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  De grootschalige vernieuwingswerken aan het 
centraal station van Mechelen en omgeving gingen in 
2012 al van start. De eerste fase is de realisatie van een 
ondergrondse parking. Een stevige opdracht waarbij 
aannemer THV Mechelen Stationsparking resoluut kiest 
voor kwaliteitsmaterialen. Materialen die Deschacht 
graag kan en mag leveren.  

‘De grootste bouwwerf die de stad ooit heeft gekend’. Of ‘dé bouwwerf 

van de eeuw’. De bijnamen van het stationsproject Mechelen in beweging 

spreken voor zich. De werken zijn ook niet min. Een omvangrijke 

ondergrondse parking, een nieuwe verbindingsweg, twee extra 

spoorlijnen, een nieuw trein- en busstation en de heraanleg van de 

openbare ruimte eromheen. De Mechelse stationsomgeving ondergaat 

een metamorfose die zijn gelijke niet kent. Het totaalproject zal maar 

liefst zo’n 10 jaar duren en kost 420 miljoen euro. Opdrachtgevers voor 

de stationsparking, Tangenttunnel en Spoorbypass zijn het Agentschap 

Wegen en Verkeer, Infrabel en NMBS & Eurostation. Aannemers 

Antwerpse Bouwwerken, Valens en MBG vormen de tijdelijke 

handelsvereniging (THV) Mechelen Stationsparking. Ir. Ruben 

Raeymaekers, werkvoorbereider THV Mechelen Stationsparking: 

“Het startschot werd in 2012 gegeven met de aanvang van de 

ruwbouwwerken voor de Tangent, de Spoorbypass en de ondergrondse 

parking (zie kader). Als alles goed loopt, worden die in het voorjaar van 

2016 opgeleverd.”

Reusachtige bouwput

Alvorens de betonwerken van start konden gaan, dienden heel 

wat voorbereidende zaken te gebeuren. Ruben Raeymaekers: “In 

chronologische volgorde gingen we als volgt te werk: sloopwerken, 

funderingen (diepwand, secanspalenwand, vernagelde wand …), 

grondwaterbemaling, grondankers en afvoer van grond. Je moet weten 

dat we waar de ondergrondse parking komt een gigantische 

bouwput hebben moeten realiseren. In totaal werd maar liefst zo’n 

450.000 kubieke meter grond uitgegraven. Pas eind 2014 konden we 

beginnen aan de eerste traditionele betonwerken: de funderingen van 

de parking. Ondertussen zijn we volop bezig aan de vloerplaat van de 

parking, de vloerplaat van de tangenttunnel, en zojuist is de eerste 

tunneldakplaat gestort.”

Eén bouwfolie, meerdere toepassingen

THV Stationsparking Mechelen bestelde voor deze opdracht 

verschillende materialen bij Deschacht, waaronder bouwfolie, PE-

afvoerleidingen en kabelbuizen met trekdraad. Ruben Raeymaekers: “De 

bouwfolie wordt voor twee toepassingen gebruikt. Enerzijds als enkele 

folie onder een gewapende betonplaat op volle grond (de vloerplaat 

van de parking). Hiermee wordt voorkomen dat de cementmelk van 

het gestorte beton in de ondergrond zou sijpelen. Dit om de goede 

kwaliteit van het beton te garanderen. Anderzijds als dubbele folie 

onder een beschermbeton op de waterdichting van de dakplaat van de 

constructie. De dubbele folie laat toe het beschermbeton in de toekomst 

te verwijderen zonder de waterdichte rok te beschadigen. Het gaat om 

de bouwfolie ECO met een dikte van 0,50 mm op rollen van 2 x 50 m en 

8 x 50 m. Die wordt trouwens speciaal voor ons geproduceerd.” De PE-

afvoerleidingen met toebehoren (HDPE-toezichtputten, aftakkingen, 

elektrolasmoffen …) worden ingestort in de betonconstructie 

(funderingen, vloerplaten, dakplaten) en zijn bestemd voor de afvoer 

van afvalwater en regenwater, afkomstig van leidingen, toestellen en 

putten. De kabelbuizen met trekdraad dienen als wachtbuizen voor de 

doorvoer van alle kabels en leidingen van de technische installaties 

van de tunnel en parking. Die worden in een volgende fase geplaatst.

