden wat ook maar 
enigszins met verpakken te maken heeft. 

Deschacht Folies valt op

Deschacht zou Deschacht niet zijn mochten we niet 
een heel klein beetje uit de band springen. Uiteraard 

kwamen bezoekers in de eerste plaats om ons brede 
aanbod van folies te ontdekken, maar we vermoe-
den dat het plezier minder groot was geweest zonder 
Marino. Uitgedost in een opvallend blauw uniform 
met bijpassend petje bracht hij passanten aan het 
lachen en lokte met zijn schalkse “Aandacht, aan-
dacht!” heel wat nieuwsgierigen naar onze stand. 

Matco aan de top

Tijdens Empack introduceerden we ook de eersteklas 
palletwikkelmachines van het Nederlandse Matco. 
De palletwikkelmachines zijn nu via Deschacht in 
België verkrijgbaar. Het succes werd meteen duide-
lijk toen tal van geïnteresseerden de mogelijkheden 
van deze machine zelf konden aanschouwen. Wenst 
u zelf de vele voordelen van Matco te ontdekken? 
Dan nodigen we u graag uit voor een bedrijfsbezoek 
waarbij u de verschillende types, hun werking en 

specifieke doelstelling leert kennen. Bent u al over-
tuigd dat een Matco palletwikkelmachine u veel tijd, 
kosten en moeite zal besparen? Vraag dan nu een 
gratis* proefplaatsing aan en test 1 week een Matco 
palletwikkelmachine in uw bedrijf.

* Gratis mits betaling van transportkosten.

Meer info over Matco of een proefplaatsing? 
Contacteer onze divisie Folies via  
Iris.Devlieger@deschacht.eu of 09 355 95 08.

Folies  
2404

Bouw&Reno vindt plaats van 12 tot 20 januari in Antwerp Expo. 
Vraag nu uw gratis toegangskaart aan via marketing@deschacht.eu

BOUW- EN
RENOVATIEBEURS

PP-Ribwall is licht en laat zich dus snel en eenvoudig plaatsen.
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Villatop Duo  
duurzame roofing van topkwaliteit 

Iedereen wijs dankzij 
workshop Derbigum-Kingspan

  Bij Deschacht houden we van kennisoverdracht. Kwaliteitsmaterialen en 
de toegevoegde waarde van onze studiedienst zijn één zaak, maar we brengen 
onze klanten ook graag op tijd en stond iets bij tijdens een boeiende workshop.  
3 oktober jongstleden was het weer zover. We mochten heel wat geïnteresseerden 
verwelkomen in ons filiaal in Oostakker voor een gratis workshop rond de 
nieuwigheden van Derbigum en Kingspan. Leerrijk én ontspannend!

Derbigum, de waterdichte garantie

Derbigum lanceerde onlangs een nieuw gamma 

schuimlijm en waterdichting voor obstakels op 

platte daken. Een gelegenheid voor Deschacht 

om onze klanten ‘aan den lijve’ kennis te laten 

maken met deze nieuwe producten. Tijdens 

enkele demonstraties en testcases leerden de 

aanwezigen hoe ze op eenvoudige wijze een 

opening in een plat dak opnieuw waterdicht 

kunnen maken. Producten die hierbij aan bod 

kwamen,	waren	Derbitech	Easy	Fit	 Sealer	 (sol-

ventvrij afdichtingsmiddel, waterdicht na enkele 

minuten), Derbitech FA (ecologische schuimlijm 

voor dakisolatie) en Derbitech Flex (vloeibaar 

aan te brengen waterdichting voor details op 

platte daken, balkons, dakterrassen enz.).

Kingspan regeert

Deschacht is een trotste verdeler van de hoog-

waardige dak-, gevel- en vloerisolatiemateria-

len van Kingspan Insulation. Hun producten 

behoren tot het topsegment van ons gamma. 

