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

Klaar voor de najaarsdrukte?

Bij Deschacht staan we alvast te popelen om 
onze klanten – bestaande én nieuwe – optimaal 
te bedienen tijdens de drukke periode die voor de 
deur staat. We werken dan ook voortdurend aan 
onze snelheid en efficiëntie. Want het kan altijd 
beter. Zo hebben we twee jaar lang het klanten- 
en goederenverkeer in Oostakker intensief 
bestudeerd. Op basis van de lessen die we daaruit 
hebben getrokken, passen we onze organisatie nu 
aan. Wist u bijvoorbeeld dat tussen 11 en 12 uur 
de drukste periode van de dag is? En dat het ook 
tussen 10 en 11 uur meestal razend druk is? 
Daarom maken we tijdens deze periodes meer 
mensen vrij om klanten te helpen en verschuift het 
lossen en opslaan van goederen naar de ‘daluren’.
In Oostakker staan ook grote verbouwingen op 
het programma, zodat onze professionele klanten 
binnenkort van een gescheiden dienstverlening 
genieten. Want uw tijd kost geld, dat beseffen we 
maar al te goed.
U ziet het: bij Deschacht zitten we nooit stil. 
Bestaande klanten opvolgen, nieuwe klanten 
maken, extra filialen bouwen, onze organisatie 
aanpassen aan veranderende noden… we doen 
er alles aan om u nog beter te bedienen. Dat is 
wat ons drijft, elke dag opnieuw.
Wie langs de E313 van Hasselt naar Antwerpen 
rijdt, kan er niet meer omheen. Pal tussen afrit 24 
en afrit 23 bouwen we ons zevende Deschacht-
filiaal, op een terrein van wel 30.000 m². Zo is er 
meer dan voldoende ruimte om grote voorraden te 
houden en kunnen we voortaan ook in dit deel van 
het land onze klanten erg snel en efficiënt helpen.
Tot slot wil ik graag even benadrukken dat 
Deschacht meer is dan een leverancier alleen. Als 
gewaardeerde en ervaren partner staan we altijd 
met professioneel advies klaar voor onze klanten. 
In deze nieuwsbrief komt u alvast meer te weten 
over enkele projecten waarbij onze expertise goed 
van pas kwam.

Veel leesplezier!

Jo Verfaellie
Gedelegeerd bestuurder Deschacht

 Kwaliteitsdrukwerk verdient een degelijke 
bescherming en dat hebben drukkerijen en grafische 
afwerkingbedrijven goed begrepen. Veel van deze 
bedrijven nemen dan ook een brede waaier van 
verpakkingsfolies af bij Deschacht. De kwaliteit 
van deze producten en de leversnelheid van 
Deschacht blijken doorslaggevende argumenten.

Wie weleens een folder of magazine laat drukken, weet dat kwaliteits-

drukwerk aardig wat centen kost. Om het optimaal te beschermen op het 

soms lange traject tot bij de bestemmeling, is een degelijke verpakking 

dan ook geen overbodige luxe. In deze context beschikt Deschacht over 

een ruim assortiment kwaliteitsfolies die hun nut voortdurend bewijzen 

bij drukkerijen en grafische afwerkingbedrijven. Linsay Koyen, divisie-

hoofd Folies: “Heel wat drukkerijen zijn al jaren tevreden klanten bij 

Deschacht. Dankzij onze ruime keuze aan folies in verschillende maten 

en diktes genieten deze bedrijven én hun klanten van tal van verpak-

kingsopties. En uiteraard kunnen ze ook bij ons terecht voor speciale 

opdrachten en maatwerk.” 

Drukwerk in een stevig jasje

Vooral drukwerkfolie of routagefolie is erg in trek bij drukkerijen. Deze 

folie wordt doorgaans gebruikt om periodiek drukwerk te versturen. 

“Denk maar aan de magazines, infoboekjes, nieuwsbrieven en andere pu-

blicaties die regelmatig bij de mensen in de bus vallen. Bovendien kunnen 

bijvoorbeeld extra bijlagen, infofolders en kortingbonnen allemaal mee 

verpakt worden. Een bijkomende troef die onze klanten erg op prijs stel-

len. Onze stevige drukwerkfolie beschermt de inhoud perfect tegen weer 

en wind en zorgt dat het drukwerk heelhuids op zijn bestemming aan-

komt. Daarom versturen we ook onze eigen Deschacht Info in drukwerk-

folie uit LDPE.” Deschacht denkt als ervaren leverancier mee met druk-

kerijen en afwerkingbedrijven, en houdt volop rekening met hun noden. 

“Er is veel vraag naar drukwerkfolie met een witte band voor adres- of 

andere gegevens. Geen probleem: Deschacht levert zowel onbedrukte als 

bedrukte folies. Onze biologisch afbreekbare drukwerkfolie is dan weer 

ideaal voor de milieubewuste klant. We merken dat dit type een stevige 

opmars kent in de drukkerijwereld.”

De bedrukte routagefolie zorgt voor het individueel 
verpakken van magazines.

De paletten met afgewerkt drukwerk, omwikkeld met pallet-

wikkelfolie, staan klaar voor een veilig transport.
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Deschacht Geel in aantocht 
De kogel is door de kerk: op de oude Alcatel-site in Geel heeft aannemer Willy Naessens 
onlangs  de eerste paalfunderingen van onze achtste vestiging geboord. Meteen het 
startsein van de verdere expansie van Deschacht. Deze Kempense vestiging wordt ons 
nieuwe vlaggenschip en is ideaal gelegen, vlak bij de afrit van de autosnelweg E313. Het 
hele terrein beslaat ongeveer 30.000 m², waarvan in een eerste fase 20.000 m² wordt 
aangesneden. Het gaat om een magazijn van ongeveer 7000 m² en 12.500 m² buitenopslag 
en parkeergelegenheid. De sociale en kantoorruimte en de toonzaal nemen samen zowat 
1500 m² in. Doordat we niet het volledige terrein van bij het begin in gebruik nemen, 
hebben we extra ruimte achter de hand voor mogelijke uitbreidingen in de toekomst. Wat 
gebeurt er de komende maanden? Nog voor de winter worden de funderingen afgewerkt, 
het betonnen geraamte opgebouwd en het buitenschrijnwerk geplaatst. Na Nieuwjaar 
begint – als het weer het toelaat – de afwerkingfase, zodat ons nieuwe filiaal in het voorjaar 
zijn deuren kan openen. Wordt vervolgd in de volgende Deschacht Info …
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Inpakken en wegwezen? 
Zo voor mekaar met de palletwikkelmachines van Matco