Snelheid voorop

Gezien de grote oppervlakten van de parking (elke verdieping 

telt 20.000 m2), was het gebruik van de materialen niet altijd 

vanzelfsprekend. Ruben Raeymaekers: “Bouwfolie wordt normaal 
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TUSSENSTAND

Het eerste trimester van 2015 is voorbij. Tijd om een 
eerste tussenstand te maken.

De verbouwingen van ons filiaal in Tielt zijn gestart. 
Tegen het bouwverlof zal het filiaal uitgerust zijn met 
een nieuwe shop, in navolging van onze andere filialen 
in Zedelgem, Oostakker, Geel en Hoogstraten. We 
verbouwen het volledige kantoorgedeelte en breiden ons 
assortiment uit zodat we met ons aanbod nog beter op 
uw noden kunnen inspelen. De zoektocht naar een extra 
magazijnier/shopmedewerker is gestart.

Onze online webshop draait op volle toeren. Het aantal 
klanten dat zich registreert en online bestelt blijft stijgen. 
Onze ambitie is dan ook groot. We zetten dit jaar extra 
in op onze e-commerce, en lanceren tal van initiatieven 
om de online verkoop te stimuleren. Zo bouwen we in 
Oostakker een e-afhaalpunt, waar uw online bestelling 
op voorhand zal klaarstaan wanneer u ze komt afhalen, 
daarnaast zullen we ervoor zorgen dat onze website 
ook optimaal functioneert op tablets en smartphones, 
zodat klanten bijvoorbeeld kunnen bestellen vanop de 
werf. Verder verrijken we onze website met nog meer 
technische info, foto’s, plaatsingsvoorschriften en 
keuringen, zodat u al het nodige terugvindt om onze 
producten correct en vlot te plaatsen. 

Het Supply Chain Team is in functie getreden. Dit 
team van specialisten staat in voor de bevoorrading, 
de aankoop, het beheersen van voorraadrotaties en 
logistieke processen, de opvolging van strategische KPI’s 
en doet allerlei analyses over alle filialen heen, centraal 
vanuit ons hoofdkantoor.

In Hasselt hebben we de handelsactiviteiten van Indistri 
overgenomen. Op deze manier versterken we onze 
positie van betrouwbare leverancier van gietijzer op de 
Belgische markt. We hebben er bovendien 2 ervaren en 
goede collega’s bij!

En tussendoor slagen we er nog in om ook sportief 
de nodige inspanningen te doen. Het loopteam van 
Deschacht deed mee aan de Havenrun in Gent en de 
10 miles in Antwerpen. Het fietsteam traint volop voor 
alweer de 5de ‘Deschacht Classic’, die dit jaar in Herstal 
zal plaatsvinden.

Veel leesplezier

Jo Verfaellie 
Gedelegeerd bestuurder

 Lees verder op p2 >

De bouwfolie ECO wordt als enkele folie gebruikt onder een 

gewapende betonplaat op volle grond.

Een rol bouwfolie met afmeting 8 x 50 m weegt maar liefst 

184 kg. Ze worden dan ook op hun plaats gelegd met behulp 

van een kraan en daarna opengerold. 

“We bestellen de bouwfolie ECO op rollen van 
8 x 50 m. Een uitzonderlijk grote afmeting die 

Deschacht speciaal voor ons produceert.”
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Nieuw: rasterfolie als basis voor 
vloerverwarming

  De rasterfolie van Deschacht vormt een perfecte basis voor de verdeling 
van het buizennetwerk voor vloerverwarming. Sinds kort hebben we 
de transparante rasterfolie met blauwe opdruk ook in een afmeting van  
1,5 x 75 m op voorraad.

Rasterfolie wordt ingezet bij de plaatsing 

van vloerverwarming. Aan de hand van een 

warmteverliesberekening wordt bepaald 

hoeveel meter vloerverwarmingsbuis er in 

een ruimte moet liggen. Om de warmtepro-

ductie gelijkmatig te verdelen is een even-

wichtige plaatsing van het buizennetwerk 

noodzakelijk. 

Gelijkmatige warmte-afgifte

De rasterfolie dient als basis om de verleg-

afstand tussen de buizen onderling te 

bepalen, en zo een gelijkmatig afgiftesysteem 

te creëren. De monteurs kunnen de 

verlegafstand in de praktijk respecteren, 

aangezien er op de rasterfolie om de 5 cm 

een aanduiding staat. Dat biedt meerdere 

voordelen: snelheid en efficiëntie van 

uitvoering, en stipte en correcte plaatsing.
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gezien simpelweg met de hand geplaatst. Maar 

een rol bouwfolie van 8 x 50 m weegt maar liefst 

184 kg. Onmogelijk met de hand te verplaatsen 

dus! Daarom worden ze op hun plaats 

gelegd met behulp van een kraan en daarna 

opengerold. Over de kwaliteit van de materialen 

in het algemeen zijn we zeker tevreden. Ook 

onze ervaringen met Deschacht zijn unaniem 

positief. Kleine bestellingen worden de dag 

erna geleverd, grotere bestellingen komen 

binnen de vijf werkdagen toe. Ook de online 

bestellingen zijn een succes qua leversnelheid. 

Verder blijkt de prijs-kwaliteitverhouding 

zeker in orde. Bij Deschacht hebben we een 

betere prijs voor kleine bestellingen dan bij 

sommige rechtstreekse producenten.” Gezien 

de lange duurtijd van de opdracht worden de 

materialen besteld en geleverd naarmate de 

werf vordert. Concreet betekent dat dat er het 

komende jaar nog verschillende leveringen 

bouwfolie en afvoerbuizen volgen. Deschacht 

blijft graag present in Mechelen. 

Stationsproject  
Mechelen in beweging 

Fase 1
•	Tangent: Een nieuwe ontsluitingsweg 

tussen de Brusselsesteenweg en de 
N15. Die moet ervoor zorgen dat het 
doorgaande verkeer vanop de vesten 
en uit de stationsbuurt wegblijft. De 
weg loopt grotendeels bovengronds, 
maar tussen de Colomaschool en de 
Leuvensesteenweg gaat hij door een 
tunnel.

•	Spoorbypass: Een nieuwe spoorlijn 
voor de hogesnelheidstrein. Die ligt 
momenteel al tot ergens ter hoogte 
van de Jubellaan. De komende jaren 
zal ze doorgetrokken worden over de 
Jubellaan, langs de Colomalaan, door 
het station, over de Leuvensesteen-
weg, tot aan het station Nekkerspoel.

•	Ondergrondse parking met zone 
kiss & ride: Ondergrondse parking 
met drie verdiepingen, achter het sta-
tion. Er zal plaats zijn voor een kleine 
2000 auto’s en er komt ook een kiss 
& ridezone.

Fase 2
•	Nieuw trein- en busstation 

Fase 3
•	Openbare ruimte: heraanleg van om-

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

Stefan Das, 
Magazijnier Geel Evelien Mestdagh,

Boekhouding Oostakker

Steven Wauman, 
Bevoorrader Oostakker

 Prijs/kwaliteit de interessantste op de markt

 Met SBS-partikels in de rubberlaag, geen 
delaminatieproblemen meer

 Dikkere rubberlaag garandeert levensduur >50 jaar

 UV-bestendig

 Met CE-markering en ATG in aanvraag

 Overal op voorraad bij Deschacht – snelle levering 
mogelijk

 Projectadvies en ondersteuning 

 Verkrijgbaar in verschillende breedtes

 Toebehoren ook verkrijgbaar 

 Ook verkrijgbaar om mechanisch te bevestigen of te 
lijmen

RubberShell is een nieuw performant EPDM-rubbermembraan ontwikkeld 
voor afdichting van de gebouwschil. De plaatsingstechniek is gebaseerd op 
eenvoud en snelheid. De 2,5 mm dikke EPDM-dakafdichting is thermisch las-
baar en voorzien van een interne glasvezelwapening, die zorgt voor de dimensionele 
stabiliteit en een hoge inscheurweerstand van de dakfolie. Het materiaal is een goed 
voorbeeld van de combinatie van efficiëntie en duurzaamheid met milieutechnische aspecten. De verwachte 
levensduur bedraagt > 50 jaar.

Ook geschikt voor afdichting van goten en afdichting in gevelconstructies zoals bijvoorbeeld ramen en kozijnen. 

RubberShell SA is ook te gebruiken als wind- en luchtafdichting voor funderingen en wanden. 

RubberShell, een vernieuwende technologie voor het eenvoudig, 
snel en veilig afdichten van platte daken en gebouwen

RubberShell, 
innovatief EPDM-systeem voor platte daken

GRATIS OPLEIDINGEN
Schrijf u nu in voor uw gratis opleiding,  

in een Deschacht-filiaal naar keuze,  

gegeven door een SealEco-instructeur.

Meer info op www.deschacht.eu

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

Meer info over onze producten? Surf naar  
www.deschacht.eu of bel 09 355 74 54.

NIEUW
NIEUW & EXCLUSIEF bij Deschacht!
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Eyecatcher: parabooldak in zink 

Verhoye-Dult bekleedt nieuwe appartementsgebouwen 
in Merelbeke

  Hoofdaannemer Antwerpse Bouw werken realiseerde in Merelbeke drie 
nieuwe appartementsgebouwen. De daken en zijgevels werden afgewerkt met 
zinkbekleding. Een sterk staaltje zinkkunst van Verhoye-Dult uit Wetteren. En 
een mooi order voor Deschacht. 

Echt vernieuwend kan je een parabooldak in 

zink niet meer noemen. En toch blijft het iets 

hebben. Eenvoudig maar niet alledaags. Stijlvol 

maar verre van mondain. Drie nieuwe appar-

tementsgebouwen in Merelbeke kregen een 

zinken parabooldak en gevelbekleding in het-

zelfde materiaal. Zaakvoerder Koen Dult van 

Verhoye-Dult bvba: “Onze firma is gespeciali-

seerd in de productie en plaatsing van zinken 

daken en gevelpanelen. We werken regelmatig 

met Deschacht als leverancier van zink. Het 

contact en de verstandhouding zijn goed, ze 

weten wat hun klanten nodig hebben en komen 

hier ten volle aan tegemoet.”

900 m2 staande naad
Verscheidene Deschacht-filialen beschikken 

over een eigen zinkplooicenter. Voor dak-

werkers een waardevolle service. Toch doet 

Verhoye-Dult hier geen beroep op. Koen Dult: 

“Aangezien we gespecialiseerd zijn in zink 

hebben we in ons atelier alle voorzieningen om 

zelf zink te plooien. Deschacht staat enkel in 

voor de levering van zink op rollen.” Voor dit 

project leverde Deschacht maar liefst 900 m2 

zink: Nova Nedzink 0,8 mm op bobijnen van 

600 mm breedte, in totaal zo’n 7000 kg.

Dak en gevel in zink

Het zink werd voor dit project zowel gebruikt 

voor het afwerken van de drie parabooldaken 

als voor de zijgevelbekleding. Koen Dult: “Voor 

de daken werd gekozen voor staande naad, de 

zijgevels werden bekleed met zinkpanelen.” 

Dat Verhoye-Dult tevreden is over de samen-

werking met Deschacht mag duidelijk zijn. 

Ook voor een nieuwe opdracht in Brugge lever-

de Deschacht onlangs 6000 kg Nova Nedzink 

1 mm.

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

Verhoye-Dult bvba:

• oprichting: 1984

• locatie: Wetteren

• specialisatie: zinken gevels en daken

• aantal werknemers: 3

• actieradius: Vlaanderen

Het dak werd afgewerkt in staande naad. 

Een parabooldak in zink is niet meer vernieuwend, maar behoudt 

toch die eigentijdse, moderne look.

De zinken gevelpanelen zorgen voor een strakke uitstraling. 

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!

www.deschacht.eu
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Nieuw bedrijvenpark in Turnhout
  Aan de op- en afrit van de E34 en op slechts 1 km van het centrum van 

Turnhout wordt volop gewerkt aan het nieuwe bedrijvenpark Everdongen. 
Projectontwikkelaar Jeni Real Estate volgt de werken op de voet. Deschacht 
tekende voor het rioleringsplan en een aardig order aan rioleringsmaterialen 
voor de firma Breugelmans & Zoon.

“Het nieuwe bedrijvenpark wordt een combi-

natie van bedrijfsgronden en een verzamel-

bedrijfsgebouw. De ligging vlak bij de 

afrit van de autostrade en de nieuwe Noord-

Zuidverbinding is bijzonder commercieel. 

Daarenboven is er een grote vraag naar dit type 

kavels en bedrijfsgebouwen. De komst van 

Everdongen vormt dus een grote meerwaarde 

voor Turnhout”, gaat Geert van Stappen, ge-

delegeerd bestuurder van Jeni Real Estate, van 

start. Het bedrijvenpark zal plaats bieden aan 

20 à 25 bedrijven uit diverse sectoren, met 

mogelijkheden van 227 tot meer dan 2000 m2. 

“Zeer uiteenlopende bedrijven kunnen zich er 

vestigen. Van garages over traiteurdiensten tot 

drukkerijen.”

Een sterk rioleringsplan, een 
goed begin

Het terrein waar het nieuwe bedrijvenpark 

gelegen is, bestond deels uit bestaande construc-

ties, deels uit bossen. Om de riolerings werken 

in goede banen te leiden, was een uitgekiend 

rioleringsplan noodzakelijk. Een opdracht 

waar de studiedienst van Deschacht graag 

zijn schouders onder zette: “Op basis van het 

ontwerpplan van architect Mortelmans hebben 

we gezorgd voor een globale optimalisatie, 

dimensionering en niveaubepaling. Dit voor de 

afvoer van grijs en zwart water (DWA), en de 

buffering en infiltratie van het regenwater met 

beperkte lozing.” 

De fundamenten voor het nieuwe 
bedrijvenpark van projectontwikkelaar 
Jeni Real Estate. 

De studiedienst van Deschacht stond in voor het uittekenen van het 

rioleringsplan met o.a. een globale optimalisatie, dimensionering en 

niveaubepaling. 
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Riolering en infiltratie

Breugelmans & Zoon staat in voor de riolering 

en infiltratie rond de gebouwen en onder de 

wegenis. Bjorn Breugelmans: “Voor dit project 

hebben we een order geplaatst met onder meer 

PVC-buizen, HDPE-inspectieputten, infiltratie-

kratten, olie/benzine-afscheider en alle toebe-

horen. Voor het bufferbekken werkten we met 

de infiltratie-units Controlbox (inspecteerbaar) 

in combinatie met Variobox (niet-inspecteer-

baar). Momenteel is fase 1 van de riolering on-

der de wegenis afgerond. Zoals steeds zijn onze 

ervaringen met de producten van Deschacht 

bijzonder positief.” Sinds een viertal jaren be-

stelt Breugelmans & Zoon al zijn producten bij 

Deschacht. “De verhouding tussen service, ti-

ming en prijs zit goed. Als het van ons afhangt, 

worden in de toekomst al onze werven  in sa-

menwerking met Deschacht uitgevoerd.”

Deschacht, veelzijdige partner

Geert Van Stappen van Jeni Real Estate is 

bijzonder tevreden over de bijdrage van 

Deschacht. “Deschacht biedt een sterke 

meerwaarde op verschillende vlakken. In eerste 

instantie hebben ze de studie van riolering en 

afvoer uitgewerkt. Vervolgens leverden ze alle 

nodige materialen, waaronder ook het complete 

infiltratiebekken voor de bedrijfszone. Verder 

ondersteunen ze ons in de zoektocht om op de 

meest voordelige wijze onze energieprestatie-

doelstellingen te kunnen halen inzake de 

isolatie van de platte daken van de nieuwe 

bedrijfsgebouwen.”

Eerste gebouwen opgetrokken

Momenteel wordt er een ringweg getrokken 

en op de eerste twee kavels worden de be-

drijfsgebouwen van Raamcomfort/ Verano en 

Garage Van Beurden (onafhankelijk Porsche-

verdeler) opgetrokken. De gebouwen zijn van 

de hand van architect Sebastian Mortelmans 

Architecten uit Deurne en worden gereali-

seerd door aannemer Martens Constructies uit 

Hoogstraten. Normaal gezien worden beide ge-

bouwen in september opgeleverd. De volgende 

gebouwen zijn voorzien voor het einde van het 

jaar en begin volgend jaar. 

Een 3D-ontwerp van het toekomstige 
bedrijvenpark. 

Het infiltratiebekken bestaat uit een 
combinatie van Controlbox en Variobox. 

Breugelmans & Zoon:

• oprichting: maart 2000

• locatie: Turnhout

• kernactiviteit: grond-, riolerings- en 
omgevingswerken

• aantal werknemers: 9 + 3 vennoten

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

“Deschacht biedt een sterke 
meerwaarde op verschillende 

vlakken. Zowel qua 
rioleringsstudie, als voor de 

levering van alle materialen.”

www.deschacht.eu
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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 laten 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. 

Dak- en gevelspecialist Peter 
Schillebeeckx neemt met plezier 
zijn prijs in ontvangst – een 
Bongobon voor een weekendje weg.

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

“Het performante infiltratiesysteem, 
nu nóg sneller geplaatst!”

Winnaar Deceuninck-wedstrijd bekendgemaakt
  In nieuwsbrief 4.3 deden we een oproep voor een wedstrijd van Deceuninck. 

We vroegen foto’s op te sturen van een project of woning met Deceuninck-
producten. Het resultaat zou gebruikt worden in een heus inspiratieboek. 
We mochten heel wat originele inzendingen ontvangen, waaruit uiteindelijk 
één winnaar werd geselecteerd. Dak- en gevelspecialist Peter Schillebeeckx 
mocht zijn prijs in ontvangst nemen in het Deschacht-filiaal in Geel.

Om de (ver)bouwer een stap dichter bij zijn 

droomwoning te brengen, heeft Deceuninck 

Benelux een inspiratieboek ontwikkeld. Het 

is een bron van ideeën geworden waarmee 

de (ver)bouwer wordt ondergedompeld in 

actuele trends en verfrissende concepten. 

Beelden zeggen meer dan woorden, daarom 

deed Deceuninck via Deschacht een oproep 

om foto’s op te sturen van mooie projecten of 

woningen waarbij een van de Deceuninck-

producten is toegepast. 

Gelijmd of geschroefd? 

Dak- en gevelspecialist Peter Schillebeeckx 

mag zich de gelukkige winnaar noemen. Hij 

ontving hiervoor een Bongobon voor een 

weekendje weg met twee personen en een 

professionele fotoreportage voor publicatie in 

het inspiratieboek. Peter Schillebeeckx: “Ik 

werk regelmatig met Deceuninck-materialen 

dus was het niet moeilijk om enkele mooie 

projecten te selecteren. In totaal heb ik drie 

projecten doorgestuurd voor deelname aan 

de wedstrijd. Het ging om opdrachten in 

pastoriestijl, één woning en twee apparte-

mentsgebouwen. Hierbij heb ik telkens de 

Deceuninck-profielen type Romantica ge-

bruikt. Het unieke is dat die gelijmd ogen 

maar in feite geschroefd zijn, wat uiter-

aard de stevigheid ten goede komt.” Peter 

Schillebeeckx is bijzonder tevreden dat hij in 

de prijzen viel en kijkt alvast uit naar een da-

tum om zijn Bongobon te verzilveren. 

Het inspiratieboek aanvragen? 
Mail naar joke.seys@deceuninck.com.

NIEUW IN ONS GAMMA 
NIEUW

Meet & Greet 
bij Deschacht
De fans van het team Sunweb-NapoleonGames 
kregen dit voorjaar de kans om hun favoriet te 
ontmoeten. Op 28 maart deden de renners het filiaal 
in Hoogstraten aan en op 4 april was het de beurt aan 
Zedelgem. Wereldbekerwinnaar Kevin Pauwels  en 
Belgisch Kampioen Klaas Vantornout stonden klaar 
voor een gezellige babbel of een foto met de fans.
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Collinet levert rioleringsmaterialen voor nieuw 
ziekenhuis ZMK

  In september vorig jaar ging de bouw van het nieuwe Ziekenhuis Maas 
en Kempen, kortweg ZMK, van start. De exclusieve campus wordt het eerste 
laagbouwziekenhuis in Vlaanderen en kost om en bij de 115 miljoen euro. Voor 
de inplanting van de parking, bestelde de aannemer THV Cordeel STRABAG 
– Houben – BAM bij Collinet Assainissement (Herstal) een afscheider en 
afvoergeulen van Hauraton. 

Momenteel zijn er in de Noordoost-Limburgse 

regio twee ziekenhuiscampussen, één in Bree 

en één in Maaseik. Aangezien de infrastructuur 

in beide campussen verouderd is, kwam het 

plan op tafel om een compleet nieuwe campus 

te bouwen. Toch heeft de komst heel wat voeten 

in de aarde gehad. De initiële plannen dateren 

van tien jaar terug, maar pas in mei 2013 

leverde de provincie de stedenbouwkundige 

vergunning af. 

Eerste laagbouwziekenhuis

De site in Maaseik zal vijf gebouwen tellen 

van maximum drie bouwlagen. De gebouwen 

worden volledig geïntegreerd in het groene 

landschap en zullen verbonden zijn door 

gangen en luchtbruggen. Het belooft een 

exclusief, hedendaags complex te worden 

waar het aangenaam toeven is voor zowel de 

patiënten als de bezoekers en medewerkers. 

Voor de aanleg van de bezoekersparking 

bestelde hoofd- en pilootaannemer THV 

Cordeel -STRABAG – Houben – BAM een slib- 

en olieafscheider en afvoergeulen bij Collinet. 

Bezoekersparking

De werf in de omgeving van de Schuurstraat en 

Diestersteenweg begint stilaan vorm te krijgen. 

Naast de vijf gebouwen komen er onder meer 

een nieuwe ontsluitingsweg, een kiss & ride-

zone en een bushalte. Voor de bezoekerspar-

king bestelde de hoofdaannemer bij Collinet 

een slib- en olieafscheider en afvoergeulen van 

Hauraton. Hoofdprojectleider Marc Notermans: 

“Voor de afwatering van de parking hebben we 

alle nodige materialen door Collinet laten leve-

ren. Een aardig order met onder meer verschil-

lende types van lineaire afwateringselementen. 

Onze ervaringen met de materialen waren bij-

zonder positief. De kwaliteit kwam perfect aan 

de gewenste noden tegemoet en alle plaatsingen 

zijn vlot verlopen.”De koolwaterstofafscheider 

werd door Collinet speciaal op maat gemaakt. 

Het gaat om een dubbelwandige afscheider in 

HDPE met een debiet van 60l/sec, voorzien van 

bypass. Dit klasse 1-toestel heeft een maximale 

restwaarde van 5 mg/l.

Service van A tot Z

Over de samenwerking met Collinet is de 

hoofdaannemer absoluut te spreken. Marc 

Notermans: “Er is sprake van een snelle en 

correcte opvolging van het eerste contact 

tot en met de finale levering. Collinet is een 

betrouwbare en betrokken leverancier die 

service hoog in het vaandel draagt. Voor 

toekomstige projecten zullen we hen zeker 

opnieuw overwegen.” De eindoplevering van 

het ziekenhuis is voorzien voor begin 2017. 

Dan nemen de ruim 600 medewerkers hun 

intrek in de nagelnieuwe gebouwen.

Voor de afwatering werd gekozen voor de afvoergeulen van 

Hauraton.

Meer info over onze producten? Contacteer ons 
via 04 256 56 10 of info@collinet.eu.

“Onze ervaringen met de materialen 
waren bijzonder positief. De 

kwaliteit kwam perfect aan de 
gewenste noden tegemoet en alle 
plaatsingen zijn vlot verlopen.”

NIEUW IN ONS GAMMA

Gewapende dampremfolie
  Gewapende folie of Gefo wordt toegepast als dampremmende folie in gevel- 

en dakconstructies, en als scheidingslaag tussen ondergrond en betonplaat. 
Het gaat om een LDPE-folie die versterkt is met een polypropyleen weefsel. 

Door de constante dampremmende eigen-
schap is Gefo geschikt voor constructies 
van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 
3 behoren, zoals woningen, kantoren, 
scholen enz. Daarnaast kan Gefo uitstekend 
worden gebruikt als tijdelijke beglazing of 
als scheidingslaag tussen ondergrond en 
betonplaat.

De folie heeft een dikte van 0.35mm op de 
wapening en is standaard leverbaar in de 
afmetingen 1,5 x 50m en 3 x 50m. 

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

Voordelen

• waterdicht 

• luchtdicht

• 3 maanden openverwerkingstijd 

• geschikt als tijdelijke beglazing

• geschikt als scheidingslaag tussen 
ondergrond en betonplaat

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

Eurowall® 21, de revolutie in spouwisolatie 
Recticel-isolatie voor nieuw woonzorgcentrum Harelbeke

  Oud maakt plaats voor nieuw. In 2014 ging het rusthuis Ceder aan 
de Gavers tegen de vlakte om plaats te maken voor het hedendaagse 
woonzorgcentrum De Vlinder. Chris Vuylsteke Aannemingen ging op zoek 
naar spouwmuurisolatie die aan de hoogste normen beantwoordt. Deschacht 
kwam met het revolutionaire Eurowall® 21 op het toneel. 