Reden genoeg om de genodigden uitgebreid 

kennis te laten maken met de isolatieplaten 

voor spouw, plat- en hellend dak, vloer, roo-

fing  ...	 Centraal	 stonden:	 Kingspan	 Therma	

TR20	Platdak	Plaat	(PIR	hardschuim	plaat	aan	

beide zijden voorzien van een gebitumeerd 

glasvlies),	Kingspan	Therma	TR26	FM	Platdak	

Plaat (PIR hardschuim plaat, aan beide zijden 

voorzien van een alu meerlagen complex) en 

Kingspan	Therma	TR27	FM	Platdak	Plaat	(PIR	

hardschuim plaat, aan beide zijden voorzien 

van een mineraal glasvlies). De laatste twee 

voldoen ook aan de strenge brandveiligheidsei-

sen (FM approval).

Het grote voordeel van deze platen is dat ze lage 

lambda-waarden hebben. De isolatieplaten zijn 

dunner waardoor ze minder ruimte innemen 

en de wettelijk verplichte Rd-waarde is toch 

gegarandeerd. 

Kennis en plezier

Uiteraard leggen we onze klanten graag in de 

watten. Niet alleen met een gratis workshop, 

maar ook met lekkernijen en leuke extraatjes. 

Daarom hadden we voor de gelegenheid een 

mobiel frietkraam laten komen zodat iedereen 

tussendoor kon genieten van een hapje en een 

drankje. Tot slot vertrokken de deelnemers 

naar huis met een goodie bag boordevol boei-

ende infofolders en toffe gadgets. Tja, als we het 

doen, doen we het graag goed. En dat hebben 

alle aanwezigen uitermate gewaardeerd. 

Isolatiematerialen   
2406

ATG 12/2894

+

Actie: gratis Lunchbox werfradio!
Klinkt als muziek in de oren?
Koop nu een pallet Villatop Duo (20 stuks per pal-
let, samen te stellen uit verschillende kleuren) en 
ontvang een gratis Lunchbox werfradio.

Koper, zink en dakmaterialen  
2405

Meer info over Villatop Duo? Kijk op www.
deschacht.eu of neem contact op met de divisie 
Dak, Gevel & Isolatie via 09 355 74 54 of 
oostakker@deschacht.eu.

  Villatop Duo 4.2 mm is een uiterst duurzaam 
en performant waterdichtingsmembraan ontwor-
pen als toplaag voor eenlaagse opbouw en ge-
schikt voor nieuwbouw en renovatie.
Het dakdichtingssysteem is opgebouwd uit een bo-
ven- en ondercoating op een meervoudige drager. 
De bovencoating bestaat uit een APOA gemodifi-
ceerd bitumen, is uv-bestendig, hard en makkelijk 
beloopbaar. De ondercoating is gemaakt uit een 
SBS gemodificeerd bitumen en combineert een 
grote elasticiteit met een sterke kleefkracht. Boven-
dien garandeert de lage vloeitemperatuur van de 
ondercoating een vlotte en economische plaatsing. 

Dankzij een unieke samenstelling van polyester en 
glasvlies bezit deze composietdrager een uitste-
kende thermische flexibiliteit van min 20 °C tot 
plus 160 °C. 

Eigenschappen:
• standaard B Roof T1
• 200 gr/m² 
• ISO 9001:2000 gecertificeerde producent
• ATG gecertificeerd
• 15 jaar garantie 
• bovenafwerking verkrijgbaar in 4 kleuren:  

bourgogne, dolomite, antraciet & talk

Kom toasten op de nieuwe generatie Velux!
Velux gaat de baan op met een heuse roadshow. Zorg dat je erbij bent en ontdek de nieuwste generatie dakvensters van 
Velux:  meer daglicht, meer comfort en veel minder energieverbruik!

Waar en wanneer? 
•	 dinsdag 8 januari 2013, tussen 15u en 18u: Deschacht Oostakker
•	 maandag 14 januari 2013, tussen 15u en 18u: Deschacht Aartselaar
•	 vrijdag 1 februari 2013, tussen 15u en 18u: Deschacht Zedelgem

Velux Roadshow én Happy Hour met hapje en drankje!

Mis het niet!

Meer
daglicht

Meer
comfort

Lager
energieverbruik

Een deelnemer: “Telkens ik bij  
Deschacht kom, leer ik iets bij.”