  Wilt u palletten en andere producten snel en 
semiautomatisch verpakken in de rekwikkelfolie 
van Deschacht? Dan zijn de professionele 
palletwikkelmachines van Matco een uitstekende 
keuze. Sinds enkele maanden is Deschacht een 
erkende verdeler van dit topmerk. Ons gamma 
bestaat onder meer uit drie hoogwaardige en 
slijtvaste draaitafelwikkelaars, met verschillende 
uitrustingniveaus en mogelijkheden. Voor elk budget 
en elke toepassing vindt u bij Deschacht dus een 
topmachine op maat. Voor fragiele of extreem zware 

ladingen raden we u graag de armwikkelaar van 
Matco aan. Dit toestel draait zelf rond de pallet, die 
veilig en stevig op de grond blijft staan. Alle machines 
van Matco zijn flexibel inzetbaar op elke werkplek en 
houden uw verpakte producten stofvrij en wind- en/
of regendicht. Bovendien zijn ze erg eenvoudig te 
installeren en bedienen. Zo bespaart u heel wat tijd 
en verspilt u geen kostbare folie. Hebt u een vraag of 
kampt u met een defect? De servicedienst van Matco 
staat 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat en 
komt elk probleem snel ter plaatse oplossen. 

Meer info over de palletwikkel-
machines van Matco? Kijk op 
www.deschacht.eu of neem 
contact op met Linsay Koyen 
(divisiehoofd Folies):  
linsay.koyen@deschacht.eu, 
0497 494 950.
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Individuele exemplaren of bulk

Deschacht houdt het niet bij routagefolie alleen. In het assortiment 

zit ook hoogwaardige krimpfolie, de ideale oplossing om delicaat 

drukwerk te bundelen of individueel te verpakken. “Krimpfolie is 

uitermate geschikt voor meer luxueus drukwerk en vooral voor 

boeken: hardcovers, softcovers, kunstboeken, koffietafelboeken, 

noem maar op. Drukkerijen verpakken dit soort drukwerk vaak 

afzonderlijk in krimpfolie, die perfect aansluit. Zo blijft het boek 

intact tijdens het soms lange en ruwe transport. Sommige boeken 

worden immers naar alle uithoeken van de wereld verscheept. 

Bovendien presenteren boeken in krimpfolie erg mooi in de win-

kel en stralen ze het gevoel van exclusiviteit uit waar de klanten 

van drukkerijen en afwerkingbedrijven vaak naar op zoek zijn.” 

Misschien minder mooi en exclusief, maar des te praktischer is de 

stretchwikkelfolie van Deschacht. Deze folie vindt in grote hoe-

veelheden haar weg naar tal van bedrijven en dus ook naar druk-

kerijen en grafische afwerkingbedrijven. “Ook palletten en dozen 

met drukwerk moeten stevig verpakt worden en dan is deze folie 

de beste en voordeligste keuze. Zodra ze manueel of met de hulp 

van gespecialiseerde verpakkingsmachines zijn ingepakt, kunnen 

de palletten en dozen veilig op transport worden gezet.” Net zoals 

de drukwerkfolie zijn de krimpfolie en stretchwikkelfolie beschik-

baar in alle courante maten en diktes. Op eenvoudig verzoek levert 

Deschacht natuurlijk ook folies met afwijkende maten. “Al onze 

klanten – dus ook drukkerijen en afwerkingbedrijven – kunnen bij 

ons terecht voor professioneel advies. Samen zoeken we de beste 

folie voor hun specifieke toepassing.”

Bedrijfscontinuïteit verzekerd

Bij alle folies van Deschacht gelden twee topprioriteiten: kwaliteit 

en gebruiksvriendelijkheid. “Dat zijn we onze klanten verschul-

digd. Onze drukwerkfolie voldoet dan ook aan de allerhoogste 

kwaliteitseisen: ze is erg stevig en scheurt niet. Bovendien voelt 

ze zich uitstekend thuis op zowel volautomatische als semiauto-

matische verpakkingsmachines. Doordat deze folie niet kleeft en 

perfect op de rol ligt, kunnen de machines bij de drukkerijen op 

volle toeren blijven draaien. Een grote troef, zeker wanneer je weet 

dat hun klanten almaar veeleisender worden. Drukwerk moet 

steeds sneller de deur uit, zonder aan kwaliteit in te boeten. In die 

context kan een storing aan een verpakkingsmachine nefaste ge-

volgen hebben.” Doordat de levertermijnen van drukkerijen heel 

kort zijn geworden, is het heel belangrijk dat ze kunnen rekenen 

op een betrouwbare leverancier. Een partner zoals Deschacht. “Als 

extra service bieden we onze klanten de mogelijkheid om hun 

bestellingen bij ons te stockeren. Zo slaan ze twee vliegen in één 

klap. Ze hoeven zelf geen opslagruimte te voorzien en wanneer 

ze een lading folies nodig hebben, volstaat één telefoontje naar 

onze afdeling. We zorgen dan dat alles zo snel mogelijk ter plekke 

geraakt. Dit afroepsysteem betekent een echte meerwaarde voor 

drukkerijen en afwerkingbedrijven. Want vaak kunnen ze heel 

moeilijk inschatten hoeveel folie ze op korte termijn nodig heb-

ben. Bovendien stelt dit systeem hen in staat om grote bestellingen 

en productiepieken vrij eenvoudig op te vangen. Dat Deschacht 

bovendien eerlijke prijzen hanteert, is mooi meegenomen.”
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Wilt u meer informatie over onze folies voor 
drukkerijen en grafische afwerkingbedrijven? 
Kijk op www.deschacht.eu of neem contact 
op met Linsay Koyen (divisiehoofd Folies):  
linsay.koyen@deschacht.eu, 0497 494 950.

Ook onbedrukte routagefolie behoort tot het gamma folies dat gebruikt wordt door drukkerijen.
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“Onze stevige folies zorgen dat drukwerk  
heelhuids op zijn bestemming komt”

Ruime voorraad kws-afscheiders van eigen makelij
 Om optimaal in te spelen op de noden van 

onze klanten, voegt Deschacht regelmatig nieuwe 
topproducten toe aan ons al brede gamma. Zo 
beschikken onze vestigingen in Oostakker, Zedelgem, 
Tielt en Aartselaar voortaan over een voorraad 
rotatiegegoten kws-afscheiders in polyethyleen 
(PE). Onze klanten kunnen dus meteen aan de 
slag. Deschacht produceert deze nieuwe olie- en 
benzineafscheiders zelf in drie standaardmaten, 
maar natuurlijk is ook maatwerk mogelijk. Bovendien 

voldoen ze aan de Europese norm EN 858. Ook 
wie op zoek is naar betonnen afscheiders, is bij 
Deschacht aan het goede adres. Het brede gamma, 
de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en de just-
in-timeleveringen zullen zeker kunnen overtuigen. 
Met deze nieuwe aanwinsten profileert Deschacht 
zich als een echte expert op het vlak van afscheiders. 
Hebt u professioneel advies nodig? Ons team van 
specialisten helpt u graag bij uw beslissing. 

