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Welkom in Hasselt!

Begin januari overvalt ons steeds
hetzelfde gevoel, een soort ongerustheid.
De tellers taan op 0 en alles wat we in
2019 willen realiseren, moet opnieuw
elke dag verdiend worden.
Gaat dat lukken? Is er nog voldoende te
ontwikkelen?

JA !
Dat is er zeker. Tenminste, als we
erin slagen onze succesformule te
handhaven en verder uit te breiden naar
nieuwe oorden of nieuwe segmenten.
Als we blijven onderscheidend zijn en

jullie, onze klant, centraal blijven zetten.
En als we met ons volledige team
keihard werken. Elke dag opnieuw, om
nog te verbeteren.
Een aantal voorbereidende stappen
hebben we al gezet. Ons filiaal in
Hasselt is open. We hebben een leuk
samenhangend team, een goede
locatie en een volwaardig filiaal met
aangepast transport, een zinkcenter,
een ruime shop, ….
Ook ons dakteam breidt verder uit. We
zijn de exclusieve verdeler in de Benelux
van Danopol PVC membranen en
SuperSeal EPDM geworden. We hebben
vezelcement leien van Eternit aan het
gamma toegevoegd. En we ontwikkelen
verder.
In de rioleringsafdeling hebben we een
nieuwe businessunit Nutsleidingen
opgericht. We zijn officiële partner van
Keramo Gres buizen geworden.
Kortom, we blijven investeren en we
plannen nu al voor 2020. Dan openen
we in Vlaams-Brabant een nieuw filiaal:
in Herent.
Ik wens jullie een gezond en succesvol
2019.
Veel leesplezier!
Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

OP DE COVER

We zijn in Hasselt!
We hebben 2019 met een knaller ingezet: begin januari openden we in Hasselt ons negende filiaal. Daarmee hebt u als
Limburgse bouwprofessional nu ook een one-stop bouwshop met non-stopadvies in het hart van de provincie. U vindt er meer
dan 15.000 producten: een uitgebreid aanbod rioleringsmaterialen, een dak- en gevel assortiment, isolatie en gereedschappen.

De kracht van de lokale
vestiging

En wij kunnen ze om het even waar in de
provincie snel bij u op de werf leveren.

Het is zover: met de vestiging in
Hasselt zijn we nu ook in de provincie
Limburg aanwezig. Als Limburgse bouw
professional hoeft u onze producten nu
niet meer in Geel of Herstal bij Luik te
bestellen en/of af te halen. Hasselt ligt
bijna centraal tussen die 2 vestigingen.
Waar uw bedrijf of werf zich ook in de
provincie bevindt, u hoeft nu nog maar
maximaal 30 km te rijden naar één van
onze filialen.

One stop: webshop, magazijn
en winkel
U bestelt de materialen die u nodig heeft,
via onze webshop, telefonisch of ter plekke
uit een gigantische voorraad van meer dan

15.000 producten. In de winkel vindt u uw
materialen en alle gereedschappen en
tools om onze producten te plaatsen. Van
onze medewerkers krijgt u er bouwadvies
over de beste oplossing voor uw project.
Daarmee volgen we ook in Hasselt
onze filosofie van onestopshop en nonstopadvies.

Vlot bereikbaar
De locatie van het nieuwe filiaal? Die
hebben we niet toevallig gekozen. Want
u verwacht van ons dat onze filialen vlot
bereikbaar zijn. En terecht. Daarom viel
ons oog op de Genkersteenweg, een
belangrijke verkeersas tussen Hasselt
en Genk. U kunt er als lokale aannemer
de materialen die u bestelt snel afhalen.

[INFO]

Filiaal Hasselt: Genkersteenweg 311a, 3500 Hasselt.
011 14 07 40, hasselt@deschacht.eu

DESCHACHT KORT

Deschacht reed op
kop op Belgian Roof
Day
Dit konden de dakwerkers ontdekken tijdens de jaarlijkse hoogmis van de dakdekkerswereld op 30/11.
> PAG. 2

EPDM - SuperSeal
Deschacht is exckusief verdeler van
SuperSeal, een gecacheerd en thermisch
lasbaar EPDM-membraan.

De Vlaamse Waterweg Gasthuisberg krijgt
kiest voor Ribwall
parking in TrudidalDe Vlaamse Waterweg is bezig met de grasdallen
automatisering van alle sluizen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Voor een
cruciaal deel van dit project viel de keuze
op Deschacht als leverancier.

Grondwerken J&N legde een vervangende
tijdelijke parking aan met de kunststof
Trudidal-grasdallen van Deschacht.

> PAG. 4

> PAG. 5

> PAG. 7
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Residentie Guérin in Rocourt: beton werd vervangen door staal
De nieuwe residentie Guérin is een complex van 34 appartementen, verdeeld over 3
gebouwen. Er was voorzien dat het regenwater naar een betonnen wachtbekken zou
worden geleid. Maar we hebben een ander idee voorgesteld, dat aannemer, architect
en opdrachtgever overtuigde.

Een stormbekken voor dubbel
gebruik
Omdat dit stadsgebied is, wordt het regen
water van de 3 gebouwen en hun omgeving
naar dezelfde plaats geleid: de riolen van
Rocourt.
De twee functies van het stormbekken waren
enerzijds vertraging van de afvloeiing naar
de riolering (de belangrijkste functie van elk
stormbekken) en anderzijds de functie van
bluswaterreserve voor de brandweer.

