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Bij elk artikel staat een gekleurd blokje 
dat overeenstemt met de productgroep 
waarover de tekst gaat. 

Innovatie en engagement 

“We doen wat we zeggen en we zeggen wat we 
doen.” Het zou een nieuwe slagzin van Deschacht 
kunnen zijn.

Alweer meer dan één jaar geleden presenteerden 
we trots onze allereerste nieuwsbrief. Daarin 
schreven we dat Deschacht ernaar streeft om 
10% van zijn omzetcijfer te halen met nieuwe 
producten. Hoewel onze sector de naam heeft 
van conservatief te zijn, blijven wij zoeken naar 
nieuwe alternatieve producten en partners. Zo 
maken we voortdurend het verschil op de markt, 
in elk segment van ons aanbod.

Met ons ruime aanbod (nieuwe) topproducten  
geven we aan dat we doen wat we zeggen. Of wat 
dacht u van onze Benor-gekeurde “PP-Ribwall”, 
Benor-gekeurde HDPE-drukleidingen  en COPRO- 
gekeurde grasdallen (divisie Riolering en Afvoer)? 
En van onze onderdakfolie Superfleece, de 
superprecieze laserapparatuur van Futech en onze 
eigen ATG-gekeurde B-Roof T1 roofing (divisie 
Dak en Isolatie)? Als kers op de taart verdeelt 
onze divisie Folies voortaan de hoogwaardige 
wikkelmachines van MATCO op de Belgische 
markt. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze 
producten en ontwikkelingen.

In de vorige editie vroegen we u of u geabonneerd 
wilt blijven op onze nieuwsbrief. De reacties 
overtroffen onze verwachtingen. Velen onder u 
stuurden ons e-mails en faxen met de vraag of 
we alstublieft ook uw collega’s voortaan onze 
nieuwsbrief konden bezorgen. Ook al die nieuwe 
lezers wensen we veel leesplezier toe!

Veel leesplezier!

Jo Verfaellie
Gedelegeerd bestuurder Deschacht 

 Een geslaagd huwelijk tussen functionaliteit en 
esthetiek: zo kun je de gevel van het voormalige 
postgebouw aan de Kortrijkse Grote Markt het best 
omschrijven. Six uit Izegem bekleedde de twee 
bovenste verdiepingen met zinken plankprofielen 
van NedZink en vond in Deschacht een ideale 
partner. “Six gaat steevast voor kwaliteit, zowel 
qua materialen als leveranciers. NedZink NOVA 
Pro-Tec en Deschacht voldoen allebei perfect aan 
die eis”, vertelt Benjamin Six.

In het statige pand waar vroeger post werd gesorteerd en postzegels 

vlot over de toonbank gingen, vind je tegenwoordig luxueuze winkels 

en appartementen. Van het oude postgebouw is alleen de klassieke 

gevel met Parijse witstenen traveeën en plinten in Belgische blauwe 

hardsteen bewaard gebleven. Om het pand de 21ste eeuw in te trekken, 

kreeg de gevel van de bovenste verdiepingen wel een grondige facelift. 

“Alleen een materiaal dat aansluit bij de klasse en uitstraling van het 

gebouw was goed genoeg. Op uitdrukkelijke vraag van de architect viel 

de keuze op NOVA Pro-Tec, licht geprepatineerd zink van NedZink. De 

zinken plankprofielen geven het gebouw een look die tegelijk modern 

en tijdloos is”, aldus Benjamin Six, projectleider op de afdeling metalen 

daken en gevels bij Six. Hoewel de vaklui van Six veel ervaring heb-

ben met zinken gevelbekleding, was dit hun eerste kennismaking met 

de plankprofielen van NedZink. “We hebben NedZink eerst een staal 

gevraagd om voeling te krijgen met het product. Na heel wat plooi- en 

soldeerwerk waren onze experts het erover eens: dit is topkwaliteit.”

Tot in het kleinste detail

Een hoog gebouw én een nieuw product: dat is om moeilijkheden vragen? 

“Helemaal niet. We zijn het gewend om op grote hoogte te werken, dus 

dat was geen probleem. Natuurlijk maakten we een zeker leerproces door, 

omdat we niet vertrouwd waren met dit product. Maar al bij al is alles vlot 

verlopen.”  Wat wel een grote uitdaging bleek, waren de fijne details die 

de architect had uitgetekend. “Zijn visie vertalen in een strakke gevel was 

niet eenvoudig”, bevestigt Stijn Feys, werfleider op de afdeling metalen 

daken en gevels. “Door alle hoeken en kantjes kwam er veel maatwerk 

aan te pas, bijvoorbeeld met speciale verzonken hoekprofielen. Elke lijn 

moest op precies de juiste plek komen

 Lees verder op p2 >

De bovenste verdieping van het voormalige postgebouw kreeg een grondige facelift met zinken plankprofielen

Sportief nieuws van Deschacht

Op zondag 27 mei 2012 was het eindelijk zover: een mooi 

peloton van Deschacht-medewerkers reed de tweede Deschacht 

Classic. Deze keer leidde de fietstocht van zowat 125 km langs 

de mooiste – én steilste – plekjes van de Vlaamse Ardennen. 

Ondanks het pittige parcours haalde iedereen de finish. 

Sommigen hadden zelfs nog wat jus in de benen voor een 

spannende sprint naar de meet: het hoofdkantoor van Deschacht 

in Oostakker. Daar stond een welkome verfrissing klaar. Napraten 

en uitblazen kon ’s avonds tijdens een gezellige barbecue aan 

kasteel Rozelaar in Lochristi. Meer over deze sportieve uitspatting 

in onze volgende nieuwsbrief.
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De nieuwe gezichten bij Deschacht
Zoals iedereen weet, bloeit en groeit Deschacht voortdurend. En daar horen uiteraard op tijd en stond 
enkele nieuwe gezichten bij. Deze mensen verwelkomden we sinds begin dit jaar bij het Deschacht-team: 

Zin in een mooie carrière bij Deschacht? Houd dan de vacatures op onze website in de gaten of stuur uw 
spontane sollicitatie naar Dimitri Van den Bossche (dimitri@deschachtplastics.be). Veel succes!

Geert Van Liefferinge 
Chauffeur/Magazijnier Aartselaar

Werner Bertjens 
Filiaalverantwoordelijke Geel

Thibault Fabry 
Commercieel  afgevaardigde Folies 

Koen Temmerman 
Chauffeur Oostakker

Johan Van Schaik 
Chauffeur Oostakker
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Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, 

maar het resultaat is prachtig. De verticale 

lijnen van de gevel en de horizontale van de 

zinken plankprofielen spelen een elegant 

spel van contrasten.” Door de vele details 

vroeg dit gevelproject heel veel ambachtelijk 

werk. Maar dat is bij zink eigenlijk altijd het 

geval. Benjamin Six: “Bij dit materiaal moet 

je goed weten wat je doet en je stiel door en 

door kennen. Onze mannen hebben heel wat 

ervaring en klaarden de klus zonder grote 

problemen. Los van het detailwerk zijn de 

zinken plankprofielen van NedZink dan ook 

eenvoudig om mee te werken. Eerst plaats je 

isolatiepanelen tegen de buitengevel en maak je 

daar zinken klemmen aan vast. Dan is het alleen 

nog zaak om de plankprofielen op hun plaats 

te klikken. Voor dit project ging het om zowat 

5000 kilogram zink van NedZink. Dankzij de 

speciale klemmen kunnen de plankprofielen 

gemakkelijk uitzetten en weer krimpen. En dat 

is nodig met een levend materiaal zoals zink.”

Topkwaliteit op alle vlakken

De plankprofielen van NedZink vielen niet alleen 

omwille van het gebruiksgemak in de smaak 

bij Six. Ook de kwaliteit van het materiaal zelf 

gooide hoge ogen. “Het zink van NedZink heeft 

een heel mooie uitstraling die je niet bij andere 

producenten vindt: de kwartsschakeringen, het 

patina, de mooie lichtgrijze kleur… 

Dankzij de lange levensduur en het tijdloze 

karakter ben je bovendien nog jaren verzekerd 

van een strakke en hedendaagse look. Temeer 

aangezien de speciale laklaag aan de achter-zijde 

van de plankprofielen corrosie geen kans geeft. 

Deze eerste kennismaking met NedZink NOVA 

Pro-Tec viel zo goed mee dat we dit product 

intussen ook bij andere projecten hebben 

gebruikt.” Six koos Deschacht als leverancier 

en dat had veel te maken met de optimale 

service. “Deschacht speelde heel kort op de 

bal en bezorgde ons snel een aantrekkelijke 

offerte. Ook de leveringen verliepen heel vlot 

en stipt. We hebben in het verleden al andere 

materialen bij Deschacht besteld, maar voor 

zink was dit de eerste keer. Maar wees gerust: 

het wordt zeker niet de laatste.”

Koper, Zink en Dakmaterialen  
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Six onder de loep 
Six uit Izegem werd in 1978 opgericht en 

telt vooral openbare diensten en overheden 

onder zijn klanten. Het dienstenaanbod 

van Six is heel breed: renovatieprojecten 

van a tot z, HVAC, dak- en gevelwerken 

enz. Bovendien beschikt het bedrijf 

over een eigen technische dienst voor 

reparaties en onderhoudswerken. Six stelt 

160 mensen te werk en is vooral actief in 

de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

NedZink en 
Deschacht:  
Een sterk team
Sinds 2009 kiest Deschacht resoluut voor 
de veelzijdige zinkproducten van NedZink. Al 
van bij het begin bouwden de producent en 
zijn leverancier een vertrouwensrelatie op. 
Volgens Yves Van de Walle van NedZink zal de 
samenwerking de komende jaren bovendien 
alleen maar sterker worden. “NedZink is een 
sinds 1995 een dochteronderneming van de 
Koramic Investment Group uit Kortrijk, maar 
zit al meer dan 120 jaar in het vak. We kiezen 
zorgvuldig strategische verdelers van ons 
gamma, zoals Deschacht. De samenwerking 
verloopt heel vlot en is de voorbije tijd nog 
intensiever geworden. Deschacht is dan ook 
een dynamisch bedrijf dat zich de laatste jaren 
sterk heeft ontwikkeld op de bouwmarkt in 
Vlaanderen. Bij NedZink staan we altijd open 
voor sterke partnerships met waardevolle 
partners als Deschacht.” Deschacht verdeelt 
alle gevel- en dakproducten van NedZink: 
NedZink NTZ (natuurzink), NedZink NOVA 
(licht geprepatineerd zink) en NedZink NOIR 
(zwart zink).

 Bij Deschacht is iedere klant koning, ook als dat betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om een  
opdracht tot een goed einde te brengen. Vanbo uit Beveren-Leie kan ervan meespreken: in april 2012 
leverde Deschacht op heel korte termijn zowat 13.000 m² roofing voor een belangrijk project. Het ideale 
bewijs dat Deschacht ook voor grote opdrachten een ideale partner is.

Snelle service van Deschacht maakt  
het verschil in Vichte

Toen het platte dak van een deuren- en ramen-

fabrikant uit het West-Vlaamse Vichte schade 

had opgelopen, was er maar één oplossing: de 

dakbedekking volledig vervangen. Een kolfje 

naar de hand van dakwerkspecialist Vanbo, die 

erg te spreken is over de service van Deschacht. 

Zaakvoerder Wim Vansimaeys: “Alles moest 

heel snel gaan. Tussen de offerte van Deschacht 

en de uitvoering van deze klus zat amper twee 

weken. Deschacht beloofde ons dat het zo’n 

grote hoeveelheid op korte termijn kon leveren 

en is dat engagement nagekomen. Ook al ging 

het om 13.000 m² roofing, alles werd perfect op 

tijd en zonder problemen geleverd. Deschacht 

is voor ons een tandje hoger geschakeld en daar 

zijn we hen heel dankbaar voor.”

Roofing met zonnige  
vooruitzichten

Op het vernieuwde dak ligt voortaan witte 

Polygum 4 AD/Mec met daarboven witte leislag. 

Een esthetische keuze van de opdrachtgever? 

“Allerminst. Op het platte dak stonden al voor 

de renovatie zonnepanelen en die zijn achteraf 

weer op hun plek gezet. De witte roofing en  

leislag weerkaatsen de straling van de zon 

beter dan zwarte dakbedekking, waardoor de 

zonnepanelen meer zonlicht kunnen opnemen  

en beter renderen.” Dit product heeft uiteraard 

meer te bieden dan zijn kleur alleen. Ook op het 

vlak van kwaliteit en duurzaamheid scoort het  

erg goed. “Polygum heeft een lange levensduur 

en is zo goed als onderhoudsvrij. Dat is erg 

belangrijk, want het is natuurlijk niet de 

bedoeling dat onze opdrachtgever zijn dak 

binnen tien jaar opnieuw moet vervangen. 

Om over de demontage en heropbouw van de 

zonnepanelen nog te zwijgen.” 

Afspraak is afspraak

Voor dit project waren Vanbo en Deschacht 

geen vreemden van elkaar. Wel is het de eerste 

keer dat Vanbo een bestelling van deze omvang 

plaatste. “De IPE-folie die we als damp-

scherm gebruiken bij dakwerken, halen we bij 

Deschacht. We kenden elkaar dus al en weten  

dat Deschacht zijn afspraken altijd correct 

nakomt. Ook bij deze klus zat alles goed: 

de kwaliteit, de prijs, de snelle leveringen… 

Bovendien geloven we net als Deschacht 

in een samenwerking op lange termijn met 

leveranciers. Het is dus beslist niet de laatste 

keer dat we de handen in elkaar hebben 

geslagen.” 

“Deschacht is zijn engagement  
perfect nagekomen”

Een korte kennismaking 
met Vanbo

•	 Gespecialiseerd	in	dakwerken,	 

dakisolatie en plaatsing  

van zonnepanelen

•	 Gevestigd	in	Beveren-Leie

•	 Opgericht	in	1984

•	 Klanten:	grote	industriebouwers	 

en algemene aannemingsbedrijven

•	 Actieterrein:	heel	België

•	 100	werknemers

De witte Polygum 4 AD/Mec heeft een lange  levensduur en is zo goed als onderhoudsvrij

De werken worden strikt uitgevoerd 

volgens de plaatsingsinstructies

 Omdat precisie een must is voor iedere vakman, biedt Deschacht via zijn leverancier Laseto 
voortaan een hoogwaardig gamma lasermeettoestellen van Futech aan. De ideale hulpmiddelen 
om snel en uiterst precies afstands-, diepte- en hoogtemetingen uit te voeren — binnen én buiten. 
Landmeter, architect, aannemer, vloerder, schrijnwerker of tegelplaatser? Voor elke toepassing en 
elk budget beschikt Deschacht over een lasermeter met tal van handige accessoires, zoals een 
laserbril, een magnetische doelplaat, netadapters enz. Voor extra gemak en mogelijkheden vindt u 
in ons gamma ook een lasermeetlat, een wandhouder en (telescopische) statieven. 

Hebt u vragen over of interesse in een van deze toestellen en accessoires? Neem dan contact op 
met onze vestiging in Oostakker (09 355 74 54 - oostakker@deschachtplastics.be) of 
Zedelgem (050 27 61 11 - zedelgem@deschachtplastics.be). Onze experts geven u met plezier 
uitleg over alle technische kenmerken en voordelen van het Futech-gamma. Uiteraard kunt u 
deze toestellen ook bestellen en laten leveren in een andere Deschacht-vestiging naar keuze.
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Superprecieze  
lasermeters van Futech

Links: Stijn Feys (werfleider - toekomstig 
projectleider ter vervanging van dhr. Benjamin Six)

Rechts: Benjamin Six (projectleider)

Superfleece: stevige onderdakfolie  
met vele troeven 

 Wegens het grote succes van onze roofing- 
materialen – Supergum, Superflex en Superglas – 
lanceert Deschacht een gloednieuwe onderdakfolie: 
Superfleece. Deze stevige, vierlagige folie combineert 
een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding met een 
superieur gebruiksgemak.

Superfleece is een waterafstotende onderdakfolie 
die elk dak perfect beschermt tegen invloeden van 
buitenaf, zoals stuifsneeuw en -regen, roet, stof, 
vogels en insecten. Ook is ze dankzij de interne 
versteviging uitstekend bestand tegen scheuren. 
Het microporeuze PP-vlies aan de binnenkant 
laat de folie goed ‘ademen’ en garandeert een 
optimale afvoer van waterdamp. Deze vrij robuuste 
onderdakfolie (160 g/m²) is toch eenvoudig te 

hanteren en op maat te snijden. Voor extra tijdwinst 
zijn de rollen van 1,5 m hoog en 50 m lang (75 m²) 
verkrijgbaar met een dubbelzijdige tape aan de 
onder- en bovenzijde. Zo bevestigt u twee stukken 
folie nog eenvoudiger en sneller aan elkaar. Tot slot 
kan Superfleece temperaturen tussen -40 en +80 
°C met gemak aan.

Wilt u meer informatie over dit nieuwe 
product? Neem dan contact op met  
Deschacht via 09/355 74 54 of  
oostakker@deschachtplastics.be.

Koper, Zink en Dakmaterialen  
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Doeltreffende spouwisolatie geen overbodige luxe in Hove 
 Duurzaamheid, comfort en luxe. Om die 

drie kernbegrippen draaien vier appartements- 

gebouwen die Willemen uit Mechelen optrekt 

in Hove. Om het gevraagde E-peil te halen 

doet de specialist in utilitaire bouwwerken 

onder meer een beroep op spouwisolatie van 

Deschacht.

In de vier vrijstaande gebouwen die samen 

residentie Frijthout vormen, komen in totaal 

65 luxeappartementen. Projectleider Filip 

T’Seyen van Willemen zorgt dat alles op 

wieltjes loopt. “Deze residentie is ideaal 

gelegen, in een rustige en groene omgeving 

tussen Hove en Boechout. Het bestek legt ons 

een ambitieus E-peil van E-60 op, nog strenger 

dus dan vandaag de norm is voor nieuwbouw. 

Om die doelstelling te halen passen we tal 

van duurzame ingrepen toe. Denk maar aan 

dak- en vloerisolatie met een gepaste dikte, 

aangepaste beglazing en een warmtepomp per 

appartement. En niet te vergeten: doeltreffende 

spouwisolatie van Deschacht.”

Maximaal leefcomfort

Liefst 5000 m² spouwisolatie zal er bij de 

oplevering in de appartementsgebouwen 

gebruikt zijn. Het gaat om Slimline-platen van 

7 cm dik, die langs buiten tegen de muren 

worden geplaatst. In een volgende fase komt 

er een gevelsteen tegen. “Dankzij het tand- 

en groefsysteem zijn deze isolatieplaten erg 

gemakkelijk in gebruik. Bovendien hebben 

ze een hoge isolatiewaarde, wat perfect 

aansluit bij onze energiezuinige opdracht.” 

Ook binnen in de luxeappartementen levert 

Deschacht een bijdrage aan het comfort, met 

zowat 3000 m² akoestische isolatie. “Tussen 

twee appartementen en langs de gemene delen 

plaatsen we ontdubbelde muren, opgebouwd uit 

een dragend gedeelte en een voorzetwand. Voor 

een optimaal leefcomfort vullen we de ruimte 

tussen die muren vervolgens met minerale wol 

van 2 cm dik. Zo kunnen de bewoners in alle 

rust genieten van hun nieuwe woonst.”

Op tijd en scherp geprijsd

Dit is niet de eerste keer dat Willemen samen-

werkt met Deschacht. De aannemer weet 

dan ook perfect wat hij aan zijn leverancier 

heeft. “Vooral de snelle leveringen komen erg 

goed van pas, omdat we de vier gebouwen in 

verschillende fases afwerken. Zodra we een 

nieuwe lading spouwisolatie nodig hebben, 

geven we een seintje. Binnen de 48 uur wordt 

onze bestelling geleverd, zodat we altijd vlot 

kunnen doorwerken. Dat Deschacht scherpe 

prijzen hanteert en over een ruime voorraad 

beschikt, zijn bijkomende troeven die we erg 

waarderen.” 

Isolatiematerialen 
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Bedrijfsgebouw Pouleyn waarvan 
de dakbedekking volledig 
werd vervangen
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Made in Aartselaar
Van	een	gebrek	aan	ambitie	kun	je	Gunter	

Plettinx (40) zeker niet beschuldigen.  

Als filiaalverantwoordelijke van Deschacht 

Aartselaar maakte hij het groeiproces 

van ons bedrijf de voorbije jaren aan den 

lijve mee. En als het aan hem ligt, zit zijn 

filiaal nog lang niet aan zijn plafond. Zijn 

veeleisende	 job	even	vergeten	doet	Gunter	

in zijn tweede verblijf in de Oostkantons. 

Dat renoveerde de geboren en getogen 

Aartselarenaar eigenhandig tot een gezellig 

vakantiehuisje. Met heel wat materialen 

van Deschacht, dat spreekt.

Stevige groei

“Intussen ben ik al vijf jaar aan de slag bij 

Deschacht. De eerste twee jaar probeerde 

ik de naam ‘Deschacht’ zo goed mogelijk te 

promoten in het Antwerpse en ons lokale 

klantenbestand uit te breiden. Intussen zocht 

ik mee naar een geschikte locatie voor een 

nieuwe vestiging.” Drie jaar geleden was 

het eindelijk zover: Deschacht Aartselaar 

werd	feestelijk	ingehuldigd	en	Gunter	kreeg	

de leiding over het filiaal. Hij zag met eigen 

ogen hoe Deschacht zich de voorbije jaren 

ontwikkelde tot een belangrijke speler op de 

bouwmarkt. “Zowel het aantal vestigingen 

als werknemers is stevig gegroeid. En ook 

het gamma wordt almaar ruimer. Als filiaal-

verantwoordelijke moet ik zelf op de hoogte 

blijven van alle nieuwigheden én zorgen dat 

mijn team volledig mee is.”

Van alle markten thuis

Als	 filiaalverantwoordelijke	 maakt	 Gunter	

lange dagen, maar dat neemt hij er graag 

bij. “Een 9-to-5-job is het allerminst, een 

uitdaging	des	te	meer.	Kort	gezegd	is	het	mijn	

taak om het filiaal zo goed mogelijk te laten 

draaien en een mooie omzet te halen. Daar 

komt heel wat bij kijken: personeelsplanning, 

bestellingen, coördinatie van het gamma en 

de voorraden, zorgen dat mijn team opti- 

maal samenwerkt… Daarnaast sta ik in voor 

het commerciële luik en ga ik vaak de baan op. 

Om het met de slogan van Deschacht te 

zeggen: als filiaalverantwoordelijke moet 

je van alle markten thuis zijn. Stel dat 

iemand om welke reden ook wegvalt, dan 

moet ik kunnen inspringen.” Tegenover 

die verantwoordelijkheden staat een grote 

vrijheid:	 Gunter	 kan	 zijn	 dag	 en	 filiaal	

zelf indelen. “Het is leuk om beslissingen 

te mogen nemen die een verschil maken. 

Zolang ze het filiaal maar ten goede komen. 

Want dat is het ultieme doel: Deschacht 

Aartselaar doen groeien en de reputatie 

van Deschacht in Antwerpen verder 

verstevigen. Zo zou ik deze vestiging en 

ons gamma graag uitbreiden en een mooie 

showroom installeren.”

Even helemaal weg

Het is onmiskenbaar een grote troef dat 

Gunter	jaren	ervaring	heeft	in	de	bouwsector.	

Maar welke andere kwaliteiten moet een 

filiaalverantwoordelijke bij Deschacht nog 

hebben? “Je moet bereid zijn om veel tijd 

in je filiaal te steken en tegen een stootje 

kunnen. Vaak moet je immers belangrijke 

beslissingen	 nemen.	 Goed	 kunnen	 omgaan	

met mensen – personeel én klanten – is een 

extra troef, net als een scherp commercieel 

inzicht. En niet te vergeten: ken je producten 

door	en	door.”	Gunter	is	een	echte	doorzetter:	

als hij zich ergens in vastbijt, komt het wel 

goed. Dat blijkt niet alleen op de werkvloer. 

“De voorbije twee jaar heb ik tijdens vrije 

weekends een huisje in de Oostkantons 

helemaal zelf verbouwd. Puur op karakter én 

met topmaterialen van Deschacht natuurlijk. 

Het is de ideale plek om te midden van de 

natuur tot rust te komen met mijn vrouw, 

zoon en dochtertje.” De professionele 

ambitie	 van	 Gunter	 kennen	 we	 intussen:	

van Deschacht Aartselaar een topfiliaal 

maken. Maar hoe zit het op persoonlijk vlak? 

“Vroeger tenniste ik, maar door mijn drukke 

job is dat verwaterd. Ik zou graag weer wat 

meer aan sport gaan doen, fietsen in de mooie 

Oostkantons bijvoorbeeld. Maar voorlopig is 

dat nog toekomstmuziek.”

Het perfecte stronkje witloof dankzij 
isolatiemateriaal van Deschacht

 Nieuwe klant of oude getrouwe? Deschacht gaat door tot iedere klant perfect tevreden is.  
Daar kan de Zolderse Dakprojecten uit Lummen van meespreken. 

“Toen we isolatiematerialen nodig hadden 

voor een nieuw plat dak van een witloof-

kwekerij, kwamen we voor het eerst bij 

Deschacht terecht”, vertelt Stefan Van Asten 

van de Zolderse Dakprojecten. Hij volgde de 

werkzaamheden in Messelbroek bij Aarschot 

op de voet. Sinds 1984 al voert het bedrijf 

uit Lummen (vroeger Heusden-Zolder) in 

het hele land dak- en gevelwerken uit voor 

particulieren en aannemers. “We installeren 

zowel platte als hellende daken. Altijd staat de 

tevredenheid van onze klanten centraal. Dat 

hebben we alvast gemeen met Deschacht.”  

Hoge isolatiewaarde

Om de nieuwbouw van de witloofkwekerij zo 

energiezuinig mogelijk te maken, schreef het 

bestek een dikke laag isolatie voor. “In overleg 

met Deschacht kozen we voor een isolatielaag 

van 80 mm uit polyisocyanuraat (PIR) van 

het	 merk	 Kingspan.	 Dat	 materiaal	 heeft	 een	

hoge isolatiewaarde en bleek erg makkelijk te 

plaatsen op de metalen profielplaten van het 

platte	dak.	Geen	overbodige	luxe,	want	de	hele	

oppervlakte bedroeg ruim 2000 m². Dankzij 

de troeven van dit isolatiemateriaal konden we 

eenvoudig beantwoorden aan de eisen van onze 

opdrachtgever: een snel en degelijk resultaat.” 

Op dezelfde golflengte

Aanvankelijk was het nog wat zoeken voor de 

Zolderse Dakprojecten en Deschacht. Maar 

zodra beide partners op dezelfde golflengte 

zaten, liep alles van een leien dakje. “Bij de 

eerste samenwerking is het normaal dat je 

elkaars werkwijze nog moet leren kennen. Na 

nauw overleg en een gezamenlijke zoektocht 

naar de beste oplossing volgde de rest vanzelf. 

Voor Deschacht was geen inspanning te 

veel, wat we erg op prijs stellen. Hopelijk 

verwezenlijken we samen nog veel mooie 

dingen in de toekomst.”

Isolatiematerialen 
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De Zolderse Dakprojecten 
in vogelvlucht
De Zolderse Dakprojecten werd opgericht 

in 1984 en is gespecialiseerd in gevel- en 

dakwerken (platte en hellende daken). 

Vanuit het nieuw hoofdkwartier in Lummen 

(tot midden mei 2012 in Heusden-Zolder, 

vandaar de naam) bedient een team van 55 

arbeiders en 10 bedienden tevreden klanten 

in heel België. Zowel bouwheren, aannemers 

als particulieren doen een beroep op de 

expertise van deze vaklui.

In de spotlight 
Gunter Plettinx

 

“PP-Ribwall”: lichte en sterke 
PP-buizen voor ondergrondse 
RWA & DWA

 Sinds kort beschikt de divisie Riolering 
en Afvoer van Deschacht over een nieuwe 
troef: het “PP-Ribwall”-gamma. Deze  
afvoer-buizen in polypropyleen (PP) zijn 
uitermate geschikt voor de buffering en het 
transport van regen- en afvalwater (RWA 
en DWA). Bovendien dragen ze het BENOR-
keurmerk 13476-3 (type B) en zijn ze erg 
eenvoudig te plaatsen.

Dit ecologische product met een lange levensduur 
is licht maar toch erg robuust en rigide. Het 
behoort dan ook tot stijfheidklasse SN 8. 
Scheuren, barsten en breuken krijgen geen 
kans dankzij de hoge slagvastheid van het 
materiaal – zelfs niet bij koud weer. Ook zijn 
deze PP-buizen uitstekend bestand tegen 
chemicaliën en temperaturen tot 95 °C. Dankzij 
de gladde binnenwand zijn ze erg eenvoudig te 
onderhouden en blijven er geen afvaldeeltjes 
achter die slijtage kunnen veroorzaken.

Met standaardlengtes van 2, 3 en 6 meter 
en diameters tussen 200 en 1000 mm is 
het “PP-Ribwall”-gamma een volwaardig – en 
vooral langer – alternatief voor betonbuizen. 
Uiteraard behoort ook maatwerk tot de 
mogelijkheden en is een compleet gamma 
hulpstukken verkrijgbaar. Bovendien worden 
voor extra zekerheid alle buizen en hulpstukken 
waterdicht met elkaar verbonden. Op zoek naar 
een doeltreffende bufferoplossing? Deze PP-
buizen zijn heel eenvoudig aan te sluiten op de 
infiltratie- en bufferkratten van Deschacht.

Wilt u meer informatie over dit nieuwe pro-
duct? Neem dan contact op met de afdeling 
Riolering van Deschacht via 09/355 74 54 of 
via oostakker@deschachtplastics.be. 

Riolering en Afvoer  
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NIEUW!

In de spotlight 
Gunter Plettinx

Nieuw bedrijfsgebouw Zolderse dakprojecten

Het dak van deze witlooffabriek  
bedraagt ruim 2000 m2.

“PP-Ribwall” gooit hoge ogen bij Gents Arteveldestadion
 Op een steenworp van het Arteveldestadion, de toekomstige thuisbasis van voetbalclub KAA Gent, verrijst 

een nieuw winkelcentrum. Voor de afwatering van het complex doet bouwheer Ghelamco Group een beroep 
op Aertssen, dat de rioleringwerken met een perfect een-tweetje met Deschacht tot een goed einde brengt. De 
“PP-Ribwall”, de nieuwe PP-buis van Deschacht, bewijst meer dan zijn waarde bij dit project.

Het hele gebied rond het nieuwe stadion, 

de zogenaamde Dakarsite, wordt op dit 

moment volop ontwikkeld. Eén onderdeel 

van het plan is de aanleg van een gloednieuw 

winkelcentrum tegenover de voetbaltempel. 

Werfleider Ronnie Van Den Hurk van Aertssen: 

“Dat	 gebeurt	 in	 opdracht	 van	 de	 Ghelamco	

Group,	die	ook	het	Arteveldestadion	zelf	uit	de	

grond stampt. Aertssen staat in voor alle grond- 

en rioleringswerken rond het grote complex, 

dat zowat 250 meter lang en 60 meter breed is.”

Licht en superstevig

In een eerste fase worden alle buizen geplaatst 

die het hemelwater wegvoeren van de site. “Eerst 

vloeit het water naar een nog aan te leggen 

bufferbekken en dan verder naar een gracht.  

Uiteindelijk komt al het overtollige hemelwater  

uit in het nabij gelegen kanaal.” Aertssen koos 

voor de “PP-Ribwall”, de nieuwe PP-buizen van 

Deschacht. Een praktisch probleem lag aan 

de basis van die beslissing. “Uiteraard zijn we 

overtuigd van de kwaliteit van de PP-buizen. 

Maar wat voor ons de doorslag gaf, is dat de 

“PP-Ribwall” erg licht maar toch heel stevig is.  

Daardoor kun je deze PP-buizen heel een-

voudig plaatsen met lichtere machines. En dat 

was nodig. Toen we met de rioleringswerken 

begonnen, stond een groot deel van het 

gebouw	 er	 immers	 al.	 Gevolg:	 we	 konden	 niet	

meer binnen met zware machines, waardoor 

betonnen buizen al snel geen optie waren.” 

Aertssen bestelde in totaal zowat 300 meter  

PP-buizen met verschillende diameters (500, 

600 en 800 mm). Ook hulpstukken, zo’n 2 km 

pvc-buizen, 300 m HDPE persleiding en op  

maat gemaakte inspectieputten uit MDPE haalde 

de aannemer bij Deschacht. “Een heel breed 

gamma en ruime voorraad: twee onmiskenbare 

troeven van Deschacht. Wat we ook nodig 

hebben, bij hen vinden we het altijd.”

Riolering en Afvoer  
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“Wat voor ons de doorslag gaf,  
is dat de “PP-Ribwall” erg licht  

maar toch heel stevig is.”

De Dakarsite langs de R4 in Gent omvat  
een gloednieuw winkelcentrum van 8.300 m²,  
12.900 m²  kantoorachtigen en 9.900 m² kantoren.  
Voor de afwatering van het complex werd gekozen  
voor de “PP-Ribwall” van Deschacht.

“Voor Deschacht was geen  
inspanning te veel”

De 80mm dikke PIR-isolatie van 
Kingspan garandeert een hoge 
isolatiewaarde
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Lamaire - Saint Germain 
in een notendop
•	 Alle	dak-	en	gevelwerken

•	 Gevestigd	in	Ieper

•	 Opgericht	in	1982

•	 Actieterrein:	West-Vlaanderen	 

en Oost-Vlaanderen

•	 18	werknemers

Voortaan ook hoogwaardige 
verpakkingsmachines van 
Matco bij Deschacht

 Deschacht hecht veel belang aan een optimale service. Daarom 
biedt de divisie Folies sinds kort ook een uitgebreid gamma 
semi-automatische verpakkingsmachines aan. Dankzij de nauwe 
samenwerking met de gereputeerde leverancier Matco kunnen klanten 
voortaan bij Deschacht terecht voor een doeltreffende totaaloplossing. 
Bovendien kreeg het team onlangs versterking van een ervaren expert 
op het vlak van folies en machines.

“De divisie Folies van Deschacht is in volle 

groei”,	vertelt	divisiehoofd	Linsay	Koyen.	“Om	

nog beter tegemoet te komen aan de noden van 

onze klanten verkopen we nu ook professionele 

wikkelfoliemachines. Daarmee kun je palletten 

en andere producten snel en semi-automatisch 

verpakken in onze rekwikkelfolie. Voortaan 

vinden klanten alles onder één dak bij 

Deschacht: hoogwaardige folies én efficiënte 

verpakkingsmachines.”

Exclusieve partner

Tijdens de zoektocht naar een geschikte 

leverancier kwam de divisie Folies uit bij het 

Nederlandse Matco. “We wilden een partner 

met een onberispelijke reputatie, want onze 

klanten verdienen het allerbeste. Matco heeft 

een uitstekende naam op het vlak van kwaliteit 

en betrouwbaarheid. Bovendien werd dit 

bedrijf onlangs overgenomen door een andere 

leverancier van Deschacht. Dankzij die goede 

connecties was de deal vrij snel beklonken.” 

Dat Deschacht en Matco dezelfde waarden 

delen, speelde een belangrijke rol. “Net zoals 

wij hechten ze veel belang aan service en 

kwaliteit. We zijn dan ook heel blij dat Matco 

met Deschacht in zee is gegaan. Een hele eer, 

want Matco werkt alleen samen met een selectief 

netwerk van geautoriseerde dealers. Hun 

machines kun je niet zomaar overal kopen.”

Verpakkingsmachines op maat

De machines van Matco onderscheiden zich 

door hun uitstekende kwaliteit en prestaties. 

“Ze zijn erg slijtvast, waardoor ze minder 

onderhoud nodig hebben. Qua kostenbesparing 

kan dat tellen. Bovendien staat de naam Matco 

garant voor een uitstekende prijs-kwaliteit- 

verhouding en een jarenlange garantie.” Ook 

het erg brede gamma met ruime uitbreidings-

mogelijkheden valt in de smaak. Zo kan 

iedere klant in overleg met Deschacht een 

machine op maat samenstellen. “Een ander 

voorreksysteem? Een extra aanrijplaat? Een 

unit die de wikkelfolie automatisch afsnijdt 

en verzegelt? Alles kan. Elk basispakket kun 

je naar believen uitbreiden met extra tools. Zo 

kunnen onze klanten zonder veel moeite hun 

inpakprocessen nog efficiënter maken.” 

Extra ervaring bij divisie Folies 

Niet alleen het gamma van de divisie Folies 

is sinds kort uitgebreider, ook het team 

kreeg onlangs versterking van een nieuwe 

commercieel afgevaardigde. Thibault Fabry 

is al enkele jaren actief in de foliesector 

en betekent met al zijn ervaring een echte 

meerwaarde voor Deschacht. “Aangezien 

de divisie Folies gestaag groeit, was er plek 

voor een extra teamlid. Ik was toe aan een 

nieuwe uitdaging en ben er zeker van dat ik 

die bij Deschacht zal vinden. Dat folies en 

verpakkingsmachines dankzij mijn vorige 

job geen geheimen meer voor me hebben, is 

een extra troef.” Ook al werkt Thibault nog 

maar pas bij Deschacht, nu al is duidelijk 

dat hij de juiste keuze heeft gemaakt.  

“Ik ben ambitieus en probeer voortdurend om 

me verder te ontplooien. Bij een interessant 

bedrijf als Deschacht krijg ik daar alle kansen 

toe. Wat me al is opgevallen? Hier wordt hard 

gewerkt, maar de sfeer is uitstekend. Iedereen 

is bereid om elkaar een handje toe te steken. 

Alle neuzen staan in dezelfde richting en 

daar profiteren onze klanten ook van.” 

Meer info over onze nieuwe wikkelfolie-

machines en andere oplossingen? 

Kijk op www.deschachtplastics.be  

of neem contact op met Linsay Koyen 

(divisiehoofd Folies):  

linsay.koyen@deschachtplastics.be

0497 494 950 

Folies 
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Thibault Fabry - commercieel afgevaardigde Folies

Linsay Koyen - divisiehoofd afdeling Folies

Zinktegels geven dorpsschool 
unieke uitstraling

 In Nieuwmunster, een polderdorpje op een steenworp van De 
Haan, is de plaatselijke school sinds kort een echte blikvanger.  
Met dank aan de zinktegels van NedZink. Lamaire - Saint Germain 
uit Ieper bekleedde het dak en de gevel met dit materiaal, dat niet 
voor beginnelingen is weggelegd.

“Je moet weten wat je doet als je met 

zinktegels werkt”, vertelt Paul Saint 

Germain,	 medezaakvoerder	 van	 Lamaire	 -	

Saint	 Germain.	 “Zink	 krimpt	 en	 zet	 uit	 bij	

wisselende temperaturen en daarmee moet 

je rekening houden bij de plaatsing. Maar 

met bijna dertig jaar ervaring met dak- en 

gevelwerken was dat voor ons geen pro-

bleem.” Toen het schooltje van Nieuwmunster 

extra plaats nodig had, viel de keuze op een 

oude woning even verderop. Het hele pand 

kreeg een ingrijpende opknapbeurt en op 

een zestal weken tijd werden het dak en de 

gevel volledig vernieuwd. “In totaal ging 

het om een oppervlakte van zowat 350 m². 

Voor zowel het dak als de gevel gebruikten 

we zogenaamde losagnes van NedZink, 

geleverd door Deschacht. Ruitvormige 

zinktegels zijn dat, in dit geval van 45 bij 

45 cm.” Waarom net dit materiaal en geen 

meer alledaagse dak- en gevelbekleding? 

“Het was een uitdrukkelijke vraag van de 

architect,	 Ontwerpbureau	 Gino	 Debruyne	

nv. Die werkt graag met losagnes. Hij was op 

zoek naar een specifieke lichtgrijze kleur en 

daarvoor is dit materiaal uitermate geschikt. 

In een eerste fase weerspiegelen de tegels het 

zonlicht sterk en geven ze het gebouw een 

speciale, moderne uitstraling. Naarmate 

de tijd verstrijkt en het Belgische weer zijn 

werk doet, krijgen ze een bepaald patina en 

een matte look. 

Niet alledaags

De losagnes van NedZink onderscheiden 

zich niet alleen door hun aparte esthetische 

uitstraling. Zink is ook een uiterst stevig ma 

teriaal met een lange levensduur. “Deze tegels 

gaan heel lang mee en behouden bovendien 

een groot deel van hun waarde. Zelfs wan-

neer ze na jaren afbreekt, kun je er nog een 

aardige duit voor krijgen. Het is wel geen  

alledaags materiaal, dat je zomaar om het even 

waar	vindt	 in	grote	hoeveelheden.	Gelukkig	

kon Deschacht vrij snel leveren wat we nodig 

hadden.” Het project in Nieuwmunster was 

voor Lamaire - Saint Germain de eerste kennis- 

making met Deschacht. Een samenwerking 

die naar meer smaakt. “Erg professioneel maar 

warm: zo kun je het contact met Deschacht 

het best omschrijven. Een duidelijke en con-

currentiële offerte, stipte leveringen, … alles 

verliep opvallend vlot. Zeker voor herhaling 

vatbaar!”

Koper, Zink en Dakmaterialen  
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“Matco heeft een uitstekende  
naam op het vlak van kwaliteit en 
betrouwbaarheid” – Linsay Koyen 

Op amper drie jaar is Deschacht Aartselaar uitgegroeid tot een bekende naam in het Antwerpse en daar 
heeft het enthousiasme van het plaatselijke Deschacht-personeel veel mee te maken. Onder leiding van 
filiaalverantwoordelijke Gunter Plettinx zorgt het acht-koppig team – zeven mannen en één vrouw – ervoor dat 
iedere klant snel en eenvoudig vindt wat hij zoekt. En ook al zijn de meeste van onze medewerkers in Aartselaar 
nog vrij jong, stuk voor stuk kunnen ze terugvallen op een ruime ervaring in de bouwsector en een uitgebreide 
productkennis. Voor professioneel advies over de verschillende bouw- en andere materialen die het Deschacht-
gamma rijk is, ben je dus bij hen aan het goede adres. 
Op de werkvloer heerst een toffe sfeer, zoals Geert Van Liefferinge -  de nieuwste aanwinst van het team - 
meteen aan den lijve kon ondervinden. Team Aartselaar in een notendop? Een enthousiaste ploeg die elke dag 
het onderste uit de kan haalt voor de klanten van Deschacht.

In de kijker

1. Liesje Kerssebeeck, 2. Gunter Plettinx, 3. Frank Lahaye, 4. Tom Van Dam, 
5. Filip Janousek, 6. Ben Claes, 7. Kurt Coeck, 8. Geert Van Liefferinge. Links: Paul Saint Germain, medezaak-

voerder van Lamaire-Saint Germain.
Rechts: Bart Boydens, schooldirecteur

Enthousiasme troef in Aartselaar
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De bufferbekkens becijferd

Bekken 1
• Buffercapaciteit: 277,56 m³
• Aantal Varioboxen: 692  

(600 x 600 x 600 mm) + 771  
(600 x 600 x 400 mm)

• Aantal Controlboxen: 39,5  
(600 x 1200 x 600 mm)

Bekken 2
• Buffercapaciteit: 184,32 m³
• Aantal Varioboxen: 453 (600 x 600 x 600 

mm) + 512 (600 x 600 x 400 mm)
• Aantal Controlboxen: 29,5 (600 x 1200 x 

600 mm)

Bekken 3
• Buffercapaciteit: 811,29 m³
• Aantal Varioboxen: 3429  

(600 x 600 x 600 mm)
• Aantal Controlboxen: 163,5  

(600 x 1200 x 600 mm)

Ondergrondse bufferbekkens geven  
wateroverlast geen kans

 In Eigenlo bij Sint-Niklaas verrijst langs de E17 een groot logistiek centrum, dat binnenkort onderdak 
biedt aan een zevental bedrijven uit de transportsector. Onder de grond, onttrokken aan het oog, liggen 
drie bufferbekkens die het water van de hele site vertraagd laten wegvloeien in de riolering. Grodevan uit 
Roeselare installeerde de bekkens en speelde hierbij de troeven van de Varioboxen en Controlboxen van 
Deschacht optimaal uit. 

Bouwheer	Decebra	(Groep	Gilbert	De	Clercq)	uit	

Sint-Niklaas investeert tussen 23 en 25 miljoen 

euro in het project en schakelde hiervoor de 

firma’s	Grodevan	en	Delporte	in.	“Op	deze	site	

komen grote opslagplaatsen en kantoren met 

een aanzienlijke dakoppervlakte. Zo heeft het 

grootste gebouw alleen al een oppervlakte van 

31.000 m². Wanneer het regent, moet al dat 

water ergens naartoe”, legt William Deraedt, 

werfleider	van	Grodevan,	uit.	“Daarom	hebben	

we drie ondergrondse bufferbekkens (zie ‘De 

bufferbekkens becijferd’) aangelegd, verspreid 

over het terrein. Die voeren het regenwater 

vertraagd af en zorgen dat er niet te veel water 

in één keer naar de riolering stroomt. Dat is 

een eis van de overheid.” In het oorspronkelijke 

plan werd het water gebufferd in lange buizen 

of betonnen bekkens. Maar die aanpak bleek 

te	 arbeidsintensief.	 Gelukkig	 kreeg	 Grodevan	

voldoende speelruimte van bouwheer en 

architectenbureau AAVO. “De overheid legde 

alleen een buffercapaciteit van zowat 1300 m³ 

op, de praktische invulling liet ze aan ons over. 

Door de beperkte ruimte op het terrein kwam er 

wel wat puzzelwerk bij kijken. Met al onze cijfers 

zijn we naar Deschacht gestapt, dat Varioboxen 

en Controlboxen in kunststof voorstelde. 

Daarmee kun je op een vrij beperkte ruimte toch 

voldoende buffercapaciteit inbouwen.”

Lichte krachtpatsers

Time is money en dat bleek bij dit project eens 

te meer. “De bufferbekkens moesten klaar zijn 

voor de riolering van de nieuwe gebouwen 

werd aangesloten. Wegens die tijdsdruk had-

den we een doeltreffend product nodig dat 

we	 snel	 konden	 plaatsen.	 Gelukkig	 zijn	 de	

modulaire Vario- en Controlboxen eenvoudig 

te installeren en komen er geen machines aan 

te pas. Je kunt ze eigenlijk vergelijken met grote 

Lego-blokken. Zo hebben we al ‘spelenderwijs’ 

veel	tijd	kunnen	besparen.”	Grodevan	werkte	al	 

eerder met deze bufferkratten en wist dus 

perfect hoe de koe bij de horens te vatten. “Ook 

al werkten we hier op een grotere schaal, het 

basisprincipe bleef gelijk. Zodra het bekken 

uitgegraven was, legden we geotextiel op de 

bodem. Die speciale textieldoek laat wel water 

maar geen aarde door. Zo verliest je bekken 

geen capaciteit en krijgen opstoppingen geen 

kans. Dan plaatsten we twee lagen kratten, 

vooral Varioboxen. Op de punten waar het water 

binnenstroomt en voor de volledige onderste rij 

gebruikten we Controlboxen. Samen vormen die 

een inspectiekanaal dat indien nodig eenvoudig 

schoongespoeld kan worden.” In de laatste fase 

werden de kratten volledig ingepakt met de 

geotextiel en kwamen er grond, een fundering en 

wegverharding boven. Samen goed voor een laag 

van 80 cm. “Dat is nodig om de last te verdelen 

en te zorgen dat het bekken zwaar verkeer 

kan dragen op de afgewerkte wegverharding 

zonder dat de kratten schade oplopen. Geen 

overbodige luxe in een distributiecentrum. 

De lichte Vario- en Controlboxen kunnen die 

zware taak met gemak aan, verzekerde men ons 

bij Deschacht.” 

Optimale service

Dat de Vario- en Controlboxen de voordeligste 

oplossing waren, was zeker niet de enige reden 

waarom	Grodevan	 voor	Deschacht	 koos.	Ook	

de service en het advies van de studiedienst 

vielen in erg goede aarde. “Nadat Deschacht ter 

plekke poolshoogte had genomen, kregen we 

van de studiedienst heel overzichtelijke en 

“Na een kleine brand kregen  
we heel snel nieuwe  

bufferkratten van Deschacht”

gedetailleerde plannen. Zo wisten we perfect 

welk aansluitstuk waar kwam, wat onze job een 

stuk eenvoudiger maakte. En toen bij een kleine 

brand op de werf heel wat kratten onherstelbare 

averij opliepen, kregen we binnen de drie 

dagen een nieuwe lading van Deschacht. Een 

prachtig gebaar, zeker als je weet hoe strak onze 

planning is. Deschacht is echt een partner waar 

je op kunt bouwen.”

Riolering en Afvoer  
2122

Zowel op de bodem als rond de kratten komt 

geotextiel - deze speciale textieldoek laat wel 

water maar geen aarde door

“De aanpak van Deschacht?  
Erg professioneel maar warm”

Grodevan doorgelicht

• Gespecialiseerd in wegen- en grondwerken 
voor overheden en bedrijven

• Opgericht in 1984
• Gevestigd in Roeselare
• Actieterrein: heel Vlaanderen,  

met zwaartepunt in West-Vlaanderen 
• 50 werknemers

• max. 25 pallets per uur

• eenvoudige besturing

• aangedreven voorrek max. 300%

• plug & play

• 24/7 eigen servicedienst

De modulaire Vario en Controlboxen kunnen 

als Lego-blokken eenvoudig geplaatst worden



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

 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. 2112

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

·   Te faxen naar 09 355 76 79
•   Te mailen naar oostakker@deschachtplastics.be
•   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 . juni 2012. nr. 

www.deschachtplastics.be

OPENING GEEL
2012

Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschachtplastics.be

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168 (nabij A12)

2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschachtplastics.be

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11  
F +32 (0)50 27 51 28  
zedelgem@deschachtplastics.be

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77 
F +32 (0)51 68 62 53  
tielt@deschachtplastics.be

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20  
F +32 (0)52 25 87 29 
hamme@deschachtplastics.be

VGM/Deschacht Rijkevorsel
Heesbeekweg 32/2
2310 Rijkevorsel
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61  
rijkevorsel@deschachtplastics.be

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

Van alle bouwmarkten thuis!

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 / 14-18.30u - ZA: 9-12u

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

sector / activiteiten
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Gelieve ons zo vlug mogelijk documentatie te bezorgen over:

 2112   2113   2114   2115   2116   2117   2118   2119   2120   2121   2122   2123  

Kws-afscheider van Collinet 
speelt hoofdrol bij riolerings-
werken in Tienen

 In Tienen zijn sinds mei 2011 grootschalige riolerings- en wegenwerken 
aan de gang aan de waterloop de Viander. In april 2012, iets meer dan 
een jaar voor alles af moet zijn, plaatste Ondernemingen Jan Denul N.V. er 
in opdracht van Aquafin een kws-afscheider. Collinet uit Herstal (net zoals 
Deschacht onderdeel van de Buildmat groep) leverde dit dubbelwandige 
gevaarte met groot debiet.

“Sinds 1973 ligt hier al een ter plekke gegoten 
riolering van het stadscentrum van Tienen tot de 
Ambachtenlaan en de Gete. Die blijft behouden. Er 
loopt een koker waar heel veel van het stadswater op 
zit: de Viander”, vertelt Maarten Heirbrant, werfleider 
van Ondernemingen Jan De Nul N.V. uit Hofstade bij 
Aalst. De hoofdaannemer coördineert alle riolerings- 
en wegenwerken in opdracht van vier instanties: 
Aquafin, de stad Tienen, Riobra en het Agentschap 
Wegen en Verkeer. Samen zijn alle ingrepen goed 
voor een investering van zowat 11 miljoen euro. 
Vandaag transporteert de Viander nog zowel hemel- 
als afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(rwzi) van Tienen. Maar daar komt verandering 
in: Aquafin wil de waterloop afkoppelen van de 

rwzi. In de Ambachtenlaan, het Industriepark, de 
Hamelendreef en de Slachthuisstraat komt een 
gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater wordt via 
een afzonderlijke riolering rechtstreeks aangesloten 
op de rwzi. “Aquafin wil zoveel mogelijk gescheiden 
rioleringen aanleggen, zowel droogweerafvoer als 
regenwaterafvoer. Door de Vianderkoker mag op 
termijn alleen hemelwater naar de Gete vloeien, in 
tegenstelling tot het huidige gemengde stelsel. Op 
het geheel hebben we een bergbezinkbekken met 
een capaciteit van 2.200 m³ gebouwd waarin het 
gemengde afvalwater terechtkomt.”

Afscheider geeft vervuiling geen kans

Een belangrijk onderdeel van de rioleringswerken is 
de plaatsing van een dubbelwandige koolwaterstof-
afscheider (kws-afscheider), ook wel olieafscheider 
of benzineafscheider genoemd. Aanleiding van deze 
ingreep is een ongeval met een tankwagen, waarbij 
massa’s vuil in de slikkers terechtkwam, heel snel in 
de Gete belandde en erg ver werd weggevoerd. De kws-
afscheider van Collinet, een specialist in afwatering- 
systemen, moet een herhaling van dit scenario  
voorkomen. “De afscheider wordt op het hemelwater 
aangesloten, zodat het in eerste instantie door dit 
toestel moet passeren. Pas als dat niet mogelijk is, 
vindt een overstort richting Gete plaats.” De afscheider 
wordt pas in juni 2013 in gebruik genomen, wanneer 
het hemelwater van het afvalwater gescheiden is. 

“Maar de aansluitingen op de bestaande construc-
tie gebeuren nu al. We plaatsten de kws-afscheider 
tussen damplanken”, verklaart Maarten Heirbrant. Op 
termijn wordt het toestel horizontaal op een betonplaat 
geplaatst, waaraan dan de verankeringen in roestvrij 
staal worden bevestigd. Bovendien koppelt men de 
kws-afscheider aan een alarmmelding in de magazijnen 
van de stad Tienen. De kws-afscheider heeft een 
debiet van 110 liter per seconde en is uitgerust met 
een coalescentiefilter, slibvangput en bypass. Nadat 
het water door het toestel gepasseerd is, mag nog  
maximaal 5 mg kws per liter worden teruggevonden.

Van productie tot plaatsing

De kws-afscheider werd in de fabriek van Collinet 
gemonteerd en op 2 april 2012 zorgvuldig voor trans-
port op een vrachtwagen geladen. Geen sinecure als 
je rekening houdt met de afmetingen van het toestel 
(zie ‘De dubbelwandige kws-afscheider doorgelicht’). 
Dankzij de ruime ervaring van Collinet met dit soort 
ladingen arriveerde de afscheider veilig en wel op 
de werf in Tienen. Daar volgde de plaatsing, onder 
het toeziende oog van Paul Vandamme, technisch 
commercieel afgevaardigde bij Collinet. 

Riolering en Afvoer  
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18/09  Oostakker
04/09 Aartselaar
11/09 Zedelgem

25/09  Oostakker
13/09 Aartselaar
17/09 Zedelgem

11/09  Oostakker
18/09 Aartselaar
25/09 Zedelgem

03/10  Oostakker
17/10 Aartselaar
10/10 Zedelgem

DEMODAGEN
De dubbelwandige  
kws-afscheider doorgelicht
•	 Lengte:	13,5	m
•	 Breedte:	2,38	m
•	 Hoogte:	2,6	m
•	 Gewicht:	2,4	ton
•	 Debiet:	110	l/sec.
•	 Materiaal:	HDPE	 

(high-density polyethylene)
•	 Automatische	afsluiting	conform	de	norm	

DIN 1999 en EN 858
•	 Levensduur:	min.	50	jaar

“De kws-afscheider heeft een  
debiet van 110 liter per seconde”

Wakaflex

Liquids voor plat dak

RVS buizen rookafvoer

Praktische demo:  
dakbedekking EPDM folie