Wilt u meer info over de betonnen en kws-afscheiders 
van Deschacht? Kijk op www.deschacht.eu of neem 
contact op met Filip Ausloos (divisiehoofd Riolering 
en Afvoer): filip.ausloos@deschacht.eu, 
0475 847 633.

Riolering & Afvoer  
2302

NIEUW!IN ONS GAMMA

NIEUW!IN ONS GAMMA
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Verpakkingsfolies 
van Deschacht warm 
aanbevolen door Rofix

  Als internationaal bedrijf kan een snelle levering het verschil 
betekenen tussen een tevreden of misnoegde klant. Vraag dat maar 
aan Rofix uit Dilsen-Stokkem. Al bijna een decennium gebruikt deze 
fabrikant van onder meer radiatorbevestigingen de verpakkingsfolies 
van Deschacht. “De kwaliteit van hun producten en hun service geven 
de doorslag”, aldus aankoopverantwoordelijke Ludo Crijns. 

Veel kans dat de radiator in uw kantoor of 

woonkamer stevig op zijn plek blijft dankzij de 

producten van Rofix. Naast buisbevestigingen 

en metalen onderdelen voor de betonindustrie 

levert dit bedrijf uit het Limburgse Dilsen-

Stokkem immers grote hoeveelheden radiator-

bevestigingen aan klanten in tal van landen. 

Ludo Crijns: “Het gaat vooral om groothandels 

in sanitair, verluchting en verwarming, 

maar ook om OEM’s of original equipment 

manufacturers. Al sinds onze oprichting in 

1978 kijken we verder dan de Vlaamse klei 

en denken we internationaal. Zo hebben we 

eigen productiefaciliteiten in België, China 

én Polen. Vanuit die vestigingen vinden onze 

producten snel en eenvoudig hun weg naar 

klanten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en 

Polen.” Om alle bestellingen veilig en wel op 

hun eindbestemming te krijgen, doet Rofix al 

bijna tien jaar een beroep op de hoogwaardige 

verpakkingsfolies van Deschacht. “Onze 

radiator- en buisbevestigingen worden stevig 

ingepakt in buisfolie uit LDPE. Daarnaast 

nemen we bij Deschacht ook regelmatig 

plastic zakjes af, zowel onbedrukte als zakjes 

met onze bedrijfsnaam op. Die gebruiken 

we om schroefjes en andere accessoires in te 

verzenden.” Om praktische redenen koos Rofix 

voor transparante verpakkingsfolie en zakjes. 

“Uiteraard moet de verpakking erg stevig zijn. 

Maar het is net zo belangrijk dat onze klanten 

hun waar visueel kunnen inspecteren door de 

verpakking heen. In het gamma van Deschacht 

vonden we precies wat we nodig hadden.”

Extra voorraad

Bij Rofix zijn ze erg te spreken over de kwaliteit 

waarvoor Deschacht al jarenlang garant staat. 

“Bij de folies van onze vorige leverancier 

traden regelmatig storingen op aan onze 

verpakkingsmachines. We zijn toen te rade 

gegaan bij de divisie Folies van Deschacht, 

met succes. Hun experts hadden snel door 

waar het probleem zat en stelden een oplossing 

voor. Sindsdien loopt alles gesmeerd op onze 

verpakkingslijn en zijn we vaste klant bij 

Deschacht.” Veel kans dat Rofix een trouwe 

klant blijft, want met de dienstverlening van 

Deschacht zit het volgens Ludo Crijns ook 

meer dan goed. “De divisie Folies beschikt 

over ruime voorraden en kan heel snel leveren. 

Die flexibiliteit is een grote troef voor ons, 

want we moeten efficiënt kunnen inspelen op 

productiepieken. Een speciale bestelling of erg 

korte deadline? Deschacht doet er alles aan om 

ons uit de nood te helpen. Bovendien mogen we 

een deel van onze bestellingen als buffer opslaan 

in hun magazijnen. Indien nodig kunnen we 

die extra voorraad snel aanspreken. Die extra 

service maakt een wereld van verschil.”

Wilt u meer weten over onze 
verpakkingsfolies en andere oplossingen? 
Mail dan naar linsay.koyen@deschacht.eu of 
bel 0497 494 950.

Folies  
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Ludo Crijns, aankoopverantwoordelijke

“Sinds we samenwerken 
met Deschacht, loopt onze 
verpakkingslijn gesmeerd”

Het product wordt stevig ingepakt 
in krimpfolie.

Sportieve spring-in-‘t-veld
Aan enthousiasme geen gebrek bij Veronique 

Cloutte uit Evergem, een echte oudgediende 

bij Deschacht. Voor een uurtje meer of 

minder op kantoor draait ze haar hand niet 

om. Stoom afblazen doet ze dan weer op de 

tennisbaan, waar ze letterlijk alle stress van 

zich af slaat.

Ervaren duivel-doet-al

Bij Deschacht vind je wellicht weinig 

mensen die ons bedrijf zo door en door 

kennen als Veronique Cloutte. Ze is er dan 

ook al 22 jaar aan de slag, waarvan 17 op de 

commerciële binnendienst. “Ik heb zowat 

alle stadia bij Deschacht doorlopen: van 

kassaverantwoordelijke tot receptioniste 

tot commerciële medewerkster. Doorgroei-

mogelijkheden bij Deschacht? Ik ben er het 

beste bewijs van! (lacht)” Tegenwoordig 

staat Veronique aan het hoofd van de 

commerciële binnendienst. “Ik zorg er 

onder meer voor dat ons team van vijf 

mensen administratief op rolletjes loopt. 

Vakantieaanvragen, eens een uurtje 

vroeger naar huis … ik regel het allemaal.” 

Natuurlijk houdt Veroniques job meer in dan 

administratie alleen. Ook het commerciële 

aspect komt ruimschoots aan bod. “Ik help 

bij het opstellen en verwerken van offertes 

en bestellingen. De telefoon is zowat mijn 

belangrijkste hulpmiddel: prijzen geven, 

bestellingen noteren, afspraken maken met 

klanten over levertermijnen … het hoort 

er allemaal bij. Zoals je merkt, kent mijn 

functie nogal wat verschillende dimensies.”  

Gelukkig kan Veronique  terugvallen op 

sterke medewerkers. “Iedereen op onze 

dienst kent zijn job door en door. Bovendien 

zijn we een heel hecht team: we voelen en 

vullen elkaar perfect aan. Dat moet ook, 

want we hebben elkaar nodig.” Ook al wordt 

er op de commerciële binnendienst vaak 

keihard doorgewerkt, voor een grapje is er 

altijd ruimte. “Hier wordt wat afgelachen. 

Dat moet ook kunnen, vind ik. Na een leuk 

grapje is iedereen ontspannen en dat komt 

de werksfeer en productiviteit alleen maar 

ten goede.”

Persoonlijk contact

Een sterke uitbreiding van het productgam-

ma, veel nieuwe gezichten, een doorgedre-

ven automatisering: door de jaren heen heeft 

Veronique de veranderingen bij Deschacht 

van dichtbij meegemaakt. “De commerciële 

binnendienst is sterk meegegroeid met de 

rest van het bedrijf. Toen ik begon, waren 

we maar met z’n tweeën. Vandaag telt ons 

team al vijf leden. Tel daar de commerciële 

afdeling van de divisie Riolering en Afvoer 

bij, en je komt aan een aardig aantal.” Als 

commerciële kracht is het ook uiterst be-

langrijk dat je het steeds groeiende gamma 

van Deschacht van binnen en van buiten 

kent. “Vaak ben je het eerste aanspreekpunt 

voor klanten. Aannemers, maar ook parti-

culieren. En die weten natuurlijk niet altijd 

hoe ze onze producten en materialen het 

best gebruiken. Die informatie moet onze 

dienst ook kunnen geven. Vroeger kwam 

daar veel zelfstudie bij kijken en gingen we 

vaker te rade bij onze technische collega’s. 

Tegenwoordig zijn er bij Deschacht tal 

van interne opleidingen beschikbaar, wat 

onze job toch iets eenvoudiger maakt.” De 

meeste voldoening haalt Veronique uit het 

contact met klanten. “Ik ben pas tevreden 

wanneer zij dat ook zijn. Hoe dan ook bouw 

je met vaste klanten een band op die ver-

der gaat dan het professionele alleen. Meer 

dan eens komen ook persoonlijke zaken ter 

sprake. Dat menselijke contact zou ik niet 

meer kunnen missen.”

Stoom afblazen op de tennis-
baan

Als het van Veronique afhangt, blijft ze nog 

jaren bij Deschacht. “Ik werk hier dolgraag 

en zet me elke dag met plezier voor meer 

dan 100% in. Ik denk dat mijn collega’s 

en onze klanten dat ook waarderen.” Op 

privévlak zijn de ambities eerder familiaal 

en sportief van aard. “Kleinkinderen, daar 

droomt iedere moeder toch van? Maar onze 

dochter is pas 17, dus het is nog wat te 

vroeg om oma te worden. Daarnaast hoop 

ik dat ik nog jaren aan sport kan blijven 

doen, mijn grootste hobby. Ons hele gezin 

is lid van tennisclub TC Evergem. Je vindt 

me wel drie tot vier keer per week op een 

tennisbaan. Ideaal om de stress letterlijk 

van je af te slaan. Ik zou in de toekomst 

graag af en toe nog een toernooi meepikken 

en wie weet zelfs nog eens winnen. Als dat 

niet zou lukken, is het ook oké. Ik kan heel 

goed tegen mijn verlies. (lacht)”

In de spotlight 
Veronique Cloutte
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Sociaal bouwproject in Asse rekent op Deschacht 
In Asse trekt Bouwonderneming Damman nv de komende maanden 86 sociale woningen en appartementen op in opdracht van de sociale 

huisvestingsmaatschappij Providentia. Een enorme klus, waarbij tal van materialen van Deschacht een hoofdrol spelen. Een overzicht ….

“Materiaalkeuze heel belangrijk”

“Voor dit project halen we bij Deschacht 

vooral materialen voor de platte daken en 

de spouwmuren. Het gaat dus om heel wat 

isolatiematerialen, want tegenwoordig zijn 

woon comfort en energieprestaties heel 

belangrijk”, legt Pieter Vandaele, projectleider 

bij hoofdaannemer Damman, uit. Damman 

hecht heel veel belang aan hoogwaardige 

materialen en klopte daarom aan bij Deschacht. 

“Er kwam veel en intensief overleg met de 

architect en de experts van Deschacht aan te 

pas, om zeker te zijn dat we de juiste materialen 

kozen. Deschacht heeft veel ervaring met zulke 

grote projecten en kon alles probleemloos 

leveren. En ook hun professionele advies komt 

erg goed van pas.” De materialen moeten niet 

alleen perfect compatibel met elkaar zijn, 

maar ook nog eens volgens de regels van de 

kunst worden geplaatst. “Net als Deschacht 

vinden we het cruciaal dat alles deskundig 

verloopt, zodat de materialen maximaal 

renderen. Vincent Claeys, onze werfleider, 

volgt alles nauwgezet op en kan met vragen 

altijd terecht bij Deschacht.” Aangezien het om 

een erg grote opdracht gaat, schakelt Damman 

alleen specialisten in. Naast Deschacht ook 

dakwerker Chris Dermaut, bijvoorbeeld. “Zijn 

team is gespecialiseerd in platte daken en 

levert uitstekend werk. 

Akoestische isolatie

Tussen de woningen zorgt ca. 4100 m² 

akoestische glaswolisolatie voor een hoger 

wooncomfort.

Spouwisolatie

Meer dan 6300 m² spouwisolatie – glaswol 

van 6 cm – maakt de sociale woningen extra 

energiezuinig.

Quick primer

Om het dampscherm optimaal te laten 

hechten, smeren we de platte daken in met een 

Quick primer. Die droogt erg snel, waardoor 

we vlugger aan de volgende fase van de dak-

dichting kunnen beginnen.

Dampscherm

Het dampscherm van 3 mm met een glasvlies-

wapening geeft condensatie geen kans om in de 

isolatie te dringen, waardoor de isolatiewaarde 

maximaal behouden blijft.

PU-lijm

Met vloeibare PU-lijm wordt de dakisolatie 

stevig bevestigd op het dampscherm.

Dakisolatie

De dakisolatie garandeert dat de woningen zo 

weinig mogelijk warmte verliezen via het dak. 

Het gaat om PIR-platen van 12 cm dik voor de 

horizontale delen van het dak en PIR-platen 

van 6 cm voor de opstaande wanden. Beide 

types zijn uitgerust met een bitumencachering.

Dampdrukverdelende geperfo-

reerde laag

De dampdrukverdelende geperforeerde laag 

komt boven op de dakisolatie. Ze zorgt ervoor 

dat de isolatiegassen die tijdens het vlamlassen 

van de onderlaag kunnen vrijkomen of even-

tuele vochtophopingen goed worden verdeeld. 

Zo krijgt blaasvorming in de dakbedekking 

geen kans.

Pieter Vandaele, projectleider bij hoofd-
aannemer Damman
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Onderlaag

Tussen de dampdrukverdelende geperforeerde 

laag en de toplaag komt een stevige onderlaag 

van 3 mm gewapend polyester. Deze wordt 

vervolgens vol en zat gevlamlast op de 

geperforeerde laag.

ATG-gekeurde toplaag

De APP-gemodificeerde toplaag van 4,2 mm 

met Combi-inlage van 200 g en voorzien van 

donkere leislag, wordt ook vol en zat gevlamlast 

op de onderlaag en zorgt voor een mooie en 

waterbestendige afwerking van de daken.

“Goede service en snelle 
leveringen”

De platte daken in Asse zijn een kolfje naar de 

hand van Chris Dermaut en zijn team. “Platte 

daken zijn onze specialiteit, in alle mogelijke 

materialen. Bij dit project hadden we veel 

inspraak in de materiaalkeuze, wat ik erg op 

prijs stel.” De grootste uitdaging in Asse blijkt 

de grote oppervlakte. “In totaal zowat 5000 m². 

Daarnaast is ook de deadline erg belangrijk, 

want de bezetters kunnen pas aan de slag 

zodra wij klaar zijn. Als alles goed gaat, is alles 

op acht à negen maanden klaar. Als het weer 

meewerkt, tenminste.” Hoewel Chris Dermaut 

nog niet eerder met deze specifieke materialen 

werkte, voorziet hij geen problemen. “Het 

zijn topmaterialen en die wijzen zich vanzelf 

uit. Gewoon een paar dagen wennen en 

dan kunnen we volle kracht vooruit.” Chris 

Dermaut en Deschacht zijn geen vreemden 

voor elkaar. “We nemen al een drietal jaar 

materialen af bij Deschacht. De goede service 

en snelle leveringen zijn een echte troef.”

Bouwonderneming Damman 
in het kort

•	 opgericht	in	1923

•	 gevestigd	in	Deerlijk

•	 gespecialiseerd	 in	 de	 bouw	 van	 sociale	

woningen, appartementen en utilitaire 

gebouwen

•	 actief	in	West-Vlaanderen,	Oost-Vlaanderen	

en Vlaams-Brabant

Meer dan 6300 m² spouwisolatie – glaswol van 6 cm – maakt de sociale 

woningen extra energiezuinig.

PIVO is een sociaal woonproject bestaande uit 86 woongelegenheden met 

aandacht voor duurzaamheid.

Werfleider Vincent Claeys
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De drie spelers in een notendop

Tiense suikerraffinaderij
De Tiense Suikerraffinaderij bestaat sinds 

1836 en is marktleider in België. In de 

verschillende fabrieken en vestigingen 

verwerken zo’n 700 medewerkers jaarlijks 3 

tot 3,5 miljoen ton suikerbieten, goed voor 

500.000 tot 600.000 ton suiker. De groep 

realiseert een jaarlijkse omzet van ongeveer 

575 miljoen euro. De TS Group produceert 

suiker voor de industrie (voornamelijk 

bulksuiker) en voor alledaagse consumptie 

(bloemsuiker, cassonade, …). Hierbij gaat 

niets van de suikerbieten verloren. Alle 

bijproducten van de suikerproductie worden 

immers gevaloriseerd en krijgen een tweede 

leven, doorgaans in de landbouw.

Sinds 1989 maakt de onderneming deel 

uit van de groep SüdZucker, een Europees 

voedingsconcern. Südzucker is wereldwijd 

actief en telt 17.700 werknemers die in totaal 

een omzet van 6,2 miljard euro realiseren. 

De voorbije campagne heeft de groep 4,2 

miljoen ton suiker geproduceerd, afkomstig 

van 26 miljoen ton suikerbieten, geplant op 

388.000 hectare. De aandeelhouders van 

de groep Südzucker bestaan voornamelijk 

uit landbouwers, die samen 55% van de 

aandelen bezitten.

Lagrou nv
Lagrou is een aannemer uit Kortenaken bij 

Diest die onder meer optreedt als onderhouds-

firma binnen de Tiense Suikerraffinaderij. 

Beton-, grond- en metselwerken zijn de 

specialiteit van de aannemersfirma.

Deschacht en Collinet (Buildmat groep)
Collinet uit Herstal behoort net zoals 

Deschacht tot de Buildmat groep, een 

dynamische groep in volle expansie. Zo 

nam Deschacht eind 2011 nog het bedrijf 

VGM uit Rijkevorsel over en openen ze 

binnenkort een gloednieuw,  achtste filiaal 

in Geel. Deschacht werd begin de jaren 

‘70 opgericht, maar groeide vooral de 

voorbije acht jaar van een familiale, lokale 

leverancier uit tot een belangrijke speler op 

de Belgische bouwmarkt. Onder het motto 

‘Van alle bouwmarkten thuis’ bieden de 

vijf divisies alles wat bouwprofessionals, 

maar ook doe-het-zelvers nodig hebben: 

Riolerings- en Afvoermaterialen, Isolatie, 

Koper-, Zink- en Dakmaterialen, Folies en 

Gevel en Bouwspecialiteiten. Met meer 

dan 15.000 producten in voorraad en bijna 

honderd werknemers profileert Deschacht 

zich als een dynamische, gezonde en 

toekomstgerichte onderneming. 

“Ik kon voor professioneel advies 
altijd terecht bij Deschacht”

Plaatsing van MDPE-putten met conus.

De HDPE afvoerbuizen worden aan elkaar 

bevestigd door middel van spiegellaswerk.

Tiense Suikerraffinaderij koos PE van 
Deschacht voor nieuwe riolering

  Chemisch afvalwater voer je niet in om het even welke buis af, weten ze ook bij de Tiense Suikerraffinaderij. Toen de 
suikerfabrikant een groot deel van zijn riolering vernieuwde, kreeg aannemer Lagrou nv dan ook de opdracht om PE-buizen en 

-inspectieputten te gebruiken. Deschacht leverde alle materialen aan het bouwteam, dat letterlijk diep ging om deze opdracht tot 
een goed einde te brengen.

Met 175 jaar ervaring in de suikersector kent 

de Tiense Suikerraffinaderij een imposante 

voorgeschiedenis. Maar ook een sterk bedrijf 

moet blijven evolueren en innoveren. Daarom 

vernieuwde de suikergroep onlangs een groot 

deel van het rioleringnet rond haar hoofdkwar-

tier in Tienen. Een klus voor aannemer Lagrou 

nv uit Kortenaken bij Diest (zie ‘Lagrou nv in 

het kort’), die veel opdrachten uitvoert voor de 

Tiense Suikerraffinaderij. Tom Vanhove van 

Lagrou nv zorgde dat de werken zo vlot mogelijk 

verliepen en stak zelf de handen geregeld uit de 

mouwen. “De verouderde riolering in gresbuizen 

was dringend aan vervanging en modernisering 

toe. We hebben niet het hele net op de site ver-

nieuwd, alleen de riolering rond het laborato-

rium en het statige 19de-eeuwse pand waar de 

kantoren en administratieve diensten gevestigd 

zijn. Al het afvalwater – zowel sanitair, hemel- 

als proceswater – van deze twee gebouwen vloeit 

voortaan door nieuwe buizen af naar een cen-

trale pompput op het terrein. Daar wordt het 

opgepompt naar de zuiveringsinstallatie van de 

Tiense Suikerraffinaderij. Tegenwoordig is het 

immers verplicht om alle afvalwater op de site 

zelf te verwerken.” Lagrou nv koos resoluut voor 

PE-buizen, hulpstukken en inspectieputten van 

Deschacht en Collinet, dat net als Deschacht deel 

uitmaakt van de Buildmat-groep. Daar bleek een 

goede reden voor. “PE is veel beter bestand tegen 

de chemicaliën in het proceswater van het labo-

ratorium dan betonnen of pvc-buizen. Een mooie 

bonus is dat het een heel gebruiksvriendelijk en 

flexibel materiaal is.” In totaal moest het team 

van Lagrou nv een afstand van zowat 150 meter 

overbruggen. “Daarvoor gebruikten we ongeveer 

200 lopende meter PE-buizen, stuk voor stuk in 

standaardmaten. Op zeven plaatsen installeer-

den we ook PE-inspectieputten met een diame-

ter van 800 mm. Die kwamen van Collinet.” De 

Tiense Suikerraffinaderij maakte van deze wer-

ken gebruik om ook een nieuw brandweernet 

aan te leggen rond de gebouwen. Zo is er altijd 

voldoende bluswater voorradig bij een even-

tuele brand. “Hiervoor gebruikten we HDPE-

drukleidingen, ook van Deschacht. Omdat het 

bluswater onder druk moet staan, zijn zulke 

sterke buizen echt wel noodzakelijk. Het nieuwe 

brandweernet ligt op ongeveer 1,6 meter diepte, 

pal boven de vernieuwde riolering.”

Veiligheid eerst

Het verouderde rioleringnet de 21ste eeuw in-

trekken bleek niet altijd even eenvoudig. Vooral 

de grote diepte speelde het bouwteam soms 

parten. “De nieuwe riolering vertrekt onder de 

oude en daarom moesten we vrij diep graven. 

We begonnen op 2,4 meter diepte, maar het diep-

ste punt ligt zowat 5 meter onder de grond. Dat 

verval is nodig om het water op een natuurlijke 

manier te laten afvloeien naar de pompput in een 

hoek van de site.” De grote diepte bracht ook uit-

dagingen mee op veiligheidsvlak. “We moesten 

alle laswerk in de putten zelf uitvoeren en werk-

ten dus voortdurend met sleufbakken. Alleen zo 

konden onze mensen veilig werken. Bovendien 

wisten we vooraf niet precies welke nutsleidin-

gen we onder de grond gingen aantreffen. We 

hadden wel plannen, maar die waren niet altijd 

even nauwkeurig. Vaak lag een buis niet op de 

aangeduide plek en soms werkte een leiding die 

zogezegd afgesloten was wel nog. We moesten 

dus erg omzichtig te werk gaan.” 

Flexibel en altijd bereikbaar

Dit grote project betekende de eerste samen-

werking tussen Lagrou nv en Deschacht, al is 

de aannemer uit Kortenaken wel al een tiental 

jaar een vaste klant bij Collinet. “Voor de Tiense 

Suikerraffinaderij bestelden we daar al regelma-

tig verschillende materialen. Toen we deze op-

dracht kregen, bracht Collinet ons in contact met 

Deschacht. Die hebben toen hun materialen- en 

dienstenaanbod aan ons voorgesteld en dat kon 

ons zeker bekoren. Vooral hun snelheid en flexi-

biliteit is een erg groot voordeel. Ten laatste 48 

uur na een bestelling wordt alles geleverd op de 

werf. Dat is erg handig, want we weten pas welke 

materialen en afmetingen we nodig hebben nadat 

we een sleuf hebben gegraven.” Dat Deschacht al-

tijd klaar staat met professioneel advies, vindt de 

aannemer een belangrijke troef. Bij deze klus in 

het bijzonder kwam de raad van de experts goed 

van pas. “Vóór de werken ben ik langsgegaan bij 

Collinet met enkele prangende vragen. Hoe in-

stalleer je zulke putten? Moet er gestabiliseerd 

zand rond? Welke aansluitstukken heb je nodig? 

Met het antwoord op zak verliep de plaatsing 

heel vlot. En botste ik tijdens deze opdracht toch 

nog op een vraag, dan kon ik altijd telefonisch te-

recht bij Deschacht. Bij volgende werven kiezen 

we beslist weer voor hen, zo goed is deze klus 

meegevallen.”

Riolering & Afvoer  
2305
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Grasdallen ‘Trudidal’ 
van Deschacht halen 
COPRO-certificaat

  Sinds 13 juni 2012 beschikt Deschacht 
over het certificaat COPRO 674/28 voor grasdal-
len van het type ‘Trudidal’. Dit gerenommeerde 
keurmerk is verplicht bij alle openbare aanbeste-
dingen met grasdallen en biedt bouwheren een 
betrouwbare kwaliteitsgarantie. De modulaire 
grasdallen ‘Trudidal’ zijn eenvoudig te plaatsen 
en zorgen voor een efficiënte infiltratie van weg-
stromend hemelwater.

“Deschacht gaat altijd voor topkwaliteit, zowel 
op het vlak van service als materialen. Deze 
erkenning met het keurmerk COPRO 674/28 
is dan ook een bevestiging dat onze strategie 
werkt”, zegt Filip Ausloos, divisiehoofd Riolering 
& Afvoer bij Deschacht. Na uitvoerige tests in een 
onafhankelijk laboratorium is gebleken dat de 
grasdallen ‘Trudidal’ voldoen aan alle technische 
voorschriften beschreven in PTV 828 en dit voor 
de zwaarste gebruiksklasse. Dat betekent dat o.a. 
het materiaal, de afmetingen, en de mechanische 
en vormkenmerken aan de professionele normen 
beantwoorden.

Hebt u vragen over dit onderwerp of wilt u de 
volledige technische fiche van dit product? 
Neem dan contact op met de afdeling Riolering 
& Afvoer van Deschacht via 09/355 74 54 of 
via oostakker@deschacht.eu.

Riolering & Afvoer  
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Marketingafdeling brengt klanten en 
Deschacht dichter bij elkaar
Deschacht wil zo dicht 
mogelijk bij zijn klanten staan 
en daarom vormt de nieuwe 
marketingafdeling de schakel 
tussen Deschacht en de markt. Op 
het hoofdkantoor in Oostakker 
leidt marketingverantwoordelijke 
Judith Cuvelier sinds zowat een 
jaar alles in goede banen.

Een volwaardige marketingafdeling op poten zet-

ten is een uitdaging waarbij heel wat denkwerk, 

overleg en vooral inzet komt kijken. Gelukkig 

kan Judith Cuvelier terugvallen op haar ervaring 

in de marketing- en reclamewereld. “Gedurende 

zes jaar adviseerde ik tal van ondernemingen bij 

hun marketingcampagnes en begeleidde ik de 

aanmaak en toepassing van talloze communi-

catietools. En ook al bouwde ik in die jaren een 

hechte relatie uit met mijn klanten en bleef de 

job me boeien, het werd tijd voor een volgende 

stap. Ik wou graag zelf acties en campagnes uit-

stippelen. Zelf eens aan het roer staan van het 

marketingschip.” 

Een nieuwe uitdaging vond Judith bij Deschacht, 

dat serieus werk wilde maken van zijn marke-

tingbeleid. “De keuze was snel gemaakt. Ik koos 

voor Deschacht omdat het een dynamisch en 

vernieuwend bedrijf is met ambitie en visie.”

Geen eenrichtingsverkeer

Die visie is duidelijk: een uitstekende service ga-

randeren en dicht bij onze klanten staan. Ook in 

alle marketingactiviteiten van Deschacht komt 

deze filosofie naar voren. Judith: “Nog beter 

communiceren met klanten, dat willen we. Dat 

doen we door hen voortdurend op de hoogte te 

houden. Van nieuwe producten en trends, maar 

ook van aangepaste regels in hun sector bijvoor-

beeld.” 

Bij Deschacht zijn klanten meer dan consumen-

ten alleen. Eenrichtingscommunicatie past niet 

in onze filosofie: de meningen en noden van 

klanten zijn heel belangrijk. “We proberen hier 

optimaal op in te spelen door op beurzen en tij-

dens de infoavonden en demonstraties die we 

regelmatig organiseren, aandachtig te luisteren 

naar onze klanten.”

 Tegelijk moet duidelijk zijn waarvoor Deschacht 

staat en wat klanten kunnen verwachten. 

“Onder de vorm van werfreportages brengen we 

onze activiteiten voortdurend onder de aandacht 

en laten we tevreden klanten aan het woord. In 

onze eigen nieuwsbrief, maar ook in de vakpers. 

Een echte win-winsituatie dus: zowel onze klan-

ten als Deschacht komen in een goed daglicht te 

staan.”

Dicht bij de klant 

Een van de sterke punten van Deschacht is de 

geografische spreiding van de vestigingen door-

heen heel Vlaanderen. Waar je ook komt, nooit 

zijn de producten en service van Deschacht 

veraf. Die aanpak vindt ook weerklank in het 

marketingbeleid. “We willen letterlijk en fi-

guurlijk dicht bij onze klanten staan. Dat doen 

we bijvoorbeeld door volop in te zetten op e-

commerce. Producten of prijzen raadplegen, een 

bestelling plaatsen, favorieten bijhouden, leve-

ringen volgen, een technische fiche opvragen … 

het kan binnenkort allemaal via onze website. 

Bovendien zijn we druk bezig aan een mobiele 

app en een volledig vernieuwde cataloog om ons 

gamma nog overzichtelijker en gebruiksvriende-

lijker voor te stellen.”

Op naar de toekomst

De eerste 365 dagen van de nieuwe afdeling raas-

den voorbij. “Het is alsof ik pas gisteren begon, 

zo snel is dat eerste jaar voorbij gevlogen. Ons 

doel? De groei van Deschacht blijven ondersteu-

nen en onze missie elke dag weer omzetten in 

daden.” Om alle initiatieven in goede banen te 

leiden krijgt Judith sinds enkele maanden hulp 

van een nieuw teamlid: marketingassistente 

Leen Debrouwere. Leen: “Ik ben half mei aan de 

slag gegaan en help Judith elke dag bij de prak-

tische uitvoering van het marketingbeleid. In 

die paar maanden heb ik dankzij mijn toffe col-

lega’s al heel wat bijgeleerd. Wat ik leuk vind aan 

Deschacht? Hier ben je geen nummertje en kun 

je zelf het verschil maken. Bij Deschacht heerst 

helemaal geen 9-to-5-mentaliteit: als iets moet 

gebeuren, doen we samen extra moeite om het 

voor mekaar te krijgen. Ik kijk ernaar uit om te 

blijven meegroeien met Deschacht.”

“Bij Deschacht zijn klanten 
meer dan consumenten alleen. 

Eenrichtingscommunicatie past niet 
in onze filosofie. ” – Judith Cuvelier, 

marketingverantwoordelijke

Judith Cuvelier, marketingverantwoordelijke

Leen Debrouwere, markeningassistente

Superstart voor
  Hoewel Superfleece nog maar enkele maanden 

op de markt is, vindt de nieuwe onderdakfolie van 
Deschacht al gretig aftrek bij dakwerkers en aan-
nemers. Niet zo verwonderlijk wanneer je de vele 
voordelen van dit product op een rijtje zet. Carl 
Jansen,  divisiehoofd Dak&Isolatie bij Deschacht: 
“Superfleece is waterafstotend en beschermt een 
dak perfect tegen externe factoren. Denk maar aan 
stuifsneeuw en -regen, roet, stof, vogels of insecten. 
Bovendien verteert deze onderdakfolie extreme tem-
peraturen tussen -40 en +80 °C zonder problemen.” 
Superfleece telt vier lagen (vlies/ wapening/ film/ 

vlies hydrofobisch gelijmd)en is vrij robuust (150 g/
m²). Maar dat staat het gebruiksgemak allerminst 
in de weg. “Deze folie op maat snijden gaat heel 
gemakkelijk. En voor wie nog sneller wil werken, is 
Superfleece verkrijgbaar met een  kleefstrook aan de 
onderzijde om overlappende banen onderdakfolie 
naadloos aan elkaar te kleven en lucht- en water-
dichtheid te garanderen. Erg handig.” 
Over scheuren of condensatie hoeven gebruikers zich 
alvast geen zorgen te maken. De interne versteviging 
geeft beschadigingen immers geen kans en boven-
dien laat het microporeuze PP-vlies de onderdakfolie 

optimaal ‘ademen’. “Elke vestiging van Deschacht 
heeft Superfleece voortaan op voorraad, op rollen 
van 1,5 bij 50 m (75 m²). Onze klanten kunnen dus 
altijd meteen aan de slag.”

Wilt u meer informatie over Superfleece? 
Neem dan contact op met Deschacht via 
09/355 74 54 of oostakker@deschacht.eu.
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Deschacht geeft u het woord!
Hebt u een interessant onderwerp voor een (werf)reportage? Bent u tevreden over de 
samenwerking met Deschacht?  
Laat het ons weten op 09/355 74 54 of via marketing@deschacht.eu. Wie weet zetten we 
uw bedrijf in de kijker in de volgende Deschacht Info!

NIEUW!IN ONS GAMMA
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 Gebruik deze kaart om technische documenten, extra nieuwsbrieven en andere informatie aan te  
vragen. Achter elk artikel over een Deschacht-project vindt u een referentienummer, bijv. 2112

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

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

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

Antwoordkaart

Naam + voornaam:

Bedrijf:

Straat + nr.:

Postcode: 

Tel/gsm:

Email:

Gemeente:

DESCHACHT info jaargang 2 . september 2012. nr. 

www.deschacht.euVan alle bouwmarkten thuis!

Gelieve ons             extra exemplaren “DeschAcht info“ jaargang 2, nr.3 op te sturen. Deze exemplaren zijn bestemd voor Dhr./Mevr.

sector / activiteiten

03

OPENING GEEL
voorjaar 2013

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

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168 (nabij A12)

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

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

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

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

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

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan
2440 Geel

Deschacht Afdelingen

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

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

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

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

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

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 14-18.30u - ZA: 9-12u

8 DESCHACHT info

Gelieve ons zo vlug mogelijk documentatie te bezorgen over:

 2300   2301   2302   2303   2304   2305   2306   2307   2308   2309  

Olie- en benzineafscheider aan 
Arteveldestadion geeft watervervuiling 
geen kans

Trouwe lezers van Deschacht Info weten dat de afwatering van een nieuw winkelcentrum aan het 
Arteveldestadion in Gent probleemloos verloopt dankzij topmaterialen van Deschacht. Onlangs voegde 
aannemer Aertssen een nieuw hoofdstuk toe aan dit verhaal door op dezelfde site een hoogwaardige, 
op maat gemaakte olie- en benzineafscheider van Deschacht te installeren. De uitgebreide expertise van 
Deschacht kwam hierbij goed van pas.

Enkele maanden geleden plaatste Aertssen zowat 

300 meter PP-Ribwall-buizen van Deschacht om 

het hemelwater in en rond het nieuwe winkel-

centrum vlak bij de toekomstige thuisbasis van 

voetbalclub KAA Gent gecontroleerd af te voe-

ren. Hoe dat verliep en welke uitdagingen de kop 

opstaken, las u in onze vorige nieuwsbrief. Maar 

in een volgende fase kreeg ook een dubbelwan-

dige olie- en benzineafscheider van Deschacht 

een plek in het nieuwe gebouw. “Op het dak van 

het winkelcentrum komt een parking. Wanneer 

het regent, spoelen olie- en benzineresten mee 

weg. En die mogen natuurlijk niet in het grond-

water terechtkomen”, legt Ronnie Van Den Hurk, 

werfleider bij Aertssen, uit. Tussen de paalfunde-

ringen van het winkelcentrum ligt daarom sinds 

eind augustus 2012 een nieuwe HDPE-afscheider 

met een slibvangput en coalescentiefilter. “Het 

regenwater van de dakparking komt onder meer 

via 75 speciale afvoerkolken en 300 meter af-

voergeulen van Deschacht in de afscheider te-

recht, die er alle olie- en benzineresten en slib 

uitfiltert. Zo kunnen ze later naar behoren wor-

den verwerkt. Het gezuiverde hemelwater wordt 

daarna afgevoerd via de PP-Ribwall-buizen die 

we eerder al hadden geïnstalleerd.” 

Professioneel maatwerk

Aertssen kon voor deze klus rekenen op de ruime 

ervaring van Deschacht. “We moesten hen alleen 

de specificaties van de afscheider bezorgen: een 

volume van 24 m³ en een debiet van 200 l/sec. De 

praktische uitwerking konden we volledig aan de 

experts van Deschacht overlaten.” Al snel bleek 

dat een afscheider in HDPE de beste optie was, 

om verschillende redenen. Zo leent dit materiaal 

zich uitstekend voor maatwerk, wat geen over-

bodige luxe was op deze site. “In beton was het 

nooit gelukt om een afscheider van deze omvang 

in één stuk te maken. Met HDPE kon dat gelukkig 

wel. Bovendien hadden we geen ruimte op over-

schot tussen de funderingen. Doordat HDPE zo 

eenvoudig te manipuleren valt, lag de oplossing 

voor de hand: een langere en smallere afscheider 

op maat. Zo haalden we zonder al te veel moeite 

toch het gevraagde volume.” Dat HDPE een erg 

licht materiaal is, bleek een extra troef. Het win-

kelcentrum was immers in volle aanbouw, waar-

door kranen en andere zware machines uit den 

boze waren. “Net zoals de PP-Ribwall-buizen 

kregen we de olie- en benzineafscheider pro-

bleemloos op zijn plek met lichte machines. Dat 

maakte onze job een stuk eenvoudiger.”
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“De bouw van de afscheider konden 
we volledig aan de experts van 

Deschacht overlaten”

Hoogwaardige 
Kooltherm®-
isolatie voortaan 
ook bij Deschacht

  In tijden van stijgende energieprijzen is een 
degelijke isolatie van een woning of gebouw cru-
ciaal. Daarom haalt Deschacht met Kooltherm® 
van Kingspan Insulation een van de doeltref-
fendste isolatiematerialen voor nieuwbouw en 
renovatie in huis. Met 0,021 W/m.K beschikt dit 
veelzijdige product – ondanks de geringe dikte – 
van alle traditionele isolatiematerialen immers 
over de beste lambdascore op de markt. Isoleert 
u een spouwmuur, vloer, buitengevel of (plat of 
hellend) dak? In het Kooltherm®-gamma vindt u 
precies wat u zoekt. De isolatieplaten van Kool-
therm® zijn nagenoeg onbrandbaar en erg milieu-
vriendelijk. En dankzij de gesloten cellenstructuur 
hoeft u de naden zelfs niet af te tapen. Kiezen 
voor Kooltherm® betekent ook kiezen voor de 
toekomst. Want dit isolatiemateriaal helpt u te 
voldoen aan alle milieu- en energienormen, van-
daag én morgen.

Wilt u meer informatie over Kooltherm® van 
Kingspan Insulation? Neem dan contact op met 
Deschacht via 09/355 74 54 of oostakker@
deschacht.eu. 

Isolatiematerialen  
2309

Riolering en Afvoer  
2308

NIEUW!IN ONS GAMMA


