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Aanwerven
Wie onze infokranten leest, weet dat 
Deschacht op vele fronten tegelijk 
actief is en ook dat er genoeg ambitie 
is om nog vele jaren op die weg verder 
te gaan. Dit kan alleen wanneer er 
achter die machine een hecht team 
samenwerkt dat er elke dag opnieuw 
voor zorgt dat we samen bouwen aan 
die toekomst.

In de afgelopen 3 maanden hebben we 
bij Deschacht >10 nieuwe aanwervin-
gen gedaan, allemaal voorzien op groei. 
Deze mensen zijn momenteel in oplei-
ding, want wie voor Deschacht werkt, 
moet doordrongen zijn van ons DNA. 
Moet weten waar wij voor staan !

Uitbreiden
De volgende 6 maanden worden 
opnieuw druk, met heel wat nieuws 
op de agenda : onze verbouwing en 
uitbreiding van het filiaal Aartselaar zal 
voltooid zijn in augustus. In september 
plannen we een expo en inhuldiging 
van onze nieuwe shop in Herstal. In 
oktober openen we ons nieuwe filiaal in 
Hasselt, Genkersteenweg  311. Ook ons 
dakteam is ondertussen voltallig….

Wij zijn klaar om samen te werken,
Veel leesplezier
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Deschacht lanceert 
Dakteam
Binnen die proactieve strategie start 
Deschacht met een gespecialiseerd 
Dakteam.
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Zinken dak 
Universiteit Gent
Restauratie van de gevel en de daken van 
De Boekentoren, de bibliotheek van de 
Universiteit Gent.
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Een dikke buis voor 
Deschacht... en 
toch geslaagd!
Deschacht bedenkt innovatieve, tijdbe-
sparende oplossing voor nieuw magazijn 
van Luik Natie Coldstore
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De Five Nations 
Golfclub slaat een 
mooie slag
De parking van de Five Nations Golfclub 
in Méan werd volledig vernieuwd om de 
toegang tot de site te verbeteren. 
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Deschacht actief present  
op 25ste VLARIO-dag
VLARIO is het overlegplatform en kennis-
centrum voor riolering en afvalwaterzui-
vering in Vlaanderen. Het telt 450 leden 
die actief zijn in deze sector, waaronder 
alle gemeenten, rioolbeheerders, provin-
cies, producenten, aannemers,… 

Via overleg en ervaringsuitwisseling met 
alle marktpartners en specialisten streeft 
VLARIO ernaar om de kwaliteit van het 
rioleringsstelsel op een hoger niveau te 
brengen. De uiteindelijke doelstelling is 
om tot een geïntegreerd rioleringsbeleid 
te komen. 

Op dinsdag 27 maart ging in Antwerpen, 
in aanwezigheid van Minister van 
Omgeving, Natuur en Landbouw Joke 
Schauvliege, de 25ste VLARIO-dag door. 
Meteen het grootste evenement in de 
Vlaamse rioleringssector. 

Het spreekt vanzelf dat Deschacht, als 
prominente speler in dat domein, van de 
partij was. Wij stelden er onze full-service 

rioleringsaanpak voor: van planstudie, 
over advies tot werfopvolging.

Tubao-buis - 3 m doormeter
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Deschacht lanceert Dakteam
Om u altijd de beste producten en oplossingen en de bijhorende service en advies 
te kunnen geven, denkt Deschacht vooruit. Binnen die proactieve strategie start 
Deschacht met een gespecialiseerd Dakteam. 

Het isoleren en waterdichten van 
daken is binnen de bouwsector een 
gespecialiseerde discipline die heel wat 
kennis en ervaring vereist. Zoals in de 
hele bouwsector evolueren de zaken 
hier snel. Nieuwe bouwprocédés en 
steeds strengere normen op het gebied 
van energie en duurzaamheid vereisen 
innovatieve producten, systemen en 
oplossingen. 

Team van dakspecialisten

Om bij te blijven in deze competitieve 
omgeving moet u kunnen rekenen op een 
leverancier die u niet alleen de nieuwste 
materialen biedt, maar ook de nodige 
technische ondersteuning en advies. 
Daarom heeft Deschacht zijn Dakteam 
opgericht. Dit team wordt uw steun en 
toeverlaat voor alles wat met isolatie en 
bekleding van daken te maken heeft. 

Daartoe worden diverse specialisten 
aangeworven. Zij zullen u helpen bij de 
analyse van de dakopbouw, de keuze 
van het meest geschikte product voor 
de beoogde toepassing en praktische 
ondersteuning tijdens de duur van de 
werken.

Uitbreiding naar hellende 
daken

Tegelijk wordt het assortiment voor het 
platte dak verder uitgebreid zodat u voor 
al uw noden uit de juiste materialen kan 
kiezen. De volgende maanden komen 
daar ook materialen voor hellende 
daken bij. Naast de reeds gekende 
bouwmaterialen voor hellende daken 
als dakdoorvoeren, schouwkanalen, 
flexibels en onderdakfolies kunt u bij ons 
dus voortaan ook terecht voor spanten, 
kepers, tengellatten, e.d. Het spreekt 

vanzelf dat ons Dakteam ook op het 
gebied van hellende daken van wanten 
weet. Zo maken wij onze slogan ‘One-stop 
bouwshop. Non-stop bouwadvies’ waar!

Gespecialiseerde catalogus

Bij een gespecialiseerd aanbod hoort een 
gespecialiseerde catalogus. Deschacht 
lanceert een schitterende catalogus voor 
het platte dak, waarin u werkelijk alles 
vindt wat u nodig heeft, zowel voor het 
platte dak als het hellende dak. 