Tijdens de workshop wisselen de deelnemers 
ook onderling ervaringen uit.



 RIOLERING EN AFVOER    ISOLATIEMATERIALEN    KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN    FOLIES    GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

6 DESCHACHT info

Liema kiest voor kwalitatief 
bufferbekken van Deschacht

  Holsbeek zit volop in de vernieuwingen. Op diverse plaatsen worden straten en openbare gebouwen 
gedeeltelijk of volledig vernieuwd. Zo ook het gebied aan Gobbelsrode en de Gravenstraat. Daar mocht 
Liema, specialist in wegenbouw, de wegenis en riolering heraanleggen. Voor de bufferbekkens koos Liema 
vastberaden voor Deschacht als leverancier. 

Straten heraanleggen, nieuwe fietspaden, veran-

deringen aan de bibliotheek, de sportschuur uit-

breiden … Er waait een wind van vernieuwing 

door Holsbeek. Voor de plannen in Gobbelsrode, 

de Gravenstraat en de schoolomgeving in de 

Doelestraat werd Liema aangesteld voor alle we-

genis- en rioleringswerken. Om het regenwater 

in goede banen te leiden, waren enkele buffer-

bekkens voorzien. Liema deed op zijn beurt een 

beroep op Deschacht voor de levering van de be-

nodigde materialen.

Langdurige samenwerking 

“We hebben in het verleden al vaak samenge-

werkt met Deschacht voor de levering van diver-

se materialen”, gaat Ilse Nates, projectleider bij 

Liema van start. “Aangezien we steeds uitermate 

tevreden waren over de snelheid van hun leverin-

gen en de prijs en kwaliteit van hun producten, 

hebben we ook voor dit project onze materialen 

bij hen besteld. Concreet ging het om 660  m³ 

Variobox en Controlbox van ITplus®. De keuze 

voor dat product werd gestuurd door de hoge 

kwaliteit en levensduur, maar vooral de sterke 

opname- en afvloeiingscapaciteit waardoor dit 

systeem	 heel	 wat	 voordelen	 biedt.	 Dankzij	 de	

eenvoudige verbindingsnokjes zijn de boxen ook 

snel en makkelijk te plaatsen. Het is als een soort 

puzzel waarbij alle stukjes, in dit geval blokken, 

op hun plaats vallen.” 

Variobox, nuttig en milieuvrien-
delijk

De	Variobox	is	gemaakt	van	polypropyleen,	een	

grondstof met duurzaam karakter. Bovendien 

scheidt	 polypropyleen	 geen	 stoffen	 af	 aan	 het	

water	en	is	het	100%	recycleerbaar.	Met	een	mi-

nimale hoeveelheid materiaal is ook een grote 

opslagcapaciteit verzekerd, de benuttingsgraad 

van	de	Variobox	bedraagt	maar	liefst	95%.

3 bufferbekkens

“In totaal moesten er drie bufferbekkens ge-

plaatst	worden.	Twee	grote	van	320	m³	en	één	van	

20	m³.	Nadien	werden	de	bufferbekkens	omhuld	

met een homogeen geomembraan (PVC-P) met 

daaronder geotextiel (NW15) als beschermings-

doek voor de folie. Alle werken zijn vlot verlopen 

en ondertussen ook afgerond. Fundering, onder-

fundering, beton … Alles ligt er en binnenkort 

mogen we beginnen asfalteren”, sluit Ilse af. 

 

ITplus® Variobox
•	 gebruik:	bij	buffering	en	infiltratie	van	

regenwater

•	 materiaal:	polypropyleen

•	 afm.:	600x600x400	mm	/	600x600x600	
mm 

•	 gewicht:	7,2	kg	/	10,8	kg

•	 bruto	volume:	144	l	/	216	l

•	 netto	volume:	95%	van	het	bruto	volume	

•	 voordeel:	grote	opslagcapaciteit	met	een	
minimale hoeveelheid materiaal

Meer informatie over Variobox? 
Contacteer Filip Ausloos (divisiehoofd Riolering en 
Afvoer) via filip.ausloos@deschacht.eu of 
0475 847 633.