Geen beton meer!
Tot zo ver is alles normaal... Het storm
bekken moest zoals vaak ook als een
betonschaal uitgevoerd zijn. Alleen kreeg
het grondverzetbedrijf Lucas-David een
advertentie van Deschacht onder ogen, die
de aandacht trok. De voorgestelde oplossing
zou de kosten drukken en de tijd voor
uitvoering verkorten.

Charles Maquet, die bij
het overleg een centrale
rol speelde, sprak over
“een synergie die op een
bouwplaats zeer zeldzaam is”
en zei over de samenwerking
met Deschacht: “ze geven
ons de knowhow en
vaardigheden waarmee we
nog meer kunnen realiseren”.
Hoe? Door de betonnen kuip te vervangen
door een gigantische, 240 kubieke meter
grote buis van gegalvaniseerd staal. Het
product wordt door het bedrijf Tubao in
Frankrijk vervaardigd van Luiks staal. Een
stormbekken van dit type is een primeur in
Wallonië.
De voordelen liggen voor de hand, zoals
Charles Maquet, werfleider van Lucas-

NIEUW
BROCHURE EFFICIËNT
WATERBEHEER

David, uitlegt: “na vijf uur werk was
het reservoir klaar om te worden
afgedekt, terwijl een betonnen
constructie ons maar liefst 4 tot 5
weken zou hebben gekost”.

Gelijkaardige
eigenschappen
Hoewel deze oplossing bij ons nieuw is,
bestaat ze al een paar jaar in Frankrijk en
Nederland. Het ontwerpbureau LacasseMonfort, belast met het project, heeft
gewacht tot de technische kwaliteiten van
het product voldoende waren bewezen en
aangetoond.
Deschacht organiseerde een bijeenkomst
met leverancier Tubao en leverde voldoende
overtuigend bewijs om de verantwoordelijke
ingenieur gerust te stellen. Vandaag is
iedereen gelukkig met deze beslissing.
Het stormbekken van residentie Guérin zal
meerdere generaties bewoners overleven.
De waterdichtheid, de erosiebestendigheid
en het vermogen om wegen te dragen
hoeven in niets onder te doen voor beton.

[INFO]

Contacteer de divisie Riolering & Afvoer Wallonië via Jonathan Englebert,
jonathan.englebert@deschacht.eu of 0496 469 212.

DESCHACHT KORT

Deschacht reed op kop op Belgian
Roof Day
Deschacht rijdt meer en meer op kop in dakdichting. Dit
konden de dakwerkers ontdekken tijdens de jaarlijkse
hoogmis van de dakdekkerswereld op 30/11. Daar zat de
helmactie voor iets tussen maar meer nog konden de talrijk
toegestroomde dakdekkers en aannemers kennis maken
met het splinternieuwe dakbrochure van Deschacht en de
Danopol kunststof dakbanen.
Was u ook bij Deschacht op Belgian Roof Day?
U hebt groot gelijk!

Maar Deschacht is nog zoveel meer.
Ontdek de wereld van Deschacht:
Op de Vlario-dag op 2/04/2019 in Antwerp Expo.
Op de INFO-EXPO bij Deschacht Aartselaar op donderdag 9/05/2019.
Op Matexpo van 11 tot 15 september in Kortrijk Xpo.
Op de INFO-EXPO bij Deschacht Hasselt op donderdag 26/09/2019.

www.deschacht.eu

NON-STOP DAKADVIES
CONSEILS PRO TOITURE

bouw construction project projet partner partenaire

www.deschacht.eu
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FAST FORWARD

TIP!

PROMO VAN DE MAAND

Snelle spuitlijm tijdens alle bouwfasen
Fast Forward is een snelle, verspuitbare contactlijm in een draagbaar drukvat
waarmee u tijdens alle bouwfasen tijd bespaart, kosten bespaart en bovendien de
isolatiewaarde van uw gebouw maximaliseert!

Plaats tot 200m² isolatie per
uur!
De lijm kleeft quasi onmiddellijk en
blijft tot 4 uur lang klevering aanvoelen.
Hierdoor kunnen grote oppervlakken in 1x
worden ingelijmd. Bij lichte toepassingen
volstaat het zelfs om enkel de ondergrond
in te lijmen. Deze manier van werken is
tot 50% sneller dan bv. het plaatsen van
isolatiemateriaal met pluggen.

Enorm veel toepassingen
tijdens alle bouwfasen
Fast Forward kleeft op alle courante
materialen en ondergronden. Hierdoor
kan de lijm worden ingezet tijdens alle
bouwfasen, van fundering tot dak.

Een greep uit de vele
mogelijkheden:
 Rond de grondplaat
 Bij het opgaand metselwerk
 Ramen en deuren
 Technische isolatie
 Tijdens chape en pleisterwerken
 Hellend dak afwerken
 Vloer, wand en plafond afwerken
 Zwembadbouw

EPDM BIJ WATERDICHTING
VAN DE FUNDERING
Niet voor toepassing op platte
daken.
De EPDM- strook is herpositioneerbaar waardoor
deze strakker kan geplaatst worden, ook aan de opstaande zijden, rond buizen,… en zelfs
door 1 persoon.
• Dubbelzijdig aanbrengen: ondergrond en EPDM inlijmen.
• Volvlaks verlijmen: het volledige
contactoppervlak inlijmen.
• Rendement: tot 90 m² / canister.