Topklasse daktimmerhout voor 
de dakwerker

In het kader van zijn verdere specialisatie op 
het gebied van materialen voor dakwerken, 
heeft Deschacht zijn houtassortiment 
gevoelig uitgebreid. Ook voor de bouw van 

schuine daken is Deschacht nu zondermeer 
de one-stop-shop, en dé specialist 
op het gebied van panlatten en ander 
constructiehout.
We hechten uiterst belang aan de kwaliteit 
van hout: “Hoe noordelijker de streek en hoe 
kouder het klimaat, hoe beter het hout. Hoe 
dichter de jaarringen ook bij elkaar liggen, 
hoe beter,” Bovendien is de markt voor 
constructiehout internationaal genormeerd. 
Al het hout dat wij leveren is minimaal 
Structuurklasse C18. Wij streven ernaar 
om de beste kwaliteit te leveren. weet Stijn 
Wulleman, hoofd van het Dakteam.

Bij Deschacht kan je vanaf nu dus rekenen 
op de aanvoer van hout voor hellende daken 
zoals gordingen, tengellatten, spanten, 
kepers, …

Dakwerkers bezoeken Nedzink-Velux 
met Deschacht
Als echte partner voor de bouw professional 
beperkt Deschacht zich niet enkel tot de 
verkoop van interessante bouwproducten, 
maar ook op het advies errond. 

Vanuit die filosofie organiseerden we 
op vrijdag 30 maart een infodag op 
verplaatsing met onze trouwe dakwerkers.

De bus bracht ons naar Budel, Nederland, 
waar we een uitgebreide bedrijfspresentatie 
met fabrieksbezoek volgden bij Nedzink. 
Meteen een knap ’staaltje’ zinkproductie 
met heel wat innoverende toepassingen in 
het verschiet.
Aansluitend kregen we een dynamische 
presentatie van Velux die ons alle knepen 
van het vak bijbracht voor het renoveren 
van een platdak venster.
Na de lekkere lunch met zicht op het 
sportvliegveld werden we gastvrij 
ontvangen in brouwerij Het Nest te 
Turnhout. Daar volgt de brouwer uiteraard 
de regels van het kaartspel met zijn bieren 
Schuppenboer, Koekedam, Hertenheer, 
Kleveretien, Schuppenaas … We werden 
er ingewijd in de edele kunst van het 
bierbrouwen en mochten daarna de bieren 
ook degusteren. Een perfecte afsluiter van 
een leerrijke en aangename dag.

DESCHACHTNIEUWS

DESCHACHTNIEUWS

 MARKETINGFOCUS

[INFO] Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
stijn.wulleman@deschacht.eu of 0483 05 25 53.

Zinkcentra: plooiwerk op maat
Voor het op maat laten maken van dakgoten, afvoerpijpen, e.d. kunt u zoals 
vroeger terecht in één van onze zinkcentra. Onze medewerkers plooien 
en snijden goten en aansluitstukken op de juiste lengte en het gewenste 
formaat, terwijl u wacht. Daarnaast bieden we tal van andere producten 
zoals gevelbekledingsmaterialen, metaal platen, lichtkoepels, dakramen... 
kortom, alles wat de dakdekker nodig heeft voor een perfect uitvoering.
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ED Bouw bvba en Deschacht overspannen hellend dak in Kessel
Voor een nieuwbouw gezinswoning met kine-praktijk in Kessel moest zo’n 130 m2 

hellend dak overspannen worden. ED Bouw bvba uit Sint-Niklaas voerde dit werk uit 
met Unidek Aero panelen van Kingspan, geleverd door Deschacht. Voor de aannemer 
was het een eerste, positieve ervaring met dit product.

Overspanning van volle lengte 
met één element

“Omdat de sarkingmethode het 
uitgangs punt was en gezien we op 
vraag van architect en bouwheer de 
aanzienlijke daklengte in één keer wilden 
overspannen, kwamen we in samenspraak 
met Deschacht uit bij Unidek van 
Kingspan”, legt projectleider Sven De 
Bock uit. “Om dit te realiseren kozen we 
voor de isolerende Unidek Aero Comfort 

panelen van 6,3 meter lengte en 1 meter 
breed. Deze kwamen boven op metalen 
profielliggers met een tussenlaag in hout 
ter onderlinge montage.”

Kingspan Aero Comfort:  
alles-in-één

Unidek Aero Comfort is een isolerend 
sandwichelement met een kern van EPS 
Platinum, brandvertragend gemodificeerd, 
voorzien van 4 geïntegreerde verstijvers 

van 19 mm hoog en 45 mm breed. De 
buitenzijde is voorzien van een 3 mm 
spaanplaat met groene folie en ruitmotief 
en drie tengels van 20 mm hoog en 30 
mm breed. De binnenzijde is voorzien van 
een 12 mm gipskartonplaat, die tussen 
twee verstijvers is aangebracht, afgewerkt 
met een 3 mm spaanplaat voorzien van 
een witte zichtzijde.

De voordelen van vertikale 
dakelementen

Vertikale dakelementen hebben als 
voordeel dat je er snel grote schuine 
daklengten mee kunt overspannen. De 
grote lengte is mogelijk omdat EPS een 
heel licht materiaal is dat voor 80% uit 
lucht bestaat. Omdat de Unidek panelen 
onderdak, isolatie en binnenafwerking 
in één paneel combineren, spaar je 
als aannemer veel tijd uit. Bijkomend 
voordeel is dat EPS t.o.v. PIR en PUR een 
stuk goedkoper is.

Nog vrij onbekend in België

Vertikale dakpanelen zijn nog vrij 
onbekend (en dus onbemind) in België. 
De werf in Kessel was een van de eerste 
voor Deschacht (en voor de aannemer de 
allereerste) met dit materiaal. In ons land 
wordt veelal gewerkt met PIR en PUR, 
verwerkt in panelen van kortere lengte die 
horizontaal op vertikale liggers worden 
aangebracht, wat meer tijd in beslag 

neemt. Als één van de enige verdelers die 
het Kingspan assortiment in zijn gamma 
voert, wil Deschacht de Belgische markt 
doen kennismaken met dit tijdbesparende 
daksysteem. De werf in Kessel was alvast 
een postieve eerste ervaring.