Riolering & Afvoer  
2408

Kingspan isolatie houdt Campus Middelheim warm
  Op de Middelheimlaan in Antwerpen rijst momenteel een nieuwbouwproject van de Universiteit 

Antwerpen (UA) uit de grond. Campus Middelheim voorziet er een gloednieuwe residentie voor de 
informaticadiensten van de UA. Hoofdaannemer Antwerpse Bouwwerken sprak Deschacht aan voor de 
levering van isolatiematerialen. “Met Deschacht komen we nooit voor verrassingen te staan, een gedroomde 
leverancier voor de bouwsector”, steekt projectmanager Herman Reyniers van wal. 

Het nieuwbouwproject van Campus Middelheim 

is	 onlangs	 goed	 van	 start	 gegaan.	 Eind	 2013	

centraliseert men hier alle informaticadiensten 

van de Universiteit Antwerpen en worden de 

gloednieuwe gebouwen betrokken. Herman 

Reyniers	van	Antwerpse	Bouwwerken	is	tevre-

den over het resultaat en over de samenwerking 

met	Deschacht:	“We	hebben	Deschacht	aange-

sproken voor de levering van pvc-riolerings-

materialen en isolatie. Hun prijzen en service 

hebben hierbij de doorslag gegeven.”

Kingspan Insulation, niets dan 
voordelen

Voor Campus Middelheim koos men voor 

de uitzonderlijke isolatiewaarden van de 

Kingspan-producten Kooltherm K15 en 

Thermawall TW50. Eerstgenoemde is een 

performante resolhardschuim vliesgevelplaat 

met de beste isolatiewaarde die de markt mo-

menteel kent. Thermawall TW50 is een PIR 

spouw isolatieplaat en werd aangewend voor de 

thermische isolatie van de spouwmuren. Hier 

werd de keuze bepaald door de niet te evena-

ren prijs-kwaliteitverhouding van het product. 

De Thermawall TW50 werd in dit geval tus-

sen twee betonnen muren geplaatst waarbij de 

drie delen (binnen- en buitenmuur + isolatie-

laag) op hetzelfde moment werden opgetrok-

ken. Normaal gezien werkt men van binnen 

naar buiten toe, maar die werkwijze kreeg de 

voorkeur omwille van de aanzienlijke tijdsbe-

sparing. 

Deschacht, nog meer voordelen

“We hebben niets dan positiefs te zeggen over 

onze samenwerking met Deschacht. De contac-

ten verlopen vlot en aangenaam, hun producten 

beantwoorden aan de vooropgestelde eisen, ze 

hanteren concurrentiële prijzen én denken mee 

bij het zoeken naar de geschikte oplossing. Wat 

wil	 je	 nog	meer?”,	 glimlacht	 Herman	 Reyniers	

bevestigend. Doordat isolatiematerialen veel 

ruimte innemen kwam Antwerpse Bouwwerken 

voor een stockageprobleem te staan tijdens de 

werken. “Deschacht heeft meteen een deel van de 

materialen in hun depot opgeslagen en leverde 

telkens op afroep. Een service die je niet overal 

zal vinden en die het werk voor ons een stuk 

makkelijker	maakte.”	Reyniers	sluit	af	met	de	ze-

kerheid in de toekomst opnieuw met Deschacht 

te zullen samenwerken. “Deze firma is een aan-

rader voor alle bouwprofessionals.”

Kooltherm K15 vliesgevelplaat
•	 ideaal	voor	renovatie	en	nieuwbouw

•	 duurzaam	bouwen	en	milieuvriendelijk	
(NIBE gecertificeerd)

•	 eenvoudig	te	verwerken

•	 ideaal	voor	vliesgevels	met	een	open	
structuur 

•	 geen	kans	op	verzakken

Thermawall TW50
•	 vormvast
•	 snel	en	gemakkelijk	te	verwerken
•	 geen	detailaanpassingen	
•	 duurzame	isolatiewaarde

Isolatiematerialen  
2407

“Deschacht is een aanrader voor alle 
bouwprofessionals.”

“Variobox heeft een benuttingsgraad 
van maar liefst 95%!”