Toen het oude rusthuis Ceder aan de Gavers 

in Harelbeke niet meer aan de hedendaagse 

normen voldeed, werd besloten het pand 

te slopen. In 2014 gingen de werken van 

start om op het terrein een compleet nieuw 

woonzorgcentrum te realiseren. Naast de 136 

kamers zal er ook bureaugelegenheid zijn 

voor verschillende sociale diensten van de 

stad Harelbeke. 

Spouwisolatie voor 
façademetselwerk

Het WZC werd vorig jaar al in gebruik geno-

men maar de finale oplevering is pas in 2016 

voorzien. Projectleider Bieko Bultinck van 

Chris Vuylsteke Aannemingen: “De Vlinder 

wordt volledig volgens de hedendaagse nor-

men gebouwd. Energiezuinigheid vormt daar-

bij een van de hoofdpijlers. Voor het isoleren 

van de spouw voor het façademetselwerk 

gingen we op zoek naar een dun, maar sterk 

isolerend product. In het verleden deden we 

al regelmatig een beroep op Deschacht voor 

de levering van isolatiematerialen. Voor dit 

project stelden ze Eurowall® 21 van Recticel 

voor, een schot in de roos.”

Super dun, super isolerend

Het hoeft niet te verbazen dat Deschacht 

Eurowall® 21 naar voren schoof. ‘Zo dun, en 

toch zo goed isolerend’ is immers het motto 

van Eurowall®. De nieuwe spouwisolatie 

Eurowall® 21 gaat bovendien een stap verder, 

met een isolatiewaarde die nog 10 procent be-

ter is (λD volgens EN 12677: 0,021 W/mK). 

Wat betekent dat concreet? Er wordt zoveel 

isolatie uitgespaard, wat uiteindelijk resul-

teert in een winst tot 1 cm aan woonruimte. 

Bieko Bultinck: “We zijn bijzonder tevreden 

over het voorgestelde product. Zowel de iso-

latiewaarden als de gebruiksvriendelijkheid 

komen volledig aan onze wensen tegemoet.”

Projectleider Bieko Bultinck van Chris 
Vuylsteke Aannemingen. De spouwmuren van het nieuwe 

woonzorgcentrum worden bekleed met 

Eurowall 21- isolatieplaten.

Eurowall 21, de ultradunne 
spouwisolatie van de toekomst.

Meer info over Eurowall® 21? 
Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie 
via carl.jansen@deschacht.eu 
of 0499 513 344.

Chris Vuylsteke 
Aannemingen

• oprichting: 1969

• locatie: Meulebeke

• kernactiviteit: Algemene aannemingen 
met focus op openbare aanbestedingen

• aantal werknemers: 170

Eurowall® 21
• Ultradun: Eurowall® staat gekend als ultradun isolatiemateriaal. Eurowall® 21 (λd 

0,021 W/mK) doet daar nog een schepje bovenop. Deze isolatieplaat valt nog dunner 
uit en levert nog meer woonruimte op. Voor een even goede bescherming is er 10 
procent minder isolatie nodig. In de praktijk betekent dat een winst van 1 cm aan 
woonruimte.

• Intelligent tand-en-groefkliksysteem: Eurowall® 21 spouwisolatie heeft een efficiënte 
tand-en-groefverbinding aan de vier zijden van de plaat. Dat biedt alleen maar voor-
delen: een doorlopend isolatieschild, een betere winddichtheid, extra energiewinst 
en een hoger rendement bij plaatsing.

• Asymmetrische bekleding: Eurowall® 21 spouwisolatie heeft aan één zijde een reflec-
terende bekleding voor een betere isolatie. Die wordt in de richting van de luchtspouw 
aangebracht. Hierop is standaard een handig rasterpatroon voorzien zodat de spouw-
ankers gemakkelijk te plaatsen zijn. De andere zijde heeft een matte bekleding en 
biedt een optimale bescherming tegen aantasting door cement.

• Waterafstotend en vormvast: De isolatieplaten zijn opgebouwd uit duurzaam mate-
riaal dat waterafstotend is, vormvast en krimpvrij. Dit voorkomt verzakkingen en 
bouwknopen zodat  het gebouw levenslang perfect geïsoleerd blijft.

“Met Eurowall® 21 spaar je heel 
wat isolatie uit. In de praktijk 

betekent dat een winst tot 1 cm 
aan woonruimte.”
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