Eerste kennismaking was 
positief

De panelen werden door Deschacht op de 
werf geleverd, waarna ze volgens plan in 
één dag werden geplaatst. De technische 
ondersteuning door Kingspan werd 
vakkundig gecoördineerd door Frederik 
Van Caet van Deschacht. 

Voor ED Bouw bvba was het een eerste 
kennismaking met de Kingspan Unidek 

panelen. Sven De Bock en collega’s zijn 
best tevreden over het resultaat en de 
manier waarop alles verlopen is. “Goed 
en snel”, was het commentaar van Sven. 
Voor herhaling vatbaar dus.

WERFREPORTAGE

Nieuw stralend zinken dak voor bibliotheek Universiteit Gent
De Boekentoren, de bibliotheek van Universiteit Gent, staat al sinds maart 2012 in 
de steigers. Fase 2 van de renovatie eindigde in november 2017. Centraal daarin 
stond de restauratie van de gevel en de daken. Onder leiding van BAM Contractors 
en restaurateur Renotec nam dakdekker Lamaire - Saint Germain de renovatie van de 
platte daken voor zijn rekening.

Delicate klus

Sam Verhoogen, werfleider van Renotec: 
“Samen met BAM Contractors zijn we de 
gevel en het dak van de Boekentoren al 
sinds januari 2014 aan het renoveren. De 
reinigings- en herstellingswerken duren 
nog tot begin 2019. De renovatie van het 
zaagtanddak op het lage gebouw naast de 
toren was een delicaat werk. We hebben er 
8 maanden aan gewerkt.”

Volledige vervanging

“Omdat het oude dak aan het wegrotten was, 
hebben we het volledig moeten weghalen. 
Om ervoor te zorgen dat de onderliggende 
gang en leeszaal niet onder de blote hemel 
lagen, hebben we ze al die maanden 
afgedekt. Het oude dakgebinte vervingen we 
door een nieuwe staalstructuur. Dakdekker 
Lamaire - Saint Germain nam de timmer- en 
zinkwerken voor zijn rekening.”

Zwart zink

Zaakvoerder Wout Saint Germain van 
Lamaire - Saint Germain: “De ramen van het 
oude zaagtanddak stonden in verschillende 
richtingen. In het nieuwe dak zijn ze allemaal 
op het noorden georiënteerd. Dat zorgt voor 
een zacht invallend licht. Op vraag van de 
universiteit hebben we de schuine kanten 
van elk dakdeel bekleed met geprepatineerd 
antracietzink.”

Deschacht als aanbrenger

“Deschacht is een van de leveranciers van 
BAM en Renotec. Omdat wij gespecialiseerd 
zijn in timmer- en zinkwerken en ook klant 
bij Deschacht zijn, vroegen ze ons of we 
interesse hadden om mee de Boekentoren 
te renoveren. Het is een mooi voorbeeld van 
onze relatie, die op wederzijds respect steunt. 
Wij gebruiken Deschacht als leverancier 
wanneer het mogelijk is. Deschacht brengt 
ons op de hoogte van mogelijke projecten.”

 PRODUCTFOCUS

ED BOUW BVBA

 � Locatie: Sint-Niklaas

 � Activiteiten: Bij ED Bouw bvba 
kan men terecht voor algemene 
bouwwerken, betonconstructies, 
afbraak en renovatie.

 � Werkterrein: Vlaanderen en Brussel

 � Contactgegevens: 03 766 58 43 
(info@edbouw.be)

LEMAIRE SAINT-GERMAIN

 � Opgericht: 1981

 � Locatie: Ieper

 � Werknemers: 20

 � Activiteiten: dak- en zinkwerken, 
kraanverhuur

 � Bedrijf: Lamaire - Saint Germain 
gebruikt de beste materialen, voert 
uw project met oog voor detail uit 
en volgt het stipt op. Dankzij hun 
jarenlange ervaring maken zij voor u 
het verschil.

 � Meer info: www.lamaire-
saintgermain.be

RENOTEC

 � Opgericht: 1988

 � Locatie: Geel

 � Werknemers: meer dan 600

 � Activiteiten: gespecialiseerde 
renovatie- en restauratiewerken

 � Bedrijf: Renotec lost complexe en 
buitengewone renovatieproblemen 
op en geeft zo uw gebouwen, 
monumenten en kunstwerken 
opnieuw een toekomst. Uitdagende 
projecten die ambachtelijke kennis en 
puur vakmanschap vragen, zijn een 
kolfje naar hun hand.

 � Meer info: www.renotec.be

[INFO] Contacteer Frederik Van Caet:  
frederik.vancaet@deschacht.eu of 0483 05 18 17.

[INFO] Contacteer de divisie Dak, Gevel en Isolatie via  
Carl Jansen: carl.jansen@deschacht.eu of 0499 51 33 44.

“Onze relatie met Deschacht 
steunt op respect. Wanneer het 

project het toelaat, schakelen we 
hen als leverancier in.”

© Fotografie Geert Roels

© Fotografie Geert Roels
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Wat doe je als je voor de koelinstallatie in je nieuwe magazijn een soort zwembad van een kleine 500 m3 moet laten graven? Je belt 
Deschacht op en die stellen een alternatief voor: een gigantische buis! Het relaas van een niet alledaags project.

In Frankrijk wordt het regelmatig 
toegepast, maar in België was het tot nu 
toe vrij onbekend: grote stalen buizen als 
reservoir om regenwater op te vangen. 
Dit voorjaar bracht Deschacht daar 
verandering in. Op de werf van het nieuwe 
magazijn van Luik Natie Coldstoreaan 
de Kruipin te Kallo werd ruim 60 meter 
buis van 3 meter doormeter geleverd. 
Managing partner Stefaan Verhelst 
vertelt. 

Een reservoir voor 480.000 
liter water

“We zijn gestart met de bouw van een nieuw 
koelmagazijn voor Luik Natie Coldstore. 
Dat bedrijf uit onze groep specialiseert 
zich in de behandeling en opslag van 
gekoelde en diepgevroren waren. Het 
nieuwe koelmagazijn wordt 8000 m2 groot 
en zal zo’n 7000 palletplaatsen bieden. 
Het is de bedoeling dat we daar per week 
200 à 300 containers met bananen 
gaan behandelen. Voor de koelinstallatie 
van het nieuwe gebouw - die o.a. de 
warmte afgeeft aan de omgeving  via 
de verdamping van water - wilden we 
regenwater gebruiken, omdat dit een stuk 
goedkoper is dan leidingwater en ook 
beter voor het milieu omdat de installatie 
minder energie zal verbruiken. Er was 
uitgerekend dat we een buffer van ca 
480 m3 of 480.000 liter regenwater nodig 
hebben. Dat impliceert dat we onder 
het gebouw een grote kuip in gewapend 
beton moesten bouwen - een behoorlijke 
investering en vooral: tijdrovend. 
Omdat ik wist dat ze bij Deschacht heel 
beslagen zijn op het gebied van riolering 
en waterafvoer ging ik bij hen mijn licht 
opsteken. En toen kwamen ze met die 
gigantische buizen van Tubao af.”

Buizen van drie meter 
doormeter

“We hebben de gegalvaniseerde stalen 
buizen van de Franse firma Tubao al een 
tijd in het gamma, maar dit is de eerste 
keer dat we ze gebruiken voor dit soort 
toepassing”, vertelt Ronny Van Lierde van 
de Studiedienst van Deschacht. Concreet 
hebben wij voorgesteld om drie buizen 
van 22 meter lang en 3 (drie!) meter 
doormeter in de lengte in te graven en 
aan elkaar te bevestigen. Het resultaat 
zou een tank zijn die ca. 470 m3 water kan 
bevatten.  

Sneller en goedkoper

Het grote voordeel was de tijdswinst. 
Dit alternatief zou, inclusief de graaf- 

en aanvulwerken een dikke week duren 
- dit tegenover verscheidene weken 
voor de betonnen put. Bovendien is het 
prijskaartje ook wat gunstiger. Twee 
argumenten die de bouwheer over de 
streep hebben getrokken. We hebben 
dit dan verdedigd bij de architect, die er 
meteen voor te vinden was.”
“We hadden er nog nooit van gehoord, 
maar vonden het wel een elegante 
oplossing”, aldus architect Johan 
Peirelinck van Mertens Architecten. “Op 
het originele plan hadden we inderdaad 
een betonnen kuip onder het gebouw 
getekend. Dat komt neer op het bouwen 
van een groot zwembad. Toen kwamen 
de bouwheer en Deschacht met dit 
idee op de proppen, en dat zagen wij 
inderdaad zitten, temeer omdat de ruimte 
hiervoor beschikbaar was. De buis zit 

nu onder het gebouw en de loskades. 
Ook de kostprijs is iets gunstiger dan 
een betonconstructie. Maar de kortere 
bouwtijd gaf de doorslag.”

Klus geklaard op 7 werkdagen

Dat de bouwtijd bij deze oplossing een 
stuk korter is, beaamt projectleider Marco 
Donders van aannemingsbedrijf Lareco-
Bornem, dat de grondwerken uitvoert. 
“De bemaling buiten beschouwing 
gelaten, hebben we deze klus op 7 
werkdagen geklaard, waarvan één dag 
voor de effectieve plaatsing. Vanwege 
de hoge grondwaterstand ter plaatse zijn 
we enkele weken vooraf begonnen met 
de  bemaling. Daarna hebben we zo’n 
3000 m3 grond weggegraven zodat we 
een sleuf kregen van 5 meter diep en 15 
meter breed aan de oppervlakte. Ook een 
werfweg voor de kraan werd aangelegd. 
Eerste hebben we alles nog eens goed 
uitgemeten, want de buis moest precies 
passen tussen de funderingen voor het 
gebouw die daarna werden aangelegd. 
Heel veel marge was er niet. Met een 
telescopische kraan hebben we dan 
de drie buizen van elk 22 meter lang 
opgetild en in de sleuf gepositioneerd. 
Specialisten van Tubao hebben de buizen 
dan met speciale banden aan elkaar 
gehecht en langs binnen de voegen 
opgekit. Het lijkt een beetje op een 
flexikoppeling, maar dan megagroot. 
De nodige leidingen voor aan- en afvoer 
werden aangebracht en ik had ook een 
inspectieput voorzien, en een lensput, 
waarin de onderhoudsmensen een pomp 
kunnen hangen. De buis is ook compleet 
geventileerd, om de lucht die door het 
toestromende water wordt opgestuwd 
te laten ontsnappen. Daarnaast zijn er 

ook noodoverstorten en een vertraagde 
afvoer naar de riolering voorzien.”

De tank werd meteen met water gevuld 
om te voorkomen dat de druk van 
het grondwater hem zou opduwen. 
“Zo’n tank is natuurlijk veel lichter dan 
een betonnen constructie”, vertelt 
zaakvoerder Erwin Beeckman van 
ingenieursbureau Be³Projects, die de 
technische supervisie over het project 
had. “Omdat de gronddekking aan de 
laadkade onvoldoende bleek hebben en 
de we over de tank een geo-grid gelegd en 
aan weerskanten mee ingegraven bij het 
aanvullen van de sleuf. Zo blijft de tank 
zeker op zijn plaats.”

Innovatieve oplossing

Marco Donders blikt tevreden terug op het 
project. “Het was een première, maar alles 
is goed verlopen en de samenwerking met 
de verschillende partijen was prettig. We 
hadden de producten én de kennis om 
een technisch en commercieel haalbare 
oplossing voor te stellen. Bouwheer en 
architect zijn daar op ingegaan en alle 
partijen hebben meegewerkt om hiervan 
een succes te maken. Het bewijst ook eens 
te meer dat Deschacht een autoriteit is op 
het gebied van riolering en waterafvoer. 
Eén die steevast innovatieve oplossingen 
voor niet alledaagse problemen bedenkt.”

Ook de andere betrokken bedrijven 
reageren positief en geven aan dat ze 
bij een volgende gelegenheid opnieuw 
aan de gigantische buizen van Tubao en 
Deschacht zullen denken.

WERFREPORTAGE

Een dikke buis voor Deschacht... 
en toch geslaagd!
Deschacht bedenkt innovatieve, tijdbesparende 
oplossing voor nieuw magazijn van Luik Natie Coldstore
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BE3PROJECTS

 � Locatie : Stabroek 

 � Projectmanagment & Engineering 

 � Werkterein : Europa

 � Contactgegevens: 0479 609 749

 � Website : https://
beeckmanengineering3.com

MERTENS ARCHITECTEN

 � Locatie: Stabroek

 � Activiteit: architectenbureau

 � Werkterrein: België

 � Contactgegevens: 03 568.72.53

 � Website: www.mertens-architecten.be

LARECO BORNEM

 � Locatie: Bornem

 � Activiteit: infrastructuurwerken, 
projecten, wegenbouw, waterbouw, 
milieutechniek en grond- en 
betonwerken.

 � Werkterrein: België

 � Contactgegevens: 03 890 68 80

 � Website: www.lareco-bornem.be

LUIK NATIE COLDSTORE

 � Locatie: Kallo

 � Activiteit: gekoelde en 
diepvriesopslag van groenten en 
fruit.

 � Werkterrein: de wereld

 � Contactgegevens: 03 561 63 00

 � Website: www.luiknatie.be

Grand-Poste van Luik in een nieuw jasje
Het grootschalige transformatieproject van de Grand-Poste van Luik wordt voortgezet. Als aandeelhouder heeft Meusinvest beslist 
om er een incubator voor start-ups, een microbrouwerij, een overdekte markt, studio’s... in onder te brengen. In het kader van 
de renovatie van dit geklasseerde gebouw heeft de aannemer Koziel, die belast is met de afwateringswerken, gekozen voor de 
producten van Deschacht.

De verbouwingswerken van de Grand-
Poste in het centrum van Luik zijn 
volop aan de gang, onder de glazen 
overkapping die sinds 2002 geklasseerd 
is tot de ondergrondse verdieping -1 die 
momenteel wordt gegraven in de kelders. 
Zoals gepland zal deze grote ruimte 
onderdak bieden aan een waaier van start-
ups in nieuwe technologieën, evenals 
aan een food court, een soort overdekte 
markt die inzet op korte afzetkanalen 
en nabijheid. De microbrouwerij ‘Brasse 
& Vous’, gevestigd in Rocourt, zal zich 
hier ook vestigen om haar productie uit 
te breiden. Deze imposante werf vormt 
een grote uitdaging voor de algemene 
aannemer BPC Liège. Het gebouw maakt 
deel uit van het geklasseerde erfgoed, en 
de bestaande neogotische gevels moeten 

dus gevrijwaard blijven. Ze werden 
ontworpen door de architect Jamar rond 
1900 en oorspronkelijk was hierin het 
nieuwe Hôtel des Postes en de woning 
van de ontvanger ondergebracht.

Pompinstallaties en 
straatgoten op maat

Voor de volledige coördinatie van de 
werken ondertekende BPC Luik een 
algemeen contract met Koziel, een 
onderneming voor afwaterings- en 
grondwerken, gevestigd in Visé. Deze 
onderneming verkoos een beroep te 
doen op Deschacht voor de levering 
van zes pompinstallaties. Aangezien 
de afvoerpunten lager liggen dan die 
van de straat, was het noodzakelijk de 
afwatering van het sanitair te verhogen en 
het regenwater af te voeren met de hulp 
van installaties in PE op maat. “Ze werden 
vervaardigd door ons  zusterbedrijf 
Collinet, op zeer korte tijd”, verduidelijkt 
Cédric Frenay, technisch-commercieel 
adviseur bij Deschacht. Dat geldt ook voor 
de straatgoten in inox, zodat het water 
kan worden afgevoerd met inachtneming 
van de vereiste regels op het vlak van 
hygiëne voor de microbrouwerij. Een 
vetafscheider, onontbeerlijk in de 
horeca sector, werd ook geleverd voor de 
kraampjes van het food court.

Efficiëntie van het 
studiebureau Deschacht

Voor Deschacht was deze bestelling 
eerder uitzonderlijk gezien hun volume 
en de bijzonderheden van het project. 
Dat wordt bevestigd door Olivier Gerard, 
projectingenieur voor BPC Liège: “De 
oppervlakte was beperkt door de 
bestaande kelders, en de hoogte door 
de sluisbedding. Om nog te zwijgen van 
het feit dat we rekening moesten houden 
met een historische tegel waaraan niet 
geraakt mag worden.” Daarom is eerst de 
studiedienst van Deschacht tussenbeide 
gekomen, om de berekening van de 
pompinstallaties te garanderen, in functie 
van het debiet en de watervolumes. 
Dimitri Steilen, technisch adviseur, en 
Cédric Frenay zijn in eerste instantie 
verschillende keren ter plaatse geweest 
om een gepaste offerte in te dienen en 
vervolgens om de opvolging van de werf 
te verzekeren. “Het is vaak nuttig om met 
de aannemer, de fabrikant en de plaatser 
samen aan tafel te gaan zitten. Dat komt 
de efficiëntie op de werf ten goede”, 
bevestigt Jonathan Ernotte, directeur van 
Koziel. Hetzelfde geluid horen we bij BPC 
Liège, tevreden over deze samenwerking. 
“De constructieve dialoog en de relevante 
analyses van het studiebureau Deschacht 
hebben ons heel wat tijd bespaard, 

voegt Olivier Gerard toe. Gezien de 
bijzonderheden van dit project vormt die 
expertise een fantastische meerwaarde.”

KOZIEL

 � Oprichting: 12.04.2000 

 � Ligging: Visé

 � Corebusiness: grondwerken, 
nivelleringswerken en 
afbraakwerken

 � Personeelsbestand: 20-30

 � Activiteitenregio: Luik en omgeving, 
Wallonië tot Charleroi

 � Meer info: www.koziel.be

BPC LIÈGE

Filiaal van de nv CFE BATIMENT 
BRABANT WALLONIE

 � Oprichting: eind 19e eeuw

 � Locatie: maatschappelijke zetel 
1170 Brussel, bedrijfszetel Grâce-
Hollogne

 � Corebusiness: algemene aanneming 
van grootschalige bouwwerken en 
renovaties 

 � Personeelsbestand van de nv CFE 
BATIMENT BRABANT WALLONIE: 
450 personen

 � Activiteitenregio: Brabant en 
Wallonië

 � Meer info: www.bpcliège.be

[INFO] Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via Jonathan Englebert: 
jonathan.englebert@deschacht.eu of 0496 46 92 12.

WERFREPORTAGE

[INFO] Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via  
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.
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Deschacht toont zijn groene 
vingers te Tielt
Op donderdag 22 maart organiseerde 
Deschacht zijn Info-avond voor 
Tuinaannemers in Tielt. In het gamma 
van Deschacht zitten immers heel wat 
producten die voor tuinaanleggers 
interessant kunnen zijn.

L&S Top Solutions mocht de spits 
afbijten. Bert Claeys stelde er de 
innovatieve L&S Cover tegel- en 
klinkerdeksels voor. Deze bieden een 
oplossing voor een zeer hardnekkig 
probleem dat voorkomt bij ongeveer 
alle andere tegel- en klinkerdeksels 
op de markt. Na verloop van tijd raakt 
er vuil tussen binnen- en buitenkader 
en (zeker als er wagens over rijden) 
vervormt het binnenkader, waardoor 
het deksel compleet vast komt te 
zitten.

Door de aangepaste constructie van 
L&S Cover met verstevigde stalen 
bodemplaat en een EPDM-rubberen 
T-profiel is dat probleem voorgoed van 
de baan. L&S kreeg hier trouwens een 
Europees octrooi voor toegekend.

Daarna was het de beurt aan 
Hauraton dat zijn onvolprezen 
gamma lijn afwatering voor tuin en 

landschap toelichtte. Hun Original 
Recyfix afvoer goten bieden een 
flexibel en eenvoudig antwoord op alle 
afwateringsproblemen. Bovendien 
bestaat Recyfix voor 100 % uit 
gerecycleerde kunststof.

Boomdokter Wouter Crucke mocht 
de info-avond aflsluiten. Ook zijn 
uitleg over wortelgeleiding en 
wortelwering en de ideale inrichting 
van boomgroeiplaatsen werd door alle 
aanwezigen goed gesmaakt.. net als 
de hamburgers en het frisse gerstenat 
nadien van de foodtruck.

De Five Nations Golfclub slaat een mooie slag
De parking van de Five Nations Golfclub in Méan werd volledig vernieuwd om de 
toegang tot de site te verbeteren. Er werden afvoergoten geplaatst en de oppervlakte 
van 1500 m2 werd volledig aangelegd met Nidaplast kunststof grastegels, die speciaal 
werden gekozen omwille van hun weerstand en hun duurzame soepelheid. Het was 
immers de bedoeling een stabiele en berijdbare ondergrond te creëren.

De Five Nations golfclub is gelegen in het 
hartje van de Belgische Ardennen, op 
een golvende en bosrijke site in de buurt 
van Durbuy. Hij onderscheidt zich niet 
alleen door de betoverende omgeving, 
maar ook door het bijzondere karakter 
van de infrastructuur. Deze golfclub 
wordt zelfs beschouwd als een van de 
vijftig mooiste courts ter wereld. Sinds 
de overname door de nieuwe eigenaar in 
2015 werden grote werken uitgevoerd om 
de bevoorrechte positie van de club op 
de internationale scène veilig te stellen. 
Naast nieuwe terrassen beschikt de 
Five Nations Golfclub nu ook over een 
luxehotel waar de liefhebbers van het 
kleine witte balletje in vol pension kunnen 
genieten van de geneugten van de green. 

Ook de parking werd volledig onder 
handen genomen om dit veeleisende 
cliënteel in de beste omstandigheden te 
verwelkomen.

Net als op een green

Op advies van de studiebureaus die 
belast werden met de analyse van de 
werf, werd gekozen voor het gebruik 
van kunststoftegels om de parking op 
een stabiele en duurzame manier te 
versterken. De firma EMKG BVBA, die 
werd aangesteld om het hele terrein rond 
het nieuwe hotel in te richten, deed een 
beroep op de diensten van Deschacht 
voor de levering van de aanbevolen 
tegels. De keuze viel op de onmiddellijk 

beschikbare Nidagrass® Nidagravel 
IG40 tegels omdat zij een natuurlijke 
insijpeling van regenwater garanderen 
en voor een uitstekende drainage 
zorgen. Door hun grote weerstand 
kan de vorming van sporen, putten en 
plassen bovendien vermeden worden. 
Dankzij het gebruik van grondstoffen 
van topkwaliteit zijn de Nidagrass® 
tegels immers flexibel en uiterst stevig. 
De toepassingsmogelijkheden zijn dan 
ook heel talrijk: realisatie van berijdbare 
passages, toegangswegen, aanleg van 
grote oppervlakken of versteviging van 
hellingen.

Beschikbare 
kwaliteitsproducten

EMKG zorgde voor de plaatsing van de 
tegels. De verantwoordelijken van het 
bedrijf zijn tevreden over de producten die 
Deschacht geleverd heeft: “We zijn niet 

alleen blij met de snelle leveringstermijn, 
maar werken ook graag met materialen 
die uiterst licht en gemakkelijk te 
plaatsen zijn. Dat is zeker het geval met 
de Nidagrass® tegels die ons werden 
aangeraden door Vincent Brehl, onze 
vaste contactpersoon bij Deschacht. De 
fabrikant is ook ter plaatse op de werf 
gekomen om technische ondersteuning 
te geven en professioneel advies te 
verlenen voor de meest delicate zones 
van de nieuwe parking.” De metamorfose 
die de parking van de golfclub van Méan 
heeft ondergaan, is ook te danken aan 
de plaatsing van een dertigtal meter 
FASERFIX® KS  100 afvoergoten. Deze 
producten van topkwaliteit zijn uiterst 
geschikt voor deze prestigieuze werf. 
“De KS 100 afvoergoten zijn uitgevoerd 
in vezelbeton. Ze beschikken over een 
roostersysteem dat niet vastgeschroefd 
moet worden”, legt Vincent Brehl, 
technisch-commercieel adviseur uit. 

“Hierdoor zijn ze gemakkelijk te onder-
houden en dat is een groot pluspunt op 
een locatie zoals de golfclub van Méan, 
waar alles altijd en overal onberispelijk 
moet zijn.” Deze producten zijn trouwens 
altijd in voorraad, waardoor ze indien 
nodig onmiddellijk geleverd kunnen 
worden. In golftermen een echte “hole-in-
one” dus voor de werf van de Five Nations 
Golfclub van Méan!

Wilt u leren hoe u een afscheider 
dimensioneert?
“De vos vraagt de Kleine Prins om een 
schaap voor hem te tekenen…” Bij 
Deschacht krijgen we vaak een andere 
vraag: teken een afscheider.

Dat is een heel eenvoudige en tegelijk 
heel ingewikkelde vraag.
We moeten immers rekening houden 
met parameters zoals de verzamel-
oppervlakte, de regenmeting en het 
type bedekking. Maar daar blijft het niet 
bij, want de Europese norm EN-858-1 
leert ons dat er nog andere elementen 
meespelen.
Wie denkt aan het type koolwater stoffen, 
de aan- of afwezigheid van zeep of 
detergent, de duur van de behandeling, 
enz.?
Deschacht beheerst al deze parameters 
en biedt de studiebureaus een opleiding 
aan in de dimensionering, de berekening 
en het voorschrift van afscheiders. 
In ons fabricageatelier kunnen wij u 
bovendien alle voordelen van onze 
volledige beheersing van het onderwerp 
demonstreren. Tijdens een bezoek aan 
de productieafdeling kunt u dat met eigen 
ogen zien.
Deze gratis opleiding maakt u vertrouwd 
met de al bij al niet zo obscure wereld van 
de afscheiders.

[INFO]
Contacteer de  

divisie Riolering & Afvoer  
via Jonathan Englebert:  

jonathan.englebert@deschacht.eu  
of 0496 46 92 12.

DESCHACHT KORT

Profiteer van onze gratis opleidingen!
Raadpleeg onze website voor de opleidingskalender:

• 24/05 | Filiaal Zedelgem Velux platdakvensters en RubberTop  
 Fleece EPDM membraan

• 21/09 | Filiaal Herstal Leveranciers expo

• 04/10 | Filiaal Hamme Anatomie van de spouwmuur

• 18/10 | Filiaal Zedelgem Info-avond Tuinaannemers

• 08/11 | Fililaal Oostakker Anatomie van de spouwmuur

WERFREPORTAGE

EMKG SPRL

 � Oprichting: 2016

 � Locatie: Durbuy

 � Kernactiviteiten: buitenaanleg, 
grondwerken, sanering, bekledingen 
in glad beton

 � Personeelsbestand: 6 personen

 � Actief in: provincies Luxemburg, 
Namen, Luik, Waals-Brabant en 
Groothertogdom Luxemburg

 � www.emkg.be 

Opleiding van een twintigtal ingenieurs van de Service Public de Wallonie in Luik, op 
19 en 26 april 2018.
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Dica Tuinen realiseert vlonderpad in 
speelbos Bonnebos te Lochristi
In aanwezigheid van lokale televisie AVS en tal van andere media heeft burgemeester Deswaene van Lochristi begin april het 
Bonnebos geopend. Het is het eerste speelbos in de gemeente. Blikvanger in het bosje is het vlonderpad langsheen de vijver dat 
werd aangelegd door Dica Tuinen uit Lochristi. Deschacht zorgde voor de vlonderplanken, funderingspalen en zitbankjes.

Het buurtpark “Bonnebos”, tussen de 
Tuinwijk en de Kantschoolweg in Lochristi 
(Zeveneken), is een bosje van zo’n 
3.500 m2 met een waterpoel. De gemeen-
te wilde dit groene plekje als ‘speelbos’ 
openstellen voor de omwonenden en 
schreef een aanbesteding uit voor een 
vlonderpad in gerecycleerde kunststof. 
Voor de kinderen werd een leuke kabel-
pont voorzien. Dica Tuinen uit Lochristi 
kreeg deze opdracht toegewezen. 

Wandeltraject langs het 
water en kabelpontje voor de 
kinderen

Zaakvoerder Didier Van Der Eeken legt 
uit: “Gezien het lastenboek gerecycleerd 
materiaal voorschreef opteerden wij 
voor Govaplast van Govaerts Recycling, 
geleverd door Deschacht. Dat zijn 
planken, palen en balken die uit 100 % 
gerecycleerd plastic vervaardigd worden. 
In totaal hebben wij voor dit project zo’n 
1.500 lopende meter plank gebruikt, 
naast 200 palen. Eerst werd het tracé 
opgehoogd met steenfractie. Daarin 
werden de funderingspalen geplaatst en 

daarop de vlonderplanken. Het resultaat 
is een mooi wandeltraject langsheen 
het water. Voor de toegangen tot het 
kabelpontje legden we een trap en twee 
platformen aan. Tot slot werden er 11 
zitbankjes geplaatst langs het wandelpad, 
eveneens van Govaplast.”

Didier Van Der Eeken voerde dit pro-
ject uit in samenspraak met Geert 
Deschoenmacker, zijn vaste contactper-
soon bij Deschacht.

“De voordelen van Govaplast gerecycleer-
de kunststof zijn vanzelfsprekend de hoge 
duurzaamheid (rotvrij), de sterkte en de 

waterbestendigheid, waardoor het ideaal 
is voor dit soort projecten”, aldus Geert.

Dat Dica Tuinen te rade ging bij 
Deschacht is geen toeval. Het bedrijf 
is vaste klant voor rioleringsmateriaal, 
tegel- en klinkerdeksels, geotextiel en 
afvoergeulen.

Sterke folie van Deschacht voor een sterk merk
In Boom bevindt zich het hoofdkwartier van een Belgische wereldfirma. Al ruim twintig 
jaar klopt hier het hart van Ethnicraft, een producent van tijdloos meubilair in massief 
hout. Het bedrijf werkt vanuit de essentie van mooi design: authenticiteit, eenvoud en 
onberispelijk vakmanschap zijn de sleutelwoorden. De drijfkracht achter de eenvoud 
van het meubilair is innovatie. Het Ethnicraft team van productontwikkelaars is steeds 
in de weer om nieuwe technieken en tools te ontwikkelen voor de verwerking van het 
hout. Elk nieuw design wordt tot in het kleinste detail beoordeeld en herwerkt. Het 
Ethnicraft team waakt erover dat alles in lijn is met de designwaarden van het bedrijf. 
Vanuit het hoofdkantoor in Boom verdeelt het bedrijf zijn meubels naar retailers en 
kantoren over de hele wereld. Daarvoor hebben ze folie nodig. Goede folie. Van bij 
Deschacht.

Sterke partner

“We waren net op zoek naar een sterke, 
lokale leverancier voor folie, toen Debbie 
De Kort van Deschacht ons belde”, vertelt 

Robert Derham, warehouse manager 
bij Ethnicraft. Bij ons staan een goed 
aanbod, voorraad, prijzen en levertijden 
voorop bij de keuze van een lokale 
partner. Die vonden we in Deschacht.”

Bij Ethnicraft gebruiken ze folies 
van Deschacht om de producten te 
beschermen en om de verschillende 
verpakkingen samen te bundelen op de 
paletten die klaargemaakt worden voor 
verzending. “Omdat we ze gebruiken in 
een cruciaal deel van ons proces is de 
kwaliteit van de folies enorm belangrijk”, 
aldus Robert Derham.

“Momenteel gebruiken we de handrollen 
stretchfilm transparant en zwart en wit 
foamrollen, maar in de toekomst komen 
daar mogelijk nog andere soorten bij.”

DICA TUINEN

 � Locatie: Lochristi

 � Activiteit: tuinontwerp – tuinaanleg 
– tuinonderhoud – Verwerking van 
groenafval tot compost

 � Werkterrein: Oost-Vlaanderen

 � Contactgegevens: 09 252 64 25

ETHNICRAFT

 � Locatie: Boom

 � Activiteiten: tijdloos meubilair 
in massief hout. Decoratieve 
voorwerpen.

 � Werkterrein: de wereld

 � Contactgegevens: 03 443 01 00

[INFO] Contacteer Geert Deschoenmacker:  
geert.deschoenmacker@deschacht.eu of 0473 95 59 25.

[INFO] Linsay Koyen, Business Unit Manager Folie via 
linsay.koyen@deschacht.eu of 0497 49 49 50.

WERFREPORTAGE
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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

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19  
herstal@deschacht.eu

linkedin.com/company/deschachttwitter.com/@DeschachtNV plus.google.com/+DeschachtEuBouwpartner youtube.com/DeschachtPlastics facebook.com/DeschachtNV

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIESwww.deschacht.eu
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Tournée Générale
DESCHACHT TRAKTEERT

BESTEL IN DE ONLINE SHOP
EN KRIJG BIER NON - STOP

GRATIS 4 flesjes Belgische pils
Baptist Blond 33 cl. 
Per 400 € netto aankoopwaarde via
de webshop www.deschacht.eu

Deze actie loopt van 01/06/2018 tot en met 30/06/2018.

Tournée Générale! 
Vier mee het WK met de online bieractie van Deschacht

Deschacht trakteert!

Het WK Voetbal komt er aan!  Deschacht 
brengt er alvast de sfeer in met Tournée 
Générale, een grote online bieractie die 
loopt van 1 tot en met 30 juni.

Deschacht zet in op online marketing 
en services. Daarom is de webshop de 
draaischijf van Tournée Générale.

Zoveel is zeker: dank zij Deschacht 
wordt er met verdubbeld enthousiasme 
gesupporterd, want met die gratis Baptist 
pils blijven de kelen goed gesmeerd. 
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DESCHA-HA-HACHT

We geven bij elke online bestelling*  
gratis 4 flesjes Baptist pils van 33cl weg. 

Die komen gewoon mee met uw bestelling.

Win een tribune en maak er een leuk feest van!

Jouw online bestellingen worden samengeteld 
tussen 1 en 15 juni. Hoe meer bier,  

hoe meer kans je maakt! 
Kijk samen met je team naar het WK op de tribune van DESCHACHT.

*Meer info over de actievoorwaarden van Tournée Générale op www.deschacht.eu

Bouwverlof
Oostakker:
Vanaf zaterdag 21 juli 2018 t.e.m. 4 augustus 
2018. Het filiaal Oostakker is tijdens het 
bouwverlof geopend voor afhalingen.

Zedelgem en Tielt:
vanaf zaterdag 14 juli 2018 t.e.m. 4 augustus 
2018.

Aartselaar, Geel, Hoogstraten en 
Herstal:
vanaf zaterdag 7 juli 2018 t.e.m. 28 juli 
2018.

Hamme:
vanaf zaterdag 14 juli 2018 t.e.m. 28 juli 
2018.

DESCHACHTNIEUWS

DESCHACHTNIEUWS

Gratis bier bij online bestellingen !

[INFO] Contacteer de divisie E-commerce via Wim Verhelst: 
Wim.verhelst@deschacht.eu of 0486 83 00 99.