Herman Reyniers van Antwerpse Bouwwerken

Binnen- en buitenmuur en isolatielaag 

worden op hetzelfde moment opgetrokken, 

een uniek procédé.

Het bufferbekken wordt tijdens de plaatsing 

omhuld met geotextiel.
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Afvoergeulen van Deschacht leiden hemelwater op 
Dakarsite in goede banen

  Wie onlangs op de E17 vanuit Kortrijk Gent passeerde, kon er haast niet 
naast kijken. Het nieuwe Arteveldestadion springt meteen in het oog zodra je 
de verkeerswissel met de E40 voorbij bent. Op een boogscheut daarvan verrijst 
momenteel ook een winkelcentrum. Voor de afwatering van het complex sprak 
bouwheer Ghelamco aannemer Aertssen aan, die de rioleringswerken met 
Deschacht tot een goed einde bracht. Zoals u in onze vorige nieuwsbrieven 
kon lezen leverden we voor het project onder meer PP-Ribwall en een op 
maat gemaakte olie- en benzineafscheider. Dit keer mochten we 650 meter 
afvoergeulen aanvoeren. 

Na maanden van intensief denkwerk en hard 

labeur heeft het ontwikkelingsproject aan de 

Ottergemsesteenweg Zuid in Gent een eerste 

doorbraak	 bereikt:	 Brico	 PLAN-IT,	 het	 eerste	

afgewerkte deelproject, opende er eind septem-

ber de deuren. Een evenement dat niet onopge-

merkt voorbijging, mede doordat het de eerste 

Oost-Vlaamse vestiging van de gerenommeer-

de doe-het-zelfketen is. Ghelamco, bouwheer 

en projectontwikkelaar van het tegenoverlig-

gende Arteveldestadion, stond ook hier in voor 

de bouwwerken en realiseerde een ambitieus 

streven:	 een	 gebouw	 neerzetten	 dat	 architec-

turaal zijn voet kan zetten naast het nieuwe 

Buffalostadion.

Boven- en ondergrondse parking

Aan de nieuwe Brico PLAN-IT zijn maar liefst 

1250	 parkeerplaatsen	 voorzien,	 die	 ook	 door	

de bezoekers van het stadion gebruikt kunnen 

worden. Aangezien het gebouw op een sokkel 

staat, is een deel van die parkeergelegenheid 

onder de winkel gesitueerd. De parkeerplaat-

sen rondom de winkel zijn reeds toegankelijk, 

de ondergrondse parking wordt binnenkort in 

gebruik genomen. Aannemer Aertssen die in-

stond voor de rioleringswerken, deed, net als 

voor heel wat andere materialen, een beroep op 

Deschacht voor de levering van de afvoergeu-

len. 

650 meter afvoergeulen

In totaal werd een kleine 650 meter afvoer-

geulen besteld. Daarbij opteerde men voor 

vier	 complementaire	 types,	 afhankelijk	 van	

de	plaats	waar	ze	voorzien	waren:	Stora-Drain	

Parking	 type	 SC	 +	 gietijzeren	 roosters	 C250,	

Stora-Drain	Parking	 type	 SC	+	 roestvrijstalen	

rooster	 A15,	 Stora-Drain	 Parking	 type	 SC	 +	

gietijzeren designrooster en Stora-Drain Self 

type	 SB	 met	 Stora-line	 opzetsleuf.	 Al	 het	 he-

melwater zal door deze afvoergeulen stromen 

om via het rioleringsnetwerk naar een buffer-

bekken te gaan en dan verder naar een gracht. 

Uiteindelijk belandt al het water in het nabijge-

legen kanaal. 

Stora-Drain, de efficiënte en 
discrete afvoergeul
•	 polyesterbeton

•	 licht	en	sterk

•	 goede	chemische	bestendigheid

•	 geïntegreerd	gegalvaniseerd	of	
roestvrijstalen randprofiel

•	 verkrijgbaar	in	verschillende	breedtes	
met of zonder ingebouwde helling

•	 eenvoudige	installatie	met	tand-en-
groefsysteem

•	 toepasbaar	tot	en	met	belastingsklasse	
F900

•	 kwaliteit	overeenkomstig	EN1433

•	 ideaal	voor	parkeerterreinen,	
winkelstraten, voetpadranden enz.

