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Dat bevestigt ook Joris de Coster van Tree-

Builders, dat een onderdeel van Greenmax is. 

“Het is belangrijk dat onze producten al bij 

het ontwerp geïntegreerd worden. Voor stads-

bomen is het immers belangrijk dat er genoeg 

doorwortelbare ruimte onder de straat wordt 

gecreëerd. Als er voldoende kubieke meter 

wordt voorzien, dan kunnen de bomen 60 tot 

80 jaar groeien en maar liefst 200 jaar blijven 

staan. Een boom die geen ruimte heeft om 

te groeien, zit binnen 10 jaar al in een ouder-

domsfase. Vervolgens blijft die daar nog 15 

jaar treuren en dan is het gedaan.” 

GROEN 
Met hun expertise en gespecialiseerde ma-

terialen streeft Deschacht naar natuurbe-

houd in de openbare ruimte. “Het product-

assortiment van Greenmax is zo breed dat 

we voor alle situaties de beste oplossing 

voor een duurzame groene publieke ruimte 

kunnen aanbieden. Door het systeem van 

Greenmax stellen we de bomen alvast vrij 

van verkeersdruk en zullen de voet- en fiets-

paden niet omhoog geduwd worden. We wil-

len hiermee de levensduur van de bomen 

ook verlengen. We merken dat bomen in de 

steden niet altijd de ruimte hebben om te 

groeien. Daardoor gaan wortels een eigen 

leven leiden of kwijnen bomen stilaan weg. 

Grote steden zoals Antwerpen, Mechelen en 

Brussel zijn al langer bezig met duurzaam 

boombeheer. Maar we merken dat vooral 

kleinere steden en gemeenten nog voor die 

uitdaging staan,” zegt Filip Ausloos. 

Joris de Coster van TreeBuilders is tevre-

den over de samenwerking met Deschacht. 

“Op alle werven waar we werken, komen we 

hen tegen. Ze zijn sterk in bouwprojectbe-

geleiding en specialist inzake riolering. Zij 

hebben een sterk studieteam dat continu 

plannen tekent. Greenmax is sterk in de 

combinatie van de groene en de civiele in-

frastructuur. Door de krachten te bundelen 

maken we ons ook sterker als partner voor 

de aannemers,” besluit hij.

MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb WERFT AAN: 
MONUMENTENWACHTER

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN JOB VOL AFWISSELING MET EEN PASSIE VOOR ERFGOED?

Monumentenwacht sensibiliseert eigenaars en beheerders voor onderhoud van historische 
gebouwen. Om ons team uit te breiden zