
ruimte voor 51 bussen

Op het bedrijventerrein Mispelare langs 
de Kruisstraat vinden hier binnenkort 51 
bussen onderdak. Het complex omvat een 
dienstgebouw, een ruime werkplaats en een 
grote parking. Goed voor een totale opper-
vlakte van 12.000 m2. Bij de bouw werd onder 
andere ook rekening gehouden met een opti-
maal werkklimaat en met een rationeel ener-
gieverbruik. Dit resulteerde in een complex 
ondergronds buizenstelsel voor ventilatie en 
luchtkoeling in de zomer.

Uniek samenwerkingsverband

Het project werd opgevat als een soort Privaat-
Publiekrechtelijke Samenwerking (PPS), meer

  Spouwankers stevig aanbrengen in geper-
foreerde bakstenen kon vroeger wel eens voor 
problemen zorgen vanwege de ‘holle kamers’ 
in de stenen. Met de nieuwe GB UNI-Perfo-
plug is dit euvel echter defi nitief opgelost. De 
GB UNI-Perfoplug is een echte innovatie in de 
sector en werd speciaal ontwikkeld voor een 
zekere en stevige bevestiging tegen de gevel 
van zowel de isolatie (minerale wol of harde 
platen) als van de boorspouwankers. Het be-
treft hier een compleet systeem dat bestaat 
uit een perfoplug met inslaghulpstuk en een 
boorspouwanker met indraaihulpstuk.
De GB UNI-Perfoplug is gemaakt van hoog-
waardige kunststof en leverbaar in 3 leng-
tes, geschikt voor isolatiediktes van 60 tot 
120 mm. De pluggen zijn snel en makkelijk 

Een fris en gezond werkklimaat
in Zomergem
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bepaald onder de vorm van een DBFM con-
structie (Design-Build-Finance-Maintain).
Hierbij moesten privépartners, waaronder de 
bouwbedrijven Denys uit Gent en Democo 
uit Hasselt, samen met enkele banken in-
staan voor de bouw, de fi nanciering en het 
onderhoud van het bouwwerk. Hiertoe werd 
een overkoepelende Tijdelijke Vereniging 
met de naam Siccurant opgericht. Siccurant 
zal de gebouwen optrekken en voor een peri-
ode van 25 jaar verhuren aan De Lijn.

De eigenlijke bouwwerken worden uitge-
voerd door de groep Denys uit Wondelgem, 
onder andere gespecialiseerd in burgerlijke 
bouwkunde en door de nv Democo, een 
multidisciplinair bouwbedrijf uit Hasselt 
met aandacht voor groene technologieën. 

Zij verenigden zich hiervoor in een andere 
Tijdelijke Vereniging, Linea Recta. De werken 
gingen van start in september 2010 en de op-
levering is voorzien voor eind september 2011.

Economisch en ecologisch koelen

Ken Smet, werfl eider bij de groep Denys: 
“Onder het dienstgebouw bevinden zich niet 
enkel buizen voor de afwatering, er wordt 
op 2 meter diepte nog een ander complex 
buizenstelsel met vertakkingen aangelegd, 
bestemd voor ventilatie en afkoeling. In de 
zomer kan daarmee de temperatuur op de 
werkvloer met 2 à 3 graden verlaagd worden 
zonder gebruik te moeten maken van een 
traditionele, vaak energievretende koeling. 

   In Nevele en Zomergem 
beschikte de Vlaamse Vervoer-
maatschappij De Lijn reeds de-
cennialang over twee oudere en 
kleinere buurtstelplaatsen. Beide 
waren in een woonzone gelegen 
en konden het gestegen aantal 
bussen niet meer aan. Om deze 
toestand enigszins te rationali-
seren, en ook omdat de exploi-
tatievergunning ten einde liep, 
werd beslist om ter vervanging 
één nieuwe en grotere stelplaats 
te bouwen in Zomergem. 

eDItoRIaal
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De 5 productgroepen van Deschacht 
Plastics (riolering en afvoer, 

isolatiematerialen, koper, zink en 
dakmaterialen, folies, gevel- en 

bouwspecialiteiten) beschikken elk 
over een eigen kleurencode. Aan 
het begin van de artikels in deze 

nieuwsbrief staat een gekleurd blokje, 
dat overeenstemt met de productgroep 

waarover de tekst handelt.
  RIOLERING EN AFVOER    ISOLATIEMATERIALEN

  KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN    FOLIES
   GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

NIEUW SHOP-IN-SHOP 
WINKELCONCEPT TE 

ZEDELGEM
De ‘gB - Uni - perfoplug’

voor geperforeerde baksteen

te plaatsen en zijn zelfs zonder boorspouw-
ankers sterk genoeg om de isolatie stevig 
op z’n plaats te houden. Dankzij de GB UNI-
Perfoplug zal u nooit meer last hebben van 
uitzakkende minerale wol of van slecht aan-
sluitende isolatieplaten.

Meer info over de GB UNI-Perfoplug ?
Kruis de betreffende code aan op de antwoord-
kaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0201

>> P 8

Unaniem positief !
Voor u ligt de tweede editie van onze 
nieuwsbrief. We hebben met het eerste 
nummer de vuurdoop goed doorstaan, 
zeer goed zelfs. De reacties waren 
overweldigend en unaniem positief ! Dit 
sterkt ons in de overtuiging dat we op 
de ingeslagen weg moeten verdergaan. 

In de eerste editie lag de klemtoon 
voornamelijk op de afdeling Riolering 
en Afvoer. Het tweede nummer is voor-
al gewijd aan Gevel en Bouwspeciali-
teiten. Ook nu weer nemen we u mee 
naar enkele grote werven, brengen we 
info over nieuwigheden, laten we u ken-
nismaken met onze medewerkers, ha-
len we interessante agendapunten aan 
en informeren we u over onze aanwe-
zigheid op vakbeurzen.

Tevens lichten we nu reeds een tipje 
van de sluier op over de verbouwings-
werken in onze vestiging te Zedelgem. 
Hier wordt het stereotype afhaalmaga-
zijn omgevormd tot een heuse shop 
die uw winkelervaring naar een hoger 
niveau moet tillen. Gescheiden dienst-
verlening voor professionele en particu-
liere klanten, weg met wachttijden. Een 
optimale doorstroming met een dui-
delijke bewegwijzering. Dit project zal 
model staan voor latere, gelijkaardige 
aanpassingen in andere vestigingen. 
De opening is voorzien voor 10 sep-
tember 2011 en in het volgend num-
mer komen we hier uitgebreid op terug.

Veel leesplezier !

Jo Verfaellie
Gedelegeerd bestuurder Deschacht Plastics

OPENING SHOPOPENING SHOP

10 SEPTEMBER
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kantoren in verschillende groottes. 
Ook in de ware geest van het ‘Nieuwe Werken’ 
worden uitwisselbare individuele werkplaat-
sen aangeboden met internetaansluiting.

Elke verdieping beschikt bovendien over kit-
chenettes, drankautomaten, toiletten en be-
veiligde serverruimtes. De lunchruimtes zijn 
gemeenschappelijk en worden bediend door 
een externe cateraar, van ’s morgens vroeg 
met koffie, fruitsap en ontbijt tot ’s avonds laat 
met afhaalmaaltijden. Naast de lunchruimtes 
is er tevens een restaurant met ongeveer 30 
zitplaatsen en de grotere zalen kunnen ook 
gebruikt worden voor bedrijfsfeesten. Tijdens 
het weekend kunnen er zelfs familiefeesten 
en bedrijfsevenementen verzorgd worden.

Beduidende energiebesparingen

Projectleider Dirk Polak : “De grote raam-
partijen bieden aangename en ideale dag-
lichtomstandigheden om in te werken. Ook 
laten de grote glasoppervlakken toe om tij-
dens de winter bij een laagstaande zon nog 
goedkope warmte binnen te halen. Voor de 
rest werd het hele gebouw supergeïsoleerd 
en maken we gebruik van alternatieve ener-
gievoorzieningen. Voor de isolatie viel onze 
keuze op de 82 mm dikke Ecotherm spouw-
isolatie van Deschacht Plastics. Zij leverden 
maar liefst 3300 vierkante meter isolatie met 

2INFODESCHACHT
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De invulling van een concrete nood

Dirk Thys: “Dit is ons eerste kantoorcomplex 
met zo een uitgebreide dienstverlening. Reeds 
van bij de eerste aankondiging van het project 
bleek de interesse enorm, zelfs bij bedrijven 
tot ver buiten de regio. 4Wings beantwoordt 
immers aan twee concrete noden: vooreerst 
biedt het een hub aan bedrijven uit Brussel, 
Antwerpen of Hasselt bijvoorbeeld, waar een 
aantal werknemers ‘à la carte’ kunnen komen 
werken, zonder urenlang in de files te moeten 
aanschuiven. Het werk- en tijdverlies veroor-
zaakt door files wordt immers steeds groter. 

Een tweede voordeel wordt gevormd door het 
dienstenpakket. We bieden immers flexibele 
en modulaire werkruimte op maat, waarbij 
in een aantal diensten gemeenschappelijk en 
dus goedkoper voorzien wordt. Onthaal, ver-
gaderzalen, bedrijfsrestaurant, postbedeling, 
onderhoud, reiniging en andere faciliteiten die 
niet permanent nodig zijn, werden gemeen-
schappelijk georganiseerd. Op die manier kent 
de ondernemer heel precies het kostenplaatje 
van zijn huisvesting en kan hij zich volop con-
centreren op zijn eigen core business”.

De rekening is snel gemaakt

Dirk Thys: “Werkverlet door files én een inef-
ficiënte huisvesting kunnen een bedrijf op 
jaarbasis een pak geld kosten. En dan spreken 
we nog niet eens over de stress en demotivatie 
die dit bij de werknemers teweeg brengt. Een 
klein rekensommetje: neem een bedrijf uit 
Antwerpen met 10 bedienden die dagelijks met 
de wagen uit de Kempen of Limburg komen tij-
dens de spitsuren. Staan zij elke dag 1 uur in de 
file, dan kost dit aan het bedrijf 50 euro per uur 
X 220 werkdagen of 110.000 euro per jaar. Voor 

een fractie van dit bedrag heeft men hier reeds 
een tweede bureel ter beschikking”.

Daarbij kan de vraag gesteld worden of het op 
vandaag nog uberhaupt nodig is dat een kan-
toor gevestigd is in een grootstedelijk gebied. 
Moderne communicatiemiddelen laten im-
mers toe om vanuit om het even welke locatie 
te werken. Noodzakelijke verplaatsingen, bin-
nenlandse of buitenlandse, kunnen dan bo-
vendien uitgesteld worden tot na de spitsuren.

Een ander financieel voordeel van een dien-
stencentrum als 4Wings zit in de flexibiliteit, 
de modulariteit en de gemeenschappelijke 
diensten en voorzieningen. Ruimtes die niet 
permanent nodig zijn, worden gemeenschap-
pelijk gebruikt. Zo reserveert u een vergader-
zaal met moderne audiovisuele faciliteiten of 
een tafel in het restaurant enkel wanneer u ze 
nodig heeft. Dit leidt in de meeste gevallen tot 
een ruimtebesparing van 25 tot 30 %. En wie 
zegt ruimtebesparing, zegt ook besparing op 
de basisdiensten. Deze kan snel oplopen tot 
meer dan 10 % en op de energiekosten kan 
vlug tot 75 % bespaard worden.

  Binnenkort wordt de skyline in de buurt van het industrieterrein 
te Oevel-Westerlo hertekend door een futuristisch ogend bouwwerk. 
4 vleugels in kruisvorm, veel glas en lichtinval, 5 verdiepingen hoog 
en opgebouwd rond een centrale koker. Het gebouw, eigendom van 
Lopar NV, kreeg de passende naam ‘4Wings’ en biedt kantoorruimte 
met volledige dienstverlening aan bedrijven tot ver buiten de regio. 
4Wings werd bedacht en gerealiseerd door Thys Bouwprojecten, 
voor de gedurfde vormgeving tekende architect Guy Wastiau uit 
Westerlo. Over hoe dit project kadert in het ‘Nieuwe Werken’, had-
den we een gesprek met Dirk Thys, gedelegeerd bestuurder van Thys 
Bouwprojecten en met Dirk Polak, projectverantwoordelijke.

Het kantoor- en dienstencentrum 
‘4Wings’ belooft een vliegende 
start voor het ‘Nieuwe Werken’

R e p o R t e R  t e R  p l a a t s e

Anders werken

4Wings is wellicht het eerste kantoorproject 
in België dat het ‘Nieuwe Werken’ op zo een 
doorgedreven manier belichaamt, en dat is 
ook de ruimere immobiliënwereld niet ont-
gaan. Het concept is dan ook zeer doordacht. 
Beneden is er een gemeenschappelijke re-
ceptie, een wachtruimte met WiFi, een kopi-
eercentrum en een lunchruimte voor ca 250 
personen. Op de verdiepingen bevinden zich 

MAANDAg 16 MEI 2011
gEMEENtE OEvEl-WEstErlO 
COörDINAtEN 51°8’16” N  4°54’ 20”E

Voor de isolatie van dit bouwwerk viel de keuze op de 82 mm dikke Ecotherm spouwisolatie.
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“... uitgebreid gamma, hun 
concurrentiële prijzen, de 
service en de klantgerichte 

technische ondersteuning ...”
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Meer info over het project in Zomergem ?
Kruis de betreffende code aan op de
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0202

CODE
0202

De PP grondbuizen “Awadukt Th ermo” zijn 
langs binnen voorzien van een antibacteriële 
coating. Deze laag zorgt ervoor dat de lucht 
gezuiverd wordt van kiemen en staat borg 
voor een permanente aanvoer van gekoelde 
én gezonde buitenlucht.
Voor het studiewerk rond dit aparte koelpro-
ject werd beroep gedaan op de fi rma Rehau, 
onder andere gespecialiseerd in energie-effi  -
ciënte oplossingen voor koeling en verwar-
ming. De HDPE en PP buizen werden gele-
verd door Deschacht Plastics. 
Op de vraag waarom voor Deschacht Plastics 
gekozen werd, antwoordt Ken Smet: “Naast 
een ideale prijs-kwaliteitsverhouding, appre-
ciëren we reeds langer hun sterk persoonlij-
ke service en hun pro-actieve ingesteldheid. 
Bovendien bieden ze steeds een zeer dege-
lijke technische ondersteuning”.
Dankzij dit systeem zullen alle werknemers 
in het nieuwe dienstgebouw van De Lijn in 
elk seizoen kunnen genieten van een aange-
name omgevingstemperatuur en een gezond 
binnenklimaat.
De constructie van het dienstgebouw zelf 
werd toevertrouwd aan Optema bvba, een 
algemeen aannemingsbedrijf gevestigd recht 
tegenover de werf van De Lijn in Zomergem. 
Bij het dienstgebouw werd ook voor de iso-
latie beroep gedaan op Deschacht Plastics, 
waarbij ruim 400 m2 Enertherm isolatie van 
8,2 cm dik werd verwerkt.

Een fris en gezond 
werkklimaat
in Zomergem

VERVOLG P1

team tielt
In onze vestiging te Tielt wordt u vakkun-
dig en enthousiast geholpen door twee 
handige duizendpoten : Tijs Demasure en 
Ivan Van de Steene. Tijs zorgt dat admi-
nistratief alles op wieltjes loopt en Ivan 
is steeds druk in de weer op de koer en 
de winkelvloer. Tielt bood vroeger enkel 
het gamma Riolering en Afvoer aan, maar 
enige tijd geleden werd dit uitgebreid naar 
alle productgroepen. Tot grote tevreden-
heid van bestaande én nieuwe klanten.

  In deze editie plaatsen we de commer-
ciële binnendienst van Deschacht Plastics 
Oostakker extra in het zonnetje. Deze enthou-
siaste en performante 10-koppige ploeg vormt 
als het ware het kloppend hart van de fi rma. 
Als team zijn ze verantwoordelijk voor een veel-
heid aan diverse taken. Zo zorgen ze ervoor 
dat steeds de juiste en de beste producten 
worden aangekocht. Hierbij gaan ze zeer ge-
dreven en zorgvuldig tewerk door het inwinnen 
van een maximum aan informatie en door zich 

Op de foto : de mannen en de vrouwen van de com-
merciële binnendienst die het voor u dagelijks waar-
maken. Zij staan klaar om op al uw specifi eke vragen 
te antwoorden. 

grondig te verdiepen in alle producteigenschap-
pen. Andere taken die ze dagdagelijks op zich 
nemen: de coördinatie met de buitendienst, 
het noteren en opvolgen van bestellingen, het 
doorverbinden met de juiste verantwoordelijke, 
leveringen en logistiek en, last but not least, 
het in eerste lijn beantwoorden van vragen en 
oplossen van eventuele problemen. En na de 
dagtaak keren ze, nog steeds met de glimlach 
op het gezicht, terug naar huis met het wel-
doend gevoel dat alles weer prima verlopen is.

1
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1. Hendrikx Veronique
2. Bax Ellen
3. Erffelinck Vanessa
4. Trog Hans
5. Philips Hannes

6. Meyskens Isabelle
7. Rombaut Malaika
8. Cloutte Veronique
9. De Wilde Frank
10. Snauwaert Sven

Meer info over Awadukt Thermo ?
Kruis de betreffende code aan op de
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0203

  Energiezuinig bouwen en wonen heeft geleid tot beter ge-
isoleerde woningen waar de warmteverliezen tot een minimum 
beperkt worden. Een woning verluchten via open ramen is hierbij 
uit den boze, omdat op die manier te veel warmte verloren gaat. 
Gecontroleerd verluchten is de boodschap. Tevens maken we 
meer en meer gebruik van alternatieve, hernieuwbare energie-
bronnen, om de fossiele brandstoffen te sparen en om onze wo-
ningen op een zeer voordelige manier te verwarmen of te koelen. 

Dankzij Awadukt Thermo van Rehau kunnen we nu een intelli-
gent en toekomstgericht systeem aanbieden dat al die functies 
in zich verenigt, en dus zowel dient om te verluchten als om te 
verwarmen of te koelen.

Goedkope warmte uit de grond

Awadukt Thermo is gebaseerd op het principe van de lucht-aarde 
warmtewisselaar. Hierbij wordt verse lucht van buiten aangezo-
gen en ondergronds naar de woning geleid. Op een diepte vanaf 
anderhalve meter bezit de aarde interessante thermische eigen-
schappen: in de zomer is de ondergrond koeler dan de luchttem-
peratuur en in de winter warmer. Via dit ondergronds transport 
neemt de lucht gedeeltelijk de grondtemperatuur aan. Tijdens 
de zomer zorgt dit voor gekoelde lucht en tijdens de winter krijgt 
u gratis warme lucht binnenshuis.

Haal goedkope warmte uit
de grond met awadukt thermo van Rehau

Gezonde binnenlucht zonder bacteriën

De PP luchtgeleidingsbuizen zijn  van een unieke antimicrobiële 
binnencoating voorzien. Het bacteriedodend effect wordt bereikt 
door microscopisch kleine zilverdeeltjes die alle schadelijke 
organismen neutraliseren. Dit is een procedé dat vaak in de 
geneeskunde wordt toegepast. Hierdoor wordt kiemgroei tegen-
gegaan en geniet u binnen steeds van een uitzonderlijk hoge 
en gezonde luchtkwaliteit. Tijdens de zomer wordt via hetzelfde 
systeem overtollig condensvocht uit de woning afgevoerd.

Een compleet systeem

Awadukt Thermo omvat alle nodige elementen en hulpstukken 
voor een vlotte en perfecte installatie van het systeem, zoals het 
aanzuigelement voor buiten in roestvrij staal, de nodige fi lters, 
plus alle buizen, bochten, moffen, aftakkingen en verloopstuk-
ken in PP. Er bestaat een versie voor ééngezinswoningen en een 
andere voor toepassing in grotere gebouwen.

De PP volwandbuizen hebben een verhoogd warmtegeleidings-
vermogen en zorgen voor een optimale warmteoverdracht tus-
sen de grond en de doorgevoerde lucht. Daarmee is een hoog 
rendement verzekerd. De buizen beschikken tevens over een 
hoge langsstijfheid wat doorbuigen en de daarmee gepaard 
gaande ophoping van condenswater vermijdt.

de grond met awadukt thermo van Rehau

Gezonde binnenlucht zonder bacteriën
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Meer info over Boorgat Energie Opslag ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0204
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De absolute wereldtop

AGC Glass is de grootste vlakglasprodu-
cent en -veredelaar ter wereld met Europese 
hoofdzetel te Brussel. AGC Glass Europe be-
schikt over 16 ‘floats’ of productielijnen, over 
6 autoglasfabrieken plus ruim 100 andere pro-
ductie-units en stelt daarbij 13.000 mensen 
te werk. Het vlakglas wordt aangemaakt in 
platen van 6 meter op 3,21 meter. Deze platen 
worden dan verder verwerkt of veredeld door 
derden of door eigen bedrijven en vinden hun 
weg naar diverse sectoren en toepassingen, 
zoals de bouwnijverheid, de automobielin-
dustrie, huishoudtoestellen, de transportsec-
tor (schepen, treinen) en de energiesector 
(warmtecollectoren, thermische en fotovol-
taïsche zonnepanelen). In 2010 heeft AGC 
Europe de grootste vlakglasfabriek ter wereld 
geopend in de nabijheid van Moskou. 

Moustier-sur-sambre

In dit kleine dorpje, op een boogscheut van 
Charleroi, bevindt zich de Belgische vlak-
glasfabriek van AGC Europe. De terreinen en 
gebouwen beslaan er maar liefst 45 hectare. 
Hier wordt dagelijks ruim 2.600 ton vlakglas 
geproduceerd met 4 productielijnen (‘floats’) 
die 365 dagen per jaar draaien.
Michel Piccininno :“Op vlak van volume zijn 
we hier in Moustier de grootste vlakglaspro-
ducent ter wereld. Een deel van de produc-
tie wordt geleverd aan onze eigen fabrieken 
voor verdere verwerking en veredeling, de 
rest gaat naar externe afnemers. Als grond-
stof voor onze glasproductie gebruiken we 
zowat 70% zand (siliciumoxide SiO2) en 30% 
gerecycleerd glas. De gesmolten grondstof 
wordt op een soort transportband gegoten, 
die continu draait. Onderaan deze trans-
portband bevindt zich een laag gesmolten 

tin. De densiteit en het soortelijk gewicht 
van het gesmolten glas zijn lichter dan deze 
van het tin, waardoor het glas als het ware 
bovendrijft ( float) en zich zonder noemens-
waardige wrijving over de transportband be-
weegt. Deze techniek zorgt er ook voor dat 
de glasplaten langs beide zijden extreem vlak 
zijn. Het vlakglas dat we hier produceren 
heeft een dikte van 2 tot 12 mm. Ook de ver-
dere afwerkingen, zoals snijden, heropwar-
men, harden en eventueel coaten gebeuren 
op dezelfde ‘eeuwig’ draaiende float-lijnen. 
Eenmaal deze in gang gezet worden, draaien 
ze permanent tot aan het einde van hun le-
vensduur die ruwweg 15 jaar bedraagt”.

De vlakke glasplaten van 3,21 meter breed 
worden normaal versneden op een lengte van 
6 meter. Afwijkende en kleinere maten zijn ook 
mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van autorui-
ten. Glas bestemd voor de automobielbranche 
ondergaat nog enkele andere bewerkingen: het 
wordt gehard en in ‘sandwich’ voorzien van een 
tussenlaag. Wanneer het voor- en achterruiten 
betreft, wordt het vlakglas heropgewarmd en 
in de juiste vorm geperst.

Een breekbaar goedje

Glas is uiterst breekbaar en moet daarom 
met de grootste voorzichtigheid behandeld 
worden. Voor de bescherming en de ver-
pakking van het glas maakt AGC gebruik 
van Polyethyleen verpakkingsfolie in diver-
se diktes en formaten uit het gamma van 
Deschacht Plastics. 

Michel Piccininno:“Vroeger werd ons verpak-
kingsmateriaal gecentraliseerd en gegroe-
peerd aangekocht. Deze werkwijze liet ech-
ter weinig ruimte voor flexibiliteit. Daarom 
stapten we over op gedecentraliseerde 
aankopen (BeNeFra), waarbij we dichter bij 
de fabrikant van het verpakkingsmateriaal 
stonden, zodat deze sneller en flexibeler kon 
inspelen op onze concrete noden van het 
moment. Toevallig kwam ik in contact met 
Deschacht Plastics, die me een optimale 
service, een zeer breed aanbod, concurren-
tiële prijzen en maatwerk konden aanbieden. 
Gedecentraliseerd aankopen is in ons geval 
geen synoniem van kleinschaligheid, want 
Deschacht Plastics levert momenteel ver-
pakkingsfolie aan een dertigtal AGC fabrie-
ken in Europa”.

Linsay Koyen:“Wij denken permanent met 
AGC mee om hen steeds de beste oplossing 

Glasheldere logica

I N t e R V I e W

te kunnen bieden. Dit betekent dat we zelf 
nogal wat onderzoek ter zake verrichten 
om zo ook pro-actief op de verpakkingspro-
blematiek van AGC te kunnen inspelen. We 
hebben bij de start van de samenwerking al-
lereerst geïnventariseerd welke producten in 
alle diverse afdelingen van AGC gebruikt wer-
den, achteraf kwam daar ook de autoruiten-
afdeling ARG (automotive) bij.  Vervolgens 
hebben we een analyse gemaakt en gekeken 
waar we konden bijsturen om het pakket te 
optimaliseren en dit leidde tot het huidige re-
sultaat dat nog permanent evolueert”.

Belangrijk is dat wij nagenoeg alle PE ver-
pakkingsmaterialen en -producten kunnen 
leveren aan alle Europese vestigingen en dit 
binnen de 48 uur.  Dit heeft voor de klant als 
voordeel dat zij slechts 1 aanspreekpunt heb-
ben, 1 contact voor orders, afroepen, leverin-
gen en facturen.

“Binnen AGC leveren wij voornamelijk LDPE 
folies, voor ARG gaat het om folies en zakken 
voor het verpakken van autoruiten”. 
We hebben hier overduidelijk met een sterke 
‘client centered’ samenwerking te maken, 
waarbij de focus ligt op flexibiliteit in func-
tie van de specifieke noden van de klant. 
Glasheldere logica als u het ons vraagt.

  Glas is zo prominent aanwezig in ons dagelijks leven dat we er vaak niet meer bij stilstaan. Als het op 
glasproductie aankomt, mogen we bovendien best een beetje chauvinistisch zijn, want de Europese head-
quarters van ’s werelds grootste vlakglasproducent, AGC Glass, zijn in ons land gevestigd. Waar komt ons 
glas vandaan en hoe wordt het gemaakt ? En hoe wordt dit breekbaar materiaal verpakt en beschermd tij-
dens het transport ? Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen, trokken we naar de Belgische 
productie-unit in Moustier-sur-Sambre voor een gesprek met Michel Piccininno, verantwoordelijke bij 
AGC op Europees niveau voor alles wat verpakking en verzending betreft, en met Linsay Koyen, verant-
woordelijke voor de divisie Folies bij Deschacht Plastics. Beide bedrijven hebben samen een aantal intel-
ligente en adequate verpakkingsoplossingen met folie uitgedokterd. Tot grote wederzijdse tevredenheid.

Linsay Koyen, verantwoordelijke voor de divisie Folies 
bij Deschacht Plastics samen met Michel Piccininno, 
verantwoordelijke bij AGC op Europees niveau voor alles 
wat verpakking en verzending betreft.

Meer info over onze verpakkingsfolies ?  
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0206

BooRgat
eNeRgIe 
opslag

Meer info over onze grafische folies ? 
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0205

Kwaliteitsdrukwerk 
verdient de beste 

bescherming
   Voor de drukkerijen heeft Deschacht 

Plastics een gamma eigen, aangepaste 
folies. Kwaliteitsdrukwerk moet immers 
zijn kwaliteit behouden tot het bij de 
klant of de bestemmeling is. Magazi-
nes, luxefolders en mailings blijven 
immers op hun best wanneer ze onder 
folie van Deschacht Plastics verstuurd 
worden. Daarnaast beschikken we 
eveneens over  krimpfolie voor het bun-
delen of individueel verpakken van druk-
werk en stretchfolie om de stabiliteit 
van gestapelde dozen met drukwerk op 
de pallets te verzekeren. Al deze folies 
zijn  beschikbaar zowel voor manuele 
als voor machinale verwerking.
Het spreekt voor zich dat deze ‘grafi-
sche’ folies ook bij afwerkers, boekbin-
ders en beschutte werkplaatsen voor 
een belangrijke meerwaarde zorgen.

  Boorgat Energie Opslag (BEO) kan 
overal in Vlaanderen worden toegepast. 
Met deze techniek wordt de warmte in de 
ondergrond gebracht met behulp van een 
gesloten hydraulisch circuit en een aan-
tal verticale warmtewisselaars (sondes). 
Dit zijn kunststofbuizen uit HDPE die als 
een lus, verticaal, in een 20 to 150 me-
ter diep boorgat worden ingebracht. Door 
meerdere wisselaars op korte afstand (3 
tot 8 meter) van elkaar aan te brengen, 
wordt een aanzienlijk opslagvolume ge-
creëerd.

Het bereikte rendement (50 tot 80 %) 
van het systeem is afhankelijk van het 
type  ondergrond, de grootte van het sys-
teem en het temperatuurniveau van de 
opslag. De techniek biedt grote troeven 
in het bewaren van thermische energie 
(koude of warmte) voor langere tijd in de 
ondergrond met een nagenoeg onbeperk-
te opslagcapaciteit.
In Vlaanderen is het praktisch en econo-
misch meestal niet haalbaar om zomaar 
voldoende warmte uit de bodem te halen 
en deze rechtstreeks naar het verwar-
mingssysteem te leiden. Een warmte-
pomp is hier de aangewezen oplossing. 
Ze kan warmte op een relatief lage tem-
peratuur opslaan voor latere toepassing 
op een hogere temperatuur.
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team Hamme
Zowel op administratief als op praktisch vlak 
houden 2 mannen de zaak in Hamme draaiende:
Michel Huylebroeck en Rudi Smet (achter het 
stuur). Wie producten en advies op vlak van Riole-
ring en Afvoer nodig heeft, is bij hen aan het juiste 
adres. Hun jarenlange ervaring en gedetailleerde 
productkennis vormen hierbij een grote hulp.

Meer info over onze isolatiematerialen?
Kruis de betreffende code aan op de
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0207

bijhorende tape. Onze samenwerking met 
Deschacht Plastics begon zowat 3 jaar gele-
den en deze keuze werd ingegeven door hun 
uitgebreid gamma, hun concurrentiële prij-
zen, de service en de klantgerichte techni-
sche ondersteuning. Ook voor andere projec-
ten doen wij beroep op Deschacht Plastics, 
vooral voor isolatiemateriaal, PVC materiaal, 
rioleringsputten en buizen. Onze berekenin-
gen hebben aangetoond dat de combinatie 
van een uitgekiend HVAC-systeem voor ver-
warming, koeling en ventilatie samen met 
de alternatieve energievoorzieningen en de 
optimale spouwisolatie zullen uitmonden in 
het uitzonderlijke E-peil 0”.

Een intergrale kijk op bouwen

Het 4Wings project is wellicht de mooiste 
veruitwendiging van de fi losofi e die Th ys 
Bouwprojecten hanteert. Bouwen wordt hier 
bekeken als een integraal proces, waarin tal-
rijke factoren samenspelen. Binnenkant en 
buitenkant van een gebouw zijn op elkaar af-
gestemd, schoonheid en functionaliteit gaan 
hand in hand, fl exibiliteit en kwaliteit zijn op 
de afspraak. En dit zowel bij woon- als werk-
projecten. In elk geval stelt 4Wings de klas-
sieke visie op werken grondig in vraag en reikt 
een intelligent alternatief aan waar zowel ma-
nagement als medewerkers beter van worden.

Het kantoor- en
dienstencentrum 

‘4Wings’ belooft een 
vliegende start voor 
het ‘Nieuwe Werken’.

VERVOLG P2

En dat weten hun klanten, vaak ondernemigen 
gespecialiseerd in grondwerken, bijzonder te 
appreciëren.

Slechts weinig medewerkers van 
Deschacht Plastics kunnen terugblik-
ken op zo een lange carrière binnen het 
bedrijf. Marc Vandecasteele van de ves-
tiging te Zedelgem wel dus. De nu 47 ja-
rige Marc werkt er reeds 30 jaar en was 
erbij vanaf het prille begin. Hij maakte 
de echte pioniers-tijden mee onder Roger 
Deschacht, toen het aanbod nog hoofd-
zakelijk bestond uit enkele folies en wat 
PVC buizen.

Maar laten we eerst even 40 jaar terug-
gaan in de tijd. Als 7 jarige mocht Marc 
reeds meekomen naar het magazijn in 
Zedelgem, samen met zijn mama die er 
voor zorgde dat alles steeds proper en 
netjes bleef in de vestiging. Zo maakte hij 
kennis met de oprichter, Roger Deschacht. 
Deze gaf hem een wijze levensles mee: 

“Marc, ge moet met uw handen leren wer-
ken en leren rekenen en tellen om er te 
komen in het leven”.

Marc sloeg deze raad niet in de wind en 
ging mechanica studeren. 10 jaar later, 
met zijn diploma op zak, stond hij als 17 
jarig broekje opnieuw aan de deur, nu om 
te solliciteren voor een vaste job. Marc 
Vandecasteele: “Ik werd meteen aangeno-
men door Meneer Roger. Er werkten toen 
welgeteld 4 vaste werknemers in het be-
drijf. In het begin was ik een manusje van 
alles. Ik sprong bij in het magazijn, hielp 
bij de aankoop en was ook chauff eur. Na 
de uren ben ik zelfs nog op de baan ge-
weest om folie voor siloputten te verko-

een vroege vogel ...
van mama voorgeschoteld krijgt gedu-
rende de werkdag.

Marc Vandecasteele heeft dus alle evo-
luties binnen het bedrijf meegemaakt. 
Hij heeft Zedelgem zien evolueren van 
een rommelig magazijn met afhaal-
dienst naar de nieuwe, toekomstgerichte 
Shopformule. In Zedelgem opent op
10 september immers offi  cieel de eerste 
Deschacht Shop. Alle producten zijn er 
mooi en overzichtelijk uitgestald, infor-
matie en bewegwijzering zijn optimaal 
verzorgd, er kan in een aangename sfeer 
gewinkeld worden met voldoende ruimte 
voor de winkelwagentjes.

Wat Marc van de huidige gang van zaken 
vindt ? “Bij de overname door de huidige 
eigenaars waren we wel een beetje bang. 
Nieuwe bazen zijn immers nieuwe wet-
ten. Maar al vlug bleek dat er een dynami-
sche, frisse wind door het bedrijf waaide. 
Er was weer ruimte voor investeringen 
en moderniseringen, en die hadden we 
hard nodig. Ik sta op heel goede voet met 
de nieuwe directie, er is veel vertrouwen 
van hun kant, alle medewerkers worden 
gerespecteerd en geapprecieerd. Kortom, 
er heerst een aanstekelijk plezante werk-
sfeer”, verduidelijkt Marc.

Dat Marc altijd een vroege vogel is ge-
weest, bewijst zich op meer dan één vlak. 
Zo was hij er niet alleen reeds vroeg bij op 
de leeftijd van 7 jaar, ook nu nog is hij da-
gelijks trouw op post om 6 uur ’s morgens !

pen aan de loonwerkers. Ik kreeg daarvoor de 
ronde som van 1 frank per verkochte kilo”.

Nadien verrichtte Marc meer bureauwerk, 
specifi ek gericht op aankoop en verkoop. Hij 
werkt daarbij reeds 25 jaar samen met vriend 
en collega Stefaan Blondeel. Nu is Marc
verantwoordelijk voor de aankoop en leeft 
hij zich uit in de planning van chauff eurs en 
magazijniers. Zijn team bestaat uit 14 mede-
werkers.

Marc woont te Veldegem, op nauwelijks
1 kilometer van zijn werk, samen met zijn 
echtgenote. Marc : “Gelukkig ben ik reeds 
20 jaar gehuwd met een zeer begripvolle 
vrouw. Met de lange werkdagen is dat wel no-
dig. Ze steunt me steeds in drukke tijden en
’s avonds laat kunnen we altijd nog eens napra-
ten over de voorbije werkdag”.

Als ontspanning maken ze samen in de
weekends fi etstochten van wel 80 kilome-
ter lang. En ook ’s avonds na het werk kruipt 
Marc vaak op zijn gesofi stikeerde racefi ets 
om nog eens 30 kilometer te vreten. Vakantie 
in het buitenland is daardoor nauwelijks aan 
hen besteed. Vroeger ging Marc wel jaarlijks 
een weekje fi etsen met Roger Deschacht in 
Nice. Daarnaast werkt zijn echtgenote veel in 
de tuin... en Marc geniet volop van haar werk. 
Ook de mama van Marc heeft nog een band 
met het bedrijf. De kranige 70 jarige dame 
woont boven de fi rma en niemand komt er 
binnen of buiten zonder dat zij het gezien 
heeft. Een ideale situatie voor Marc, die op die 
manier regelmatig een kommetje verse soep 

Hou de garagevloer kurkdroog met de ‘Mufl e 4all’ afvoergotenHou de garagevloer kurkdroog met de ‘Mufl e 4all’ afvoergoten
  Tijdens de herfst en de winter krijgt elke garagevloer het hard te 

verduren door overvloedig regen- of sneeuwwater dat van de wagen 
afdruipt. Elke dag de garage uitdweilen is nu niet precies een aan-
genaam vooruitzicht en zeker geen handige noch blijvende oplos-
sing. Gelukkig kan dit probleem defi nitief aangepakt worden door het 
plaatsen van de nieuwe Mufl e 4All afvoergoten, een klus die zelfs 
door de gemiddelde doe-het-zelver kan uitgevoerd worden.
De Mufl e 4All afvoergoten voor garages worden aangeboden per set 
die bestaat uit : 3 afvoergoten van naar keuze 70 of 100 cm lang, 
gemaakt van hoogwaardig PE. Verder bevat de kit 3 bijhorende af-
dekroosters uit verzinkt staal en de nodige hulpstukken voor onder-
steuning en aansluiting.

Verschillende afvoergoten kunnen eenvoudigweg met elkaar verbon-
den worden en de roosters klikken gemakkelijk bovenop de afvoer-
goot. De gladde binnenwand van de afvoergoten zorgt voor een bij-
zonder snelle afwatering. De afvoergoten worden in beton gelegd en 
de ribben langs de buitenzijde verzekeren een optimale hechting met 
het beton. De Mufl e 4All afvoergoten zijn licht, sterk, stootbestendig 
en bestand tegen chemicaliën. 4All houdt gegarandeerd elke garage 
droog, ook in de meest barre weersomstandigheden.

Meer info over de Mufl e 4All afvoergoten ?
Kruis de betreffende code aan op de antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0208
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10 september 2011
opeNINg sHop-IN-sHop ZeDelgeM
torhoutsesteenweg 306 Zedelgem

12 en 13 oktober 2011
eMpaCK 2011
Brussels expo, paleis 7, stand a093

14 tot 22 januari 2012
BoUW eN ReNo, antwerp expo

14 tot 16 februari 2012
INFRateCH, Flanders expo gent

oostaKKeR

augustus
16/08 - acoustix

september
08/09 - Fakro
13/09 - poujoulat
22/09 - Derbigum

oktober
04/10 - atab
17/10 - Velux

aaRtselaaR

augustus
29/08 - Fakro

september
13/09 - atab
20/09 - poujoulat
26/09 - Derbigum

oktober
11/10 - Velux

ZeDelgeM

augustus
22/08 - Fakro

september
14/09 - acoustix
19/09 - Velux
27/09 - poujoulat

oktober
13/10 - Derbigum
18/10 - atab

a g e N D aD e M o - D a g e N  B I J  D e s C H a C H t

Meer info over onze grasdallen ?
Kruis de betreffende code aan op de
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0209

  Wie zijn parking of oprit  een natuur-
lijke toets wil geven, is bijna uitsluitend 
aangewezen op gras. Toegegeven, het 
oogt mooi, maar door er constant over 
te rijden of te lopen, raakt de grond al 

snel verhard en verdicht. Het hemelwater 
wordt dan rechtstreeks afgevoerd naar 
het rioolstelsel en kan niet voldoende 
meer infi ltreren in de grond. Dit zorgt 
voor wateroverlast, plaatselijke plassen 
of modderpoelen en ook het gras sterft 
binnen de kortste keren af.

Dit probleem kan nu perfect verholpen 
worden met onze grasdallen. Deze zijn 
zowel geschikt voor particuliere toepas-

Grasdallen, een mooie en 
handige oplossing voor

parkings en opritten
singen als voor openbare ruimtes. De 
grasdallen kunnen ingezaaid worden 
met gras en bieden een perfecte weer-
stand tegen verharding door langdurige 
of veelvuldige belasting en dit zonder 
vorming van bandensporen. Wegens de 
doorlaatbaarheid kunnen ook geen mod-
derpoelen meer ontstaan.

Onze grasdallen en bodemplaten zijn be-
schikbaar in zwart en groen en in diverse 
afmetingen. Éénmaal ingezaaid met gras 
krijgen ze een volstrekt natuurlijk uit-
zicht. Ze kunnen ook gebruikt worden 
om erosie tegen te gaan op lichte hel-
lingen en oevers bijvoorbeeld. Wie het 
nog onderhoudsvriendelijker wil, kan 
desgewenst de bodemplaten opvullen 
met grind. Voor deze laatste toepassing 
hebben we een aparte specifi eke oplos-
sing : de Nidagravel. Dit is een plaat van 
geëxtrudeerd polypropyleen met holle 
honingraatstructuur, speciaal ontworpen 
voor het stabiliseren van grind en kiezel.

Met De Collega’s op De tRappeRs

De Deschacht Classic
is een feit

1 2
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Het team Deschacht in Zedelgem 
Zien ze er niet stralend en gelukkig uit, onze mensen in Zedelgem? Wedden dat de nieuwe inrichting van 
de vestiging, volgens het Shop-in-Shop model, daar voor iets tussen zit? Werken in een dergelijk kader 
draagt immers bij tot de algemene tevredenheid, zowel langs de kant van de klanten als bij de eigen 
medewerkers. Zij staan gewoonweg te popelen om u in hun vernieuwde vestiging te mogen verwelkomen.

1. Jodts Dimitri - 2. Dehullu Kurt - 3. Rogiers Olivier - 4. Neirynck Martine - 5. Stieperaere Nancy
6. Blondeel Stefaan - 7. Delaere Koen - 8. Vandecasteele Marc - 9. Vyncke Marnix - 10. Verdonck 
Sandy - 11. Ghyselen Ruben - 12. Davy Decaluwe

Elk bedrijf probeert wel één of ander evene-
ment uit de grond te stampen om de mede-
werkers buiten de werksfeer samen te krij-
gen en aldus de vriendschapsbanden onder 
collega’s nog sterker aan te halen. Het is 
duidelijk dat dit, om te slagen, veel inzet en  
betrokkenheid vraagt van de organisatoren. 
In dit geval was het echt teamwerk, waar 
vele Deschacht medewerkers hun steentje 
toe bijdroegen. Uit de enthousiaste reac-
ties van de deelnemers kunnen we conclu-
deren dat dit zeker smaakt naar meer !

165 km, dat is ver...

Op 12 juni was het dan zover en vond de 
eerste editie van de Deschacht Fietstocht 
plaats. 29 sportieve collega’s verschenen 
goedgemutst aan de start voor een ontspan-
nen tocht van Zedelgem naar Aartselaar. Be-
doeling was dat iedereen, ook de niet-geoe-
fende fi etser de tocht zou kunnen uitrijden. 
Eén van de organisatoren beloofde als te-
genprestatie als iedereen de eindstreep zou 
bereiken om zijn eigen schoen op te eten ... 

Vergeet niet dat we hier spreken over een 
niet te onderschatten traject van 165 km. Er 
zat evenwel geen enkel competitief element 
aan  vast, zodat iedereen min of meer op 
zijn eigen tempo kon rijden. Er waren zelfs 
deelnemers die, om te kunnen meerijden, 
een gloednieuwe fi ets hadden gekocht of 
gehuurd. Of de 165 km geleid hebben tot 
enige vorm van zadelpijn hebben we begrij-
pelijkerwijze niet kunnen vernemen.

In etappes, net zoals de echte
wielerprofs

Iedereen reed in eenzelfde outfi t, met een 
truitje van Sunweb-Revor, het professionele 
wielerteam waarvan Deschacht Plastics me-

desponsor is. Gedurende de hele tocht was 
de sfeer opperbest. Om tijdig voor wat rust 
en bevoorrading te zorgen, of om de kuiten 
te masseren, werd de lange rit opgedeeld in 
verschillende etappes. Na een hartig ontbijt 
werd er om 8 u gestart aan de vestiging van 
Zedelgem. Vandaar begaf het peloton zich 
naar Tielt waar omstreeks 10 u een korte 
stop werd gehouden en waar nadien vertrok-
ken werd richting Oostakker. In Oostakker 
kreeg iedereen op de middag een pasta-
maaltijd aangeboden. Tegen 15 u hield de jo-
lige bende halt aan de zetel te Hamme voor 
een kleine snack en een welgekomen dorst-
lesser. Omstreeks 16 u 30 bereikte elke 
deelnemer de eindstreep te Aartselaar waar 
achteraf een grote BBQ werd georganiseerd 
voor alle medewerkers en hun partners. 

Nagenoeg iedereen gemobiliseerd

Naast de 29 echte ‘renners’ namen nog een 
groot aantal Deschacht medewerkers deel, 
onder andere om te helpen bij de diverse be-
voorradingsposten in de vestigingen op het 
traject. De afsluitende BBQ slaagde erin om 
nog eens ruim 130 mensen te mobiliseren, 
allemaal medewerkers en hun partners. We 
kunnen dus gerust stellen dat zowat ieder-
een bij Deschacht Plastics op één of andere 
manier betrokken was bij het sportieve eve-
nement.

Alvast een pluim op de hoed van de organi-
satoren en van alle behulpzame medewer-
kers, die zich nu reeds geëngageerd hebben 
voor een tweede editie. Het wordt gegaran-
deerd binnen de kortste keren een echte 
wegklassieker !
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Meer info over onze afvoer- en rioleringssystemen ? 
Kruis de betreffende code aan op de
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0210

Ingrijpende metamorfose
van het station te Genval

Een werf van 3 kilometer lang

De lijn 161 van Brussel naar Ottignies loopt 
vlak naast het centrum van Genval. Over een 
lengte van zowat 3 kilometer worden daar 
momenteel ingrijpende werkzaamheden 
verricht. Het oude station moest er dringend 
plaats maken voor een nieuw. Ook worden 
de twee bestaande sporen er uitgebreid naar 
4 sporen en wordt alles aangepast voor trein-
snelheden tot 160 km/u.
Ter hoogte van het nieuwe station komt er 
boven de sporen parkeerruimte voor 600 

wagens, gespreid over  twee verdiepingen. 
De vroegere parkeerruimte aan het station 
wordt aangepast en zal in het vervolg uit-
sluitend gebruikt worden door de lijnbussen. 
Een nieuwe toegangshelling met rotonde 
boven de sporen vervangt de oude spoor-
wegbrug en leidt het doorgaand verkeer vlot 
over het stationscomplex. Op deze rotonde 
sluiten ook de toegangswegen tot de nieuwe 
parkings aan. De bovenste verdieping van 
de parking kan bereikt worden via een weg 
in uitkraging van bijna 200 m lang, die boven 
1 spoor loopt. Onder de sporen komen nog 
eens twee vernieuwde brugdekken. En dit is 
nog niet alles: op diverse plaatsen worden 
steunmuren tegen de spoorhelling gebouwd 
en er komt een viaduct van 181 prefab ele-
menten (elk element weegt maar liefst 17 

ton). Alle prefabelementen worden gefun-
deerd op meer dan 900 micropalen van 30 
m diep. Er is ook een overdekte verkeerssleuf 
voorzien die de vroegere ‘Rosière’ brug moet 
vervangen. 

De werken werden opgestart in 2009 en moe-
ten voltooid zijn in 1.200 werkdagen, met an-
dere woorden tegen de zomer van 2012. Aan 
deze immense werf hangt een prijskaartje 
van ruim 80 MIO euro.

Een complex gegeven

Michel Gilson: “we moesten bij de uitvoering 
van de werken rekening houden met een 
aantal bepalende factoren. Vooreerst is er 
het gegeven van de bestaande talud die niet 
gedestabiliseerd mag worden. Tegen deze 
talud werden diverse steunmuren opgetrok-
ken, om de nieuwe constructie te dragen 
met 2 extra sporen, met het viaduct en met 
de weg in uitkraging. Dit stelde zeer hoge 
eisen op vlak van de stabiliteit, waardoor er 
gewerkt werd met speciale, aangepaste ver-
ankeringen en met micropalen, waarvan de 
totale lengte maar liefst 165 km bedraagt. 
Wegens de complexiteit en de grootte van 
de werf, werden de werken in verschillende 
fases aangepakt”.

  Grotendeels aan het oog van 
de voorbijganger onttrokken, 
bevindt zich een immense bouw-
werf vlakbij het centrum van 
het rustige, Waals-Brabantse 
dorpje Genval, deelgemeente van 
Rixensart. De imposante werken 
zijn bedoeld om de toegang tot 
het station en de spoorlijnen af 
te stemmen op de noden van de 
21ste eeuw. Opdrachtgever is 
Infrabel, de infrastructuurbeheer-
der van het Belgische spoorweg-
net die samen met het eigen stu-
diebureau Tuc Rail de werken via 
aanbesteding toevertrouwde aan 
de tijdelijke vereniging Galère-
Betonac, beide bedrijven uit de 
Koninklijke BAM groep. Infrabel 
werkt hierbij in opdracht van het 
GEN (Gewestelijk Express Net). 
We gingen een kijkje nemen op 
deze monsterwerf en hadden er 
een gesprek met Michel Gilson, 
werfl eider bij de NV Galère uit 
Chaudfontaine.

Een ander probleem dat de nodige aandacht 
opeiste was dit van de afwatering. En hier 
verschijnt Deschacht Plastics ten tonele. 
De afwatering was vooral van belang onder 
het viaduct, over de gehele lengte van 625 m. 
Op voorschrift van het studiebureau Tuc 
Rail mocht Deschacht hier alle PE afwate-
ringsbuizen en aansluitstukken van het type 
Magnum leveren. Verder stond Deschacht 
ook in voor de levering van alle PVC door-
voerbuizen voor de bekabelingen die onder 
het platform doorlopen. 

Werk voor specialisten

De Koninklijke BAM Groep heeft tal van com-
plexe realisaties in heel Europa op zijn actief 
staan en is hiermee dus niet aan zijn proef-
stuk toe. De BAM Groep stelt ruim 26.000 
mensen tewerk en behoort tot de top van 
de Europese bouwbedrijven. De activiteiten 
van dit conglomeraat met tal van werkmaat-
schappijen omvatten: bouw en burgerlijke 
bouw, vastgoed, infrastructuurwerken, PPS-
projecten, installatietechniek, consultancy, 
engineering en facility management.
Voor dit project in Genval werden twee gespe-
cialiseerde werkmaatschappijen van de groep 
samengebracht in een tijdelijke vereniging: 
Betonac NV en Galère NV. Betonac uit Sint 
Truiden is in ons land een belangrijke speler 
in de burgerlijke bouwkunde en de wegen-
bouw. Galère is gevestigd in Chaudfontaine 
en eveneens actief in  bouwkunde, burgerlijke 
bouwkunde en grote infrastructuurwerken.

“Een ander probleem dat de 
nodige aandacht opeiste was 
dit van de afwatering. En hier 
verschijnt Deschacht Plastics 

ten tonele.”
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Deschacht plastics aartselaar
Langlaarsteenweg 168 (nabij A12)
T  +32 (0)3 870 69 69
F  +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschachtplastics.be
OPENINGSUREN 
MA TOT VR : 7 - 12 U / 13 - 18 U – ZA : 8 - 12 U

Deschacht plastics gent-oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
T  +32 (0)9 355 74 54
F  +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschachtplastics.be
OPENINGSUREN
MA TOT VR : 7 - 12 U / 13 - 18 U – ZA : 8 - 12 U

Deschacht plastics Hamme
Horizonsquare 
T  +32 (0)52 25 87 20
F  +32 (0)52 25 87 29
hamme@deschachtplastics.be
OPENINGSUREN
MA TOT VR : 8 - 12U / 13 - 17 U

Deschacht plastics tielt
Szamotulystraat 3
T  +32 (0)51 68 93 77
F  +32 (0)51 68 62 53
tielt@deschachtplastics.be
OPENINGSUREN
MA TOT VR : 8  - 12 U / 13 - 17 U

Deschacht plastics Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
T  +32 (0)50 27 61 11
F  +32 (0)50 27 51 28
zedelgem@deschachtplastics.be
OPENINGSUREN
MA TOT VR : 7.30 - 12 U / 13 - 18 U – ZA : 8 - 12 U

Van alle bouwmarkten thuis !
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Gebruik deze kaart, om technische documenten, extra 
exemplaren en dergelijke op te vragen. Achter elk artikel 
over een bepaald “Deschacht” project staat een
referentienummer bv. 0201 . Het volstaat om dat
nummer aan te kruisen op de kaart en de kaart :

• te faxen naar : 09 355 76 79
• te mailen naar : oostakker@deschachtplastics.be
• op te sturen naar Deschacht plastics,
 antwerpsesteenweg 1068, 9041 gent-oostakker

U ontvangt vrijblijvend alle beschikbare documentatie.

Om aan uw vraag te kunnen voldoen vragen we u
zeker de activiteit van uw fi rma en telefoonnummer in
te vullen op de kaart voor aanvraag van documentatieA

N
T

W
O

O
R

D
K

A
A

R
T

DESCHACHT INFO EDITIE 02      GELIEVE ONS ZO VLUG MOGELIJK TE DOCUMENTEREN OVER :

  RIOLERING EN AFVOER   ISOLATIEMATERIALEN

  GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

0202 0203 0204 0208 02100209

0201

0202 0207

  FOLIES
0205 0206

NAAM BEDRIJF                                     SECTOR/ACTIVITEITEN

ADRES                                                              GSM        

TEL                                        FAX                                        E-MAIL

      GELIEVE ONS           EXTRA EXEMPLAREN “DESCHACHT INFO” EDITIE 2 OP TE STUREN. DEZE EXEMPLAREN ZIJN BESTEMD VOOR DHR/MEVR.

Wie ooit in het afhaalmagazijn van 
Zedelgem binnen is geweest, zal bin-
nenkort zijn ogen niet kunnen geloven. 
Begin september opent hier immers de 
allereerste Deschacht Shop-in-Shop zijn 
deuren. Het betreft een totale metamor-
fose én meteen ook een pilootproject, 
dat nadien in andere vestigingen kan 
worden toegepast. In wezen komt het 
erop neer dat de ‘shopping experience’ 
in een professionele omgeving naar een 
hoger niveau wordt getild. Een groot 
deel van de Zedelgemse vestiging werd 
hiertoe omgebouwd van eerder ‘basic’ 
afhaalmagazijn tot een bijzonder aan-
gename winkelomgeving. Het nieuwe 
Shop-in-Shop concept werd door een 
professioneel, gespecialiseerd bedrijf 
uitgetekend en gerealiseerd. 

De vloer kreeg een mooi laagje verf, rek-
ken en schappen staan overzichtelijk op-
gesteld, er werd veel aandacht besteed 
aan presentatie, bewegwijzering en aan 
duidelijke productinformatie. Het con-
sequent kleurengebruik is afgestemd 
op de 5 productgroepen en maakt het 
geheel nog overzichtelijker, wat resul-
teert in minder tijdverlies door zoeken. 

in het ruime aanbod en dat ze hun aankopen 
kunnen verrichten in een aangename en ont-
spannen sfeer. Dergelijke concepten hebben 
intussen reeds langer bewezen dat een dui-
delijke en verzorgde winkelaankleding leidt 

Reservestocks bevinden zich bovenaan de 
rekken en worden aan het oog onttrokken 
door rolgordijnen en panelen die ook voor-
zien zijn van mooie foto’s. Verder werd een 
aangepaste verlichting voorzien, klinkt een 
aangenaam muziekje op de achtergrond en 
werden de gangen breed genoeg gehouden 
om comfortabel met een winkelkar rond te 
rijden. Binnen het nieuwe concept wordt 
uiteraard ook aandacht geschonken aan het 
service- en adviesaspect. Hiertoe zullen de 
medewerkers regelmatig trainingen volgen 
van de leveranciers om zo hun productken-
nis op een hoog peil te houden.

Klanten en leveranciers die reeds een stuk 
van de uitgevoerde werken hebben gezien, 
reageren alvast heel positief. Bedoeling is dat 
de klanten beter en sneller hun draai vinden 

Nieuw shop-In-shop
winkelconcept te Zedelgem

tot een hogere tevredenheidsindex bij de 
klanten. Met dit pilootproject introduceert 
Deschacht Plastics alle voordelen van de 
funshopping of effi  ciënt en aangenaam 
winkelen in het professionele milieu.

RIOLERING EN AFVOER

ISOLATIEMATERIALEN

KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN

FOLIES

GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

Gebruik deze kaart, om technische documenten, extra 
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OPENING SHOPOPENING SHOP

10 SEPTEMBER
10 SEPTEMBER

TORHOUTSESTEENWEG 306

winkelconcept te Zedelgem
TORHOUTSESTEENWEG 306

ZEDELGEM
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