MINERALE WOL ACHTER DE
GEVELBEKLEDING
De werken kunnen zeer snel en zelfs door
1 man uitgevoerd worden. Maximaliseer
de isolatiewaarde door het minimaliseren
van perforaties (boren en pluggen) en
het vermijden van uitzakkingen, naden,
akoestische bruggen, thermische bruggen of klankkasten.

Iedere maand opnieuw zet Deschacht een aantal producten extra in de kijker.
Dat gebeurt in onze shops, waar de promoproducten samen worden geplaatst in
een speciale promo-stand.

PLAATSEN VAN
DAMPSCHERMEN

Er is ook een promoposter en een promoleaflet beschikbaar.
Met deze promoties kan u vaak een mooie slag slaan.

Werk sneller en maximaliseer de
isolatiewaarde door nieten en tape
te vermijden. Het dampscherm is
herpositioneerbaar waardoor het strakker
kan geplaatst worden, zelfs door 1 man.

Er staan namelijk gegarandeerd producten in die u dagelijks gebruikt en die u
tijdelijk kan aanschaffen met een mooie korting.
Ook de nieuwe producten in ons gamma verdienen uw aandacht.
Ze worden immers met een goede reden in ons gamma opgenomen en er is vrijwel
altijd een introductiekorting voorzien.

• Enkelzijdig aanbrengen: de ondergrond
voldoende (2-3x) inlijmen volstaat.
• Methode: 2-3x de kepers inlijmen.
• Rendement: tot 1200 LM / canister.

Ook als u maar zelden één van onze shops bezoekt, kan u genieten van deze
maandpromoties. Die staan prominent vermeld op de home-pagina van onze
website.
Bezoek hem vandaag nog!

• Enkel of dubbelzijdig aanbrengen:
afhankelijk van de ondergrond, materiaalkeuze, weersomstandigheden, …
zowel ondergrond als isolatie inlijmen.
• Volvlaks verlijmen: het volledige
contactoppervlak inlijmen.
• Rendement: tot 180 m² / canister.

Ontdek FAST FORWARD en EASY FIX tijdens de demo-dagen, telkens van 14u tot 18u.
05/03: Hamme
07/03: Oostakker
12/03: Zedelgem

14/03: Tielt
19/03: Aartselaar
21/03: Hoogstraten

26/03: Geel
28/03: Hasselt
02/04: Herstal

PRODUCTFOCUS

Nieuw: vezelcementleien van Eternit
Als dakdekker bestelt u vanaf nu ook vezelcementleien van Eternit bij uw Deschacht-filiaal. In ons aanbod: de Alterna, de tijdloze
klassieker. De Alterna TECTA, de matte, strakke lei voor bescherming van het hoogste niveau. En de New Stonit TECTA, de
vezelcementlei met de uitstraling van een natuurlijke lei.

Nu ook dakbedekking voor
hellende daken
Met de Alterna en het TECTA-gamma van
Eternit vullen we ons dakassortiment aan
met dakbedekking voor hellende daken.

Het past in onze filosofie van one-stop
shop. Of u nu kunststof dakbedekking voor
een plat of een hellend dak nodig hebt:
u vindt het allemaal in uw Deschachtfiliaal. Naast de klassieke standaardlei
van Eternit bieden we de kwaliteit

aan van het nieuwe, waterbestendige,
kras- en kleurvaste TECTA-gamma met
gepatenteerde coating.

Bescherming van het hoogste
niveau
De TECTA-vezelcementleien van Eternit
staan garant voor kwaliteit van de bovenste
plank. Ze zijn superlicht, bestand tegen de
extreemste weersomstandigheden zoals
brandende zon, helse vriestemperaturen
en staalharde hagel, en vervormen geen
millimeter. Ze stoten stof en vuil af, zijn
bestand tegen graffiti en blijven er een
leven lang mooi uitzien. En de kers op de
taart: u kunt ze ook als gevelbekleding
gebruiken.

[INFO]

Neem voor meer info contact op met Stijn Wulleman:
stijn.wulleman@deschacht.eu.

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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SuperSeal: elk plat dak gegarandeerd waterdicht
met 1 EPDM-laag
NIEUW:
Sinds 1 januari is Deschacht exclusief verdeler van SuperSeal, een gecacheerd en
thermisch lasbaar EPDM-membraan. Het waterdichtingssysteem bestaat uit 1 laag
die u op 4 manieren kunt aanbrengen: losliggend geballast, met warme bitumen,
koud verkleefd met pur én mechanisch, ook op isolatie. Om de eindklant kwaliteit te
garanderen organiseert Deschacht SuperSeal dagopleidingen .

Deschacht exclusieve verdeler
Stijn Wulleman, hoofd van het Dakteam:
“We zijn trots dat SealEco ons gekozen
heeft om SuperSeal exclusief te
verdelen. Het is de Rolls-Royce onder
de EPDM-dakdichtingssystemen. Met
SuperSeal ligt een dak gegarandeerd
dicht. Het is een compleet systeem voor
woningen én industriegebouwen, met alle
toebehoren voor elk dakdetail. Dankzij
het polyesterdoek aan de onderzijde
plaats je een esthetisch mooie en
vlakke dakdichting. Het polyesterdoek
werkt dampdrukverdelend, waardoor
de kans op blazen en rimpels enorm fel
beperkt wordt t.o.v. volvlakkig verkleefde
systemen.”

Plaatsing door erkende
dakdekkers
“Omdat we het product exclusief verdelen,
bieden we ook de verplichte opleidingen
aan die je als dakdekker moet volgen
om SuperSeal te mogen plaatsen. Het

certificaat dat je van SealEco krijgt, is 1
jaar geldig. Jaarlijks brengt SealEco een
bezoek aan een werf waar SuperSeal
geplaatst wordt. Ze controleren of je
de plaatsing 100% juist en nauwkeurig
uitvoert. Als dat zo is, krijg je een nieuw
certificaat. Zo garandeert SealEco de
eindklant een mooi en 100% waterdicht
dak en blijf je als plaatser op de hoogte
van de laatste nieuwe installatierichtlijnen
en regelgeving.”

BROCHURE DAKDICHTING

Word erkend SuperSealdakdekker en schrijf u in voor de
praktijkopleiding: www.deschacht.eu
of marketing@deschacht.eu.

Oersterke verbindingsnaad

Opleidingen SuperSeal specialist

“SuperSeal leg je op ondergronden
zoals bitumen, beton, gasbeton, hout of
staalplaat, … Dankzij de Thermobondlastechniek met warme lucht zijn de
naden even sterk, elastisch en soepel als
het membraan zelf en kun je ook lassen bij
nevel, mist en vriesweer. Die thermische
Thermobond-verbinding is trouwens de
sterkste verbindingsnaad die je op de
werf zelf kunt maken. Het systeem is ook
volledig gekeurd en gecertificeerd met
ATG, Broof(t1), CE, SP, BBA en FLL.

Datum
25 februari
26 februari
27 februari
11 maart
12 maart

[INFO]

Filiaal
Oostakker
Hamme
Geel
Aartselaar
Zedelgem

Programma
08.00 uur: onthaal en theorie
09.00 uur: praktijk op het dak
12.00 uur: lunch
12.30 uur: praktijk op het dak
16.30 uur: evaluatie

Contacteer het dakteam via Stijn Wulleman:
stijn.wulleman@deschacht.eu of 0483/05 25 53.

IN DE KIJKER

2,5 km drukpersleiding van Poederlee tot Lichtaart
De N134 tussen Poederlee en Lichtaart krijgt een nieuw fietspad. Kruispunten, bushaltes en de spoorwegovergang worden
heringericht. Aquafin profiteert van de werken om op het 2,5 km lange traject de bestaande riolering te vervangen door gescheiden
riolering. De hele herinrichting is in handen van Ambaro. De aannemer legt op het hele traject onder meer een drukpersleiding aan
die het vuile water naar het waterzuiveringsstation in Lichtaart pompt.

Spiegellassen
Gedelegeerd bestuurder Etienne Roos
van Ambaro: “De gescheiden riolering
leggen we aan met kleine persleidingen,
gres- en pvc-buizen en kleine pompunits.
We sluiten die riolering ook op de
huizen aan. Omdat de N134 een echte
verbindingsweg is waarlangs alleen in
de dorpskernen veel huizen staan, valt
dat werk in hoeveelheid mee. Naast de

herinrichting van de weg is ons grootste
werk de aanleg van de drukpersleiding
met een diameter van 500 mm. Aquafin
koos voor kunststof persleidingen die we
kunnen spiegellassen.”

Sneller werken dankzij
maatwerk
“Het grote voordeel van spiegellassen:
je smelt de buizen letterlijk tegen elkaar.

“Dankzij de buizen van
13,5 meter hebben we
de persleiding sneller
kunnen aanleggen.”
Etienne Roos, gedelegeerd bestuurder
Ambaro
Zo ontstaat 1 lange leiding. Het risico op
lekken is heel wat kleiner dan bij buizen

die je met een mof verbindt. Deschacht
liet leidingen van 13,5 meter in plaats
van de standaard 12 meter produceren.
Dankzij dat maatwerk waren er minder
transporten nodig om de volledige lading
ter plaatse te krijgen. Onze mensen
konden zo continu blijven lassen.
Ze hadden ook veel minder laswerk.
Daardoor wonnen we tijd.”

Prijs, filialen en service
“Wat voor dit project de doorslag gaf
om voor Deschacht te kiezen? De prijs.
Omdat in een openbare aanbesteding
elke leverancier dezelfde materialen en

kwaliteit moet aanbieden. Ook hun
vestiging in Geel ligt niet al te ver van
de werf. Heel handig, want regelmatig
moeten we bijkomende stukken en
materialen gaan halen om onverwachte
problemen op te lossen. Ook hun service
na levering is een groot pluspunt. Ze
spelen kort op de bal, antwoorden op al
je vragen, lossen problemen op en geven
advies over plaatsing.”

AMBARO NV

 Opgericht: 1965
 Locatie: Lichtaart
 Werknemers: 50
 Activiteiten: alle infrastructuurwerken
 Bedrijf: “Niet kunnen? Bestaat niet!”
De slogan van Ambaro zegt genoeg:
het bedrijf gaat tot het uiterste om
al uw infrastructuurwerkzaamheden
tot een goed einde te brengen.
Wat u van hen mag verwachten?
Vakmanschap, detailafwerking en de
nieuwste technieken.
 Meer info: www.ambaro.be

[INFO]
www.deschacht.eu

Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via Filip Ausloos,
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475/84 76 33.
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Profiteer van onze gratis opleidingen!
Leer alles over de nieuwste producten
en technieken en word specialist. Of je
nu een beginnend aannemer bent of een
doorgewinterde professional met jaren
ervaring op de teller: je wilt mee zijn met de
laatste technieken. Daarom organiseren
we in al onze vestigingen regelmatig
opleidingen en informatieavonden. Je
leert er niet alleen de nieuwste producten
kennen, onze leveranciers en onze eigen
experts leren je ook hoe je ze het beste
plaatst.

Voor elke sector

Erkende opleidingen

Elk jaar zetten we een variatie aan opleidingen op de agenda. Een sneakpreview
op het voorjaar van 2019: toelichting op
de TV 266 i.v.m. de constructie van zinken
daken, praktijkopleiding electrolassen,
een infoavond over deksels, afvoergeulen
en boomgroeiplaatsen voor tuinaannemers, een dagopleiding Rubbershell en
een dagopleiding Superplan voor erkende
SuperSeal plaatsers. En zo zit er voor iedere bouwprofessional wel een opleiding
in ons aanbod.

Ben je aannemer in de bouw? Deschacht
is een erkend opleidingscentrum. Via
Constructiv krijg je opleidingspremies
voor iedere arbeider die je bij ons een
opleiding laat volgen.

Raadpleeg de opleidingskalender
via www.deschacht.eu.
Praktijkopleiding HDPE Elektrolassen
19/2
21/2
26/2
28/2

dinsdag		
donderdag
dinsdag		
donderdag

Geel
Zedelgem
Hasselt
Aartselaar

Infoavond ‘Opbouw van een zinken dak – toelichting TV
266’
31/01
05/02
07/02
12/02
14/02

donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

Hoogstraten
Geel
Oostakker
Aartselaar
Hasselt

Dagopleiding: SuperSeal specialist
25/02
26/02
27/02
11/03
12/03

Plaatsingscursus Rubbershell
05/2
12/2
15/2

dinsdag
dinsdag
vrijdag

Zedelgem
Hasselt
Herstal

Infoavond: terrasaanleg, waterafvoer- en opvang en
infiltratie

Plaatsingcursus Superplan
24/01 donderdag
07/02 donderdag
14/02 donderdag

maandag
Oostakker
dinsdag		Hamme
woensdag
Geel
maandag
Aartselaar
dinsdag
Zedelgem

Hoogstraten
Hasselt
Hamme

14/03
21/03
28/03
04/04

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

Hamme
Hoogstraten
Geel
Hasselt

WERFREPORTAGE

De Vlaamse Waterweg kiest voor Ribwall buizen van Deschacht
De Vlaamse Waterweg - het agentschap van de Vlaamse overheid dat onze waterwegen
beheert - is bezig met de automatisering van alle sluizen op het kanaal DesselTurnhout-Schoten. Voor een cruciaal deel van dit project viel de keuze op Deschacht
als leverancier van grote Ribwall buizen uit polypropyleen. We hadden een gesprek
met projectleider Kris Van Bijlen van De Vlaamse Waterweg.

Wat was het probleem?
Kris Van Bijlen: “Traditioneel gebeurt
de waterhuishouding tussen de sluizen
onderling via een schuifverlaat in
de sluisdeuren. Als gevolg van de
automatisering is dit niet meer mogelijk,
dus moesten we op zoek naar een
alternatief.”
Er werd gekozen voor de aanleg van een
omloopriool (ook wel tapduiker genoemd)
vanaf het bovenpand (waar het waterpeil
het hoogst is) langs de sluis onder
het jaagpad naar het onderpand (met
het laagste waterpeil). Om voldoende
capaciteit te waarborgen hebben we
gekozen om een buis met een diameter
van 1 meter te plaatsen.

Deschacht heeft een
waterdichte oplossing
Kris Van Bijlen: “Voor het omloopriool
hebben we diverse opties bekeken, zoals
betonnen rioolbuizen, stalen buizen

en HDPE-buizen, en daarvoor offertes
opgevraagd. Maar tijdens een overleg
over het project met de vertegenwoordiger
van Deschacht, stelde hij ons de Ribwall
buis voor. Deze buis biedt, naast de
economische factor, voordelen op het
gebied van plaatsing. Ondanks de lengte
van 6 m is de Ribwall-buis vrij makkelijk
hanteerbaar. Dus hebben wij bij een
eerste sluis een proefproject opgezet.”

Over De Vlaamse Waterweg

Buitengewone tijdswinst
Hans Nys, Sales Manager bij Deschacht,
bevestigt: “Als specialist in riolering
en waterafvoer denkt Deschacht altijd
wat verder. Wij zijn verdeler van de PPRibwall-buizen en we zagen onmiddellijk
de meerwaarde ervan voor dit project.
Het waterdicht aan elkaar lassen van
HDPE-buizen duurt enkele uren. Reken
uit hoe lang het duurt om 70 meter buis
te trekken. Bij Ribwall-buizen gebeurt dit
d.m.v. O-ringen en een mof in een fractie
van die tijd. De besparing in manuren is
buitengewoon.”
“We hebben dit proefproject gunstig
geëvalueerd en dus gaan we voor de
andere sluizen op het kanaal opnieuw
met de Ribwall-buizen werken”, besluit
Kris Van Bijlen.

[INFO]

De Vlaamse Waterweg nv beheert en
exploiteert de waterwegen als een
krachtig netwerk dat bijdraagt aan de
economie, de welvaart en de leefbaarheid
van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv
versterkt het vervoer via de binnenvaart,
zorgt voor waterbeheersing en vergroot de
aantrekkelijkheid van de waterwegen voor
recreatie, toerisme en natuurbeleving.
Vanuit de maatschappelijke zetel in
Hasselt en afdelingen in Willebroek,
Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol
werken ongeveer 1.350 personeelsleden
van de organisatie aan een slim, veelzijdig
en welvarend waterwegennet.

Contacteer je regionale Deschacht-vestiging voor advies op maat,
www.deschacht.eu.
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Verholen goten dragen met gemak het gewicht van kranen
Verhuurbedrijf Jos De Bie uit Wuustwezel verhuurt kranen, hoogtewerkers en
landbouwmachines. De aquadraingoten die het regenwater van het bedrijventerrein
afvoerden, konden het water niet meer slikken en waren ook dringend aan vervanging
toe. MB Vloeren plaatste in totaal 30 meter aan verholen afvoergoten in beton.
Eigenaar Mark Brosens van MB Vloeren:
“Het regenwater op het terrein werd al
20 jaar afgevoerd met aquadraingoten.
Maar de zware machines die Jos De Bie
verhuurt, hadden die goten helemaal

kapotgereden. Bij zware regenval
stroomde het water er ook weer uit. Het
bedrijf besliste om ze te vervangen door
verholen goten.”

Ultrastevig, snelle afvoer
“Een verholen goot in beton is veel steviger
dan een aquadraingoot. Met machines
die enkele tonnen zwaar zijn, mag je daar
gerust over rijden. Een ander voordeel: de
smalle afvoergeulen zie je amper. Maar de
kunststof buizen die in het beton zitten,
voeren een grote hoeveelheid regenwater
heel snel af. Om nieuwe wateroverlast te
voorkomen, hebben we goten met een
diameter van 300 mm geplaatst.”

Grote stock
“Met een verloopstuk hebben we ze
aangesloten op de afvoergoot die het
water naar de regenwaterput op het
terrein stuurt. Om een mooi egaal en
duurzaam resultaat te krijgen, hebben
we de betonnen bovenkant gepolierd.”
Waarom hij Deschacht koos? “Het
antwoord hoef je niet ver te zoeken. Hun
vestiging in Hoogstraten ligt vlakbij én ze
hadden verholen goten in alle diameters
op voorraad.”

MB VLOEREN

 Opgericht: 2015
 Locatie: Hoogstraten
 Activiteiten: vloeren in gepolierd
beton
 Bedrijf: zoekt u een specialist
in gepolierd beton? Met MB
Vloeren hebt u die gevonden.
Het vloerbedrijf legt alleen maar
gepolierde betonvloeren en
garandeert u een afwerking tot in
de puntjes.
 Meer info: 0471 32 24 45,
markbrosens@hotmail.com

[INFO]

Contacteer je regionale Deschacht-vestiging voor advies op maat,
www.deschacht.eu.

KLANTGETUIGENIS

Bufferbekken voor duurzame
passiefschool in 5 uur geplaatst
De Stad Brussel bouwt in Neder-Over-Heembeek een nieuwe kleuterschool voor 312 leerlingen, een lagere school voor 576
leerlingen en een sporthal. Uniek aan het project: Brussel koos voor duurzame en ecologische bouwmaterialen én passiefbouw.
Aannemer Denys legde met materialen van Deschacht de buitenriolering en een bufferbekken met een capaciteit van 140.000
liter aan.

Brussels voorbeeld van
duurzaamheid
Projectleider Tom Vanderbeken van
Denys: “In 2014 schreef de Stad Brussel
een wedstrijd uit om volgens het design
& build-principe de school te ontwerpen
en te bouwen. Met het concept dat we
instuurden, hebben we die wedstrijd
gewonnen. In 2015 en 2016 hebben we
dat concept uitgewerkt tot gedetailleerde
plannen. Daarmee werden we in 2016
laureaat van Be.Exemplary, dat duurzame
voorbeeldgebouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest beloont met
subsidies.”

Actief leren
“Opvoedkundig is de school uniek. Want
er zijn telkens 4 klassen rond een centrale
ruimte gebouwd. Zo kunnen leerkrachten
aan 2, 3 of 4 klassen tegelijk lesgeven.
Het moet de leerlingen stimuleren om
actief van elkaar te leren. De sporthal,
speelplaats, groenomgeving en kunstmatige beek zijn ontworpen om de kinderen
aan te zetten om op ontdekking te gaan.”

Volledig ontwerp
rioleringsplannen
“De studiedienst van Deschacht heeft de

plannen voor de binnen- en buitenriolering
en het bufferbekken helemaal tot in het
detail uitgewerkt. Dankzij die plannen
wonnen we veel tijd op de werf. We wisten
bijvoorbeeld perfect op welke diepte we
elk knooppunt van de PE-buitenriolering
moesten plaatsen om het water continu
te doen aflopen.”

Bufferbekken geplaatst in
5 uur
“Voor het bufferbekken waren we
gebonden aan de Brusselse milieuwet
geving. Al het regenwater dat je
opvangt, moet vertraagd weglopen.
Met het bekken van 140.000 liter dat
we installeerden, garanderen we dat de
5.000 m² aan regenwater altijd maximaal
afgevoerd wordt. De plaatsing van de
infiltratieboxen van Deschacht ging
ultrasnel: in 4 uur tijd hadden we de 120
m³ geplaatst. Een uur later waren
ook de aansluitstukken en het
geotextiel geplaatst en aan elkaar
gelast.”

Vaste partner dankzij
totaalpakket
“Deschacht is al heel lang vaste partner
van Denys. We werken voor verschillende
projecten met hen samen. Ze bieden een
totaalpakket aan: studie in combinatie
met levering van materialen. En alles

DENYS NV

 Opgericht: 1923
 Locatie: Wondelgem
 Medewerkers: meer dan 2.500
 Activiteiten: complexe bouwwerken
en infrastructuurwerken in Europa,
Afrika en het Midden-Oosten.
Specialisaties: water, energie,
mobiliteit, bouwkunde, restauratie
en speciale technieken.

“We hebben alleen maar positieve
ervaringen met Deschacht. Met hun
studiedienst en materialen bieden ze
het totaalpakket aan dat wij vragen.”
[INFO]
www.deschacht.eu

tegen scherpe prijzen. Het is dankzij
de positieve ervaringen dat we van bij
de start van dit project met Deschacht
samengewerkt hebben.”

 Bedrijf: Denys houdt van uitdagingen. Vertel hun je droom en de
enthousiaste ingenieurs helpen je
om die droom creatief te realiseren.
Jij droomt het, Denys realiseert het.
 Meer info: www.denys.com
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via Filip Ausloos,
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475/84 76 33.
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Helemaal mee met Meet Roger

Zo brengt Meet Roger een brede mix van
onderwerpen tot bij onze mederwerkers:
van resultaten, over realisaties tot interne
vacatures en praktische informatie.

Een goede interne communicatie is belangrijk voor het succes van elke onderneming. Want als alle werknemers goed op de hoogte
zijn, verloopt alles vlotter. Maar niet iedereen heeft een bedrijfs-e-mailadres. En prikborden, affiches en briefjes zijn niet altijd
doeltreffend. Daarom zocht Deschacht naar een nieuwe manier om de interne communicatie te optimaliseren. We kwamen uit op
de handige app Meet Roger.
Meet Roger maakt deel uit van een
platform dat de volledige interne
communicatie van een bedrijf regelt.
Geen mededelingen meer via het
prikbord of strookjes, … Want die kosten
alleen geld en tijd en bereiken zelden
hun doel. Met Meet Roger brengen we al
onze werknemers snel en efficiënt op de
hoogte. Iedereen ontvangt tegelijkertijd

het bericht via een persoonlijk gekozen
kanaal: sms, e-mail of via de app.
Met Meet Roger sturen we onze werk
nemers informatie die voor hen belangrijk
is. Soms krijgt iedereen de boodschap.
Soms alleen een specifieke doelgroep.
Omdat de informatie bijvoorbeeld alleen
relevant is voor een bepaald filiaal

of voor de magazijniers. Ook polls of
bv. inschrijvingsformulieren voor het
personeelsfeest versturen we voortaan
via Meet Roger. Het systeem laat ons
toe de antwoorden te registreren en op
te volgen. Veel handiger dan het manueel
bijhouden van antwoorden, meldt An
Cools, Marketing Manager van Deschacht.

Roger that!

Meteen op de hoogte
Het verschil voor en na Meet Roger is
enorm. Vroeger duurde het even voor
de medewerkers nieuwe boodschappen
hadden opgemerkt en sommige mededelingen gingen gewoon verloren. Nu is
iedereen – van chauffeur tot boekhouder
– meteen op de hoogte. Meet Roger werd
in 2018 geïmplementeerd. Ondertussen
wordt de bedrijfsinfo uitsluitend via Meet
Roger gecommuniceerd. “Via mond-aanmond reclame zagen we het aantal gebruikers van de app stijgen tot 90 à 95%;
een bereik dat je nooit kan realiseren via
de traditionele communicatiekanalen”,
weet An Cools.

Content-team
“Het is belangrijk dat de inhoud en
spreiding van de boodschappen gestructureerd verloopt”, alsnog An Cools.
Daarom hebben we een team superusers
samengesteld dat berichten aanmaakt.

WERFREPORTAGE

Gasthuisberg krijgt tijdelijke parking voor 181 wagens in
Trudidal-grasdallen
GRONDWERKEN J&N

Het Gasthuisberg-ziekenhuis in Leuven is al enkele jaren enorm aan het uitbreiden.
Een parking voor 181 wagens moest plaats ruimen voor een nieuw gebouw van het
ziekenhuis. Onder andere kinderdagverblijf Kabouterberg van de KU Leuven gebruikte
de parking. Grondwerken J&N legde een vervangende tijdelijke parking aan met de
kunststof Trudidal-grasdallen van Deschacht.

Ideale oplossing

Handige markeerdoppen

Eigenaar Jan Rutten: “Op de plek van
de oude parking verschijnt een nieuwe
vleugel van het ziekenhuis met een
parkeergarage. Maar die wordt pas
binnen 2 jaar geopend. Daarom kregen
we van Gasthuisberg de opdracht om
een tijdelijke parking aan te leggen in
kunststof grasdallen. Die zijn ideaal voor
zo’n voorlopige parking. Je hoeft geen
ingrijpende werken uit te voeren en ook
geen afvoeren te voorzien omdat het
regenwater in de grond infiltreert. We
kozen voor zwarte Trudidal-grasdallen van
1200 x 800 x 50 mm.”