Meer informatie over afvoergeulen? Contacteer 
Filip Ausloos (divisiehoofd Riolering en Afvoer) via 
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

Riolering & Afvoer  
2409

Stora-Drain Parking type SC 
+ gietijzeren roosters C250

Stora-Drain Parking type SC  
+ gietijzeren designrooster

Stora-Drain Parking type SC 
+ roestvrijstalen rooster A15

Stora-Drain Self type SB 
met Stora-line opzetsleuf

Deschacht zet schouders onder jong 
fietstalent
Sunweb-Revor, de wielerploeg van Jurgen 
Mettepenningen, heeft onlangs een opleidingsploeg 
in het leven geroepen. Deschacht, sinds jaar en dag 
een van de sponsors van het profteam, gelooft ten 
volle in deze jonge talenten en verbindt, samen met 
de West-Vlaamse projectontwikkelaar Arta Building, 
zijn naam aan de nieuwe jeugdploeg.
Arta Building-Deschacht telt zeven renners: Thomas 
Joseph, Jens Teirlinck, Alexander Ameel, Elias Van 
Hecke, Din Van Den Driessche, Arne Poelvoorde 
en Braam Merlier. De eerste zes vormen volgend 

seizoen de zeskoppige junioreskern van de ploeg. 
Laatstgenoemde, Merlier (jongere broer van Sun-
web-Revorbelofte Tim Merlier) maakt deze winter 
als enige belofte deel uit van het team. André Tum-
meleer en Eddy Van Bunder leiden het gezelschap 
onder supervisie van Mario De Clercq. 
Als een van de hoofdsponsors volgen we de evolutie 
van deze jonge beloftes uiteraard op de voet. To be 
continued!
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 Gebruik deze kaart om technische documenten, extra nieuwsbrieven en andere informatie aan te  
vragen. Achter elk artikel over een Deschacht-project vindt u een referentienummer, bijv. 2402

 Het volstaat om dat nummer hier aan te kruisen en deze antwoordkaart:

·   Te faxen naar 09 355 76 79
•   Te mailen naar oostakker@deschacht.eu
•   Op te sturen naar Deschacht, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker

 U ontvangt vrijblijvend alle beschikbare documentatie. 
 Vermeld in elk geval de activiteit van uw firma en uw telefoonnummer op de antwoordkaart. 

Antwoordkaart

Naam + voornaam:

Bedrijf:

Straat + nr.:

Postcode: 

Tel/gsm:

Email:

Gemeente:

DESCHACHT info jaargang 2 . december 2012. nr. 

www.deschacht.euVan alle bouwmarkten thuis!

Gelieve ons             extra exemplaren “DESCHACHT info“ jaargang 2, nr.4 op te sturen. Deze exemplaren zijn bestemd voor Dhr./Mevr.

sector / activiteiten
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OPENING GEEL
voorjaar 2013

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 (nabij A12)

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

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan
2440 Geel

Deschacht Afdelingen

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7.30-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Openingsuren: 
MA TOT VR: 8-12u / 13-17u 

Openingsuren: 
MA TOT VR: 8-12u / 13-17u 

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 13-18u - ZA: 9-12u

8 DESCHACHT info

Gelieve ons zo vlug mogelijk documentatie te bezorgen over:

 2400   2401   2402   2403   2404   2405   2406   2407   2408   2409   2410  

Deschacht folies geven zuurstof
  Tomaten, paprika’s of komkommers op het menu? Veel kans 

dat ze afkomstig zijn van groenteplanten geteeld door de Belgische 
Plantenkwekerij, kortweg BPK.  Dit toonaangevende bedrijf uit Duffel 
is gespecialiseerd in de opkweek en verkoop van jonge groenteplanten 
voor de professionele land- en tuinbouw. Om hun planten te beschermen 
tijdens het transport doen ze een beroep op de folies van Deschacht. 
“We gaan er prat op om onze planten in optimale omstandigheden bij 
onze klanten af te leveren en deze folies vormen daarvoor de ideale 
bescherming”, aldus Hugo De Weert, aankoopverantwoordelijke bij BPK.

De Belgische Plantenkwekerij profileert zich 

als	volgt:	“Wij	werken	van	zaad	tot	plant,	vol-

gens de eisen van de klant.” Het bedrijf teelt zo-

wel koude als warme groenteplanten bestemd 

voor land- en tuinbouwbedrijven. Daar worden 

ze in vollegrond of in serres uitgeplant tot ze 

oogstrijp	 zijn.	 Hugo	 De	Weert:	 “De	 kwaliteit	

van onze planten is onze troef en prioriteit. 

Met de grootste zorg worden de jonge plantjes 

opgekweekt tot ze klaar zijn voor levering. De 

soms lange rit naar hun eindbestemming moet 

in optimale omstandigheden verlopen en daar 

zorgen de folies van Deschacht voor.” In het 

verleden probeerde BPK al enkele leveranciers 

van folies, maar de ideale partner hadden ze 

nog	niet	gevonden.	Tot	Linsay	Koyen	(divisie-

hoofd Folies) langsging en hen een uitstekende 

kwaliteit van folies aan een competitieve prijs 

kon garanderen. “Van bij de start waren we 

overtuigd dat Deschacht ons precies kon geven 

wat we nodig hadden en tot op vandaag is dat 

niet anders.”

Extra glad of geperforeerd

BPK neemt twee soorten folies af bij Deschacht. 

De gewone wikkelfolie en de geperforeerde va-

riant. “We wikkelen de folies rondom de karren 

met planten zodat hun bladeren niet bescha-

digd raken tijdens het transport. Beide folies 

worden voor dezelfde planten aangewend, af-

hankelijk van de omstandigheden waarin ze 

vervoerd worden. Soms is het essentieel om de 

planten warm te houden tijdens het transport, 

dan kiezen we voor gewone wikkelfolie. Die fo-

lie is trouwens extra glad aangezien de karren 

dicht opeengepakt staan en anders aan elkaar 

zouden ‘kleven’. Moeten de planten langere tijd 

op de kar blijven staan, dan is geperforeerde fo-

lie noodzakelijk om ze van voldoende zuurstof 

te voorzien”, weet De Weert. De folies worden 

hoofdzakelijk gebruikt om warme groente-

planten te verpakken. Planten als tomaten en 

paprika’s vragen veel warmte en licht en wor-

den in ons Belgische klimaat enkel geteeld in 

serres. Bij barre weersomstandigheden worden 

ook koude groenteplanten als salade en kolen 

in folie verpakt. 

Levering op afroepsysteem

Hugo	 De	 Weert:	 “We	 plaatsen	 een	 bestelling	

van enkele pallets folie bij Deschacht, maar de 

levering ervan gebeurt op afroep. Aangezien we 

zelf niet altijd kunnen inschatten hoeveel folie 

we zullen nodig hebben, is het heel praktisch 

dat we gewoon even moeten opbellen om de fo-

lie te ontvangen. De pallets blijven op stock in 

het filiaal in Aartselaar tot wij ze geleverd willen 

en binnen de 48u ontvangen we het gevraagde.” 

De Belgische Plantenkwekerij is niet alleen heel 

tevreden over de kwaliteit van de folies, ook de 

vlotte en vriendelijke service speelt een grote rol 

in hun keuze voor Deschacht.  

BPK in het kort:
•	 opgericht	in	1968	door	de	Nederlandse	

gebroeders Van der Arend

•	 evolueerde	in	2000	naar	BPK	Duffel	nv	

•	 specialisatie:	warme	en	koude	
groenteplanten

•	 klanten:	professionele	land-	en	
tuinbouwbedrijven

•	 bedrijfsterrein:	ruim	200.000	m²	volledig	
geautomatiseerde, verwarmde en belichte 
serres

Folies  
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“Eén telefoontje naar Deschacht en 
binnen de 48u ontvangen we een 

pallet folie.”

De plantenkarren worden met folie omwikkeld voor transport.

Hugo De Weert, 
aankoopverantwoordelijke bij BPK