“De parking is in totaal 3.800 m² groot.
Elke parkeerplaats is 5 meter lang en
2,5 meter breed. Om het verschil tussen
de wegen en de parkeerplaatsen aan te
duiden, vulden we de grasdallen met 2
kleuren grind. Bruin voor de wegen, blauw
voor de parkeerplaatsen. We bakenden
de parkeerplaatsen af met de witte
markeerdoppen van Trudidal. Die passen
perfect in de zeshoekige gaten van de
dallen.”

 Locatie: Tessenderlo
 Opgericht: 2009
 Werknemers: 38
 Activiteiten: Afbraak-, gronden infrastructuurwerken en
containerverhuur
 Bedrijf: J&N is uw specialist
in grond-, afbraak- en
infrastructuurwerken. Voor alle
kleine en grote werken hebben
wij een oplossing tegen scherpe
prijzen. Uw project werken we tot in
de perfectie af. In de winter maken
we uw terreinen in een mum van tijd
ijs- en sneeuwvrij.
 Meer informatie:
www.grondwerkenj-n.be

Alle kunststof voor
wegenbouw
“We werken veel met Deschacht samen
omdat ze alle kunststof materialen
hebben die je voor wegenbouw nodig
hebt. Bijvoorbeeld rioleringsbuizen met
alle hulpstukken. Ze hebben ook altijd
alles op voorraad. En als dat toch niet het
geval is, staan je materialen 1, hooguit 2
werkdagen later op de werf. Deschacht is
enorm flexibel, wat in onze branche een
groot pluspunt is.”

[INFO]

Contacteer je regionale Deschacht-vestiging voor advies op maat,
www.deschacht.eu.
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In 2019 werken we verder aan uw wensen !
Eind 2018 onderging onze webshop een belangrijke facelift.
Deze facelift gebeurde niet zomaar, of
vanuit het ‘buikgevoel’.
U herinnert zich wellicht nog de online
enquête die we daarvoor uitvoerden op
het einde van 2017. Welnu, maar liefst
4000 van onze klanten namen deel aan
deze enquête en vertelden daarin hun
mening over onze webshop en wat er nog
verbeterd kon worden.
Het is op basis van deze kritiek dat we onze
nieuwe webshop hebben vormgegeven.

Naast de meer professionele look
ontwikkelden we ook een betere
zoekfunctie, een meer overzichtelijke
structuur en de mogelijkheid om steeds
nauwkeuriger te filteren in uw zoektocht
naar het juiste artikel.
We hebben dus naar jullie geluisterd en
zijn best tevreden van het resultaat.
Niet alle opmerkingen van jullie kant
werden echter al verwerkt in de nieuwe
webshop. In 2019 gaan we die stapsgewijs
wel allemaal doorvoeren.

Iedere week …… een beetje slimmer !
Sinds de nieuwe versie van onze
webshop live is, maken we hem
iedere week een beetje slimmer.
Alle zoekopdrachten die u ingeeft en
waarvoor u ‘voorlopig’ geen resultaat
kan vinden, worden wekelijks onder de
loupe genomen.
We gebruiken uw zoekopdrachten
om onze lijst met synoniemen aan te
vullen, opdat u bij het volgende bezoek
wel het juiste artikel kan vinden op de
webshop van Deschacht.
Zo helpen wij u, om het juiste artikel te vinden in uw eigen dialect of jargon.
Van Zedelgem tot in Hasselt of van “bûze” tot “bous”, binnenkort is geen enkele klant meer “gebuisd” in onze zoekbalk!

U mag dus in de toekomst geregeld nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten
verwachten. We blijven daarbij ‘klantcentrisch’; uw opinie is de enige die werkelijk
van belang is.

NIEUW: LIQUIDATIES

De basisvereisten heeft u zelf vastgelegd
in de resultaten van de klantenenquête:
eenvoud, snelheid, correcte data en
heldere communicatie. Precies wat u zelf
iedere dag nodig heeft in uw eigen job.

Nieuw op onze webshop is de
filter LIQUIDATIES.

Samen gaan we hiervoor in 2019.

Op regelmatige basis zal Deschacht
hier eindereeks producten aanbieden
aan zeer scherpe prijzen.
Mis uw kans niet en volg het regelmatig
op, want …… OP=OP !

Contacteer Wim Verhelst voor meer informatie over de eshop,
wim.verhelst@deschacht.eu.

DESCHA-HA-HACHT

DESCHACHTNIEUWS

2018 : een TOP jaar !
De webshop van Deschacht bestaat nu reeds 5 jaar.
We kunnen trots terugblikken op een jaar met uitstekende cijfers.
• 33% meer klanten
• 41% meer orders
• 55% meer omzet

19 - 0089

We willen hierbij
nogmaals alle
klanten en collega’s
bedanken die hieraan
meegewerkt hebben !

ONZEFILIALEN
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

Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker
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Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschacht.eu

twitter.com/@DeschachtNV

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

linkedin.com/company/deschacht

www.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

plus.google.com/+DeschachtEuBouwpartner

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61
hoogstraten@deschacht.eu

youtube.com/DeschachtPlastics

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

facebook.com/DeschachtNV

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T +32 (0)11 14 07 40
F +32 (0)11 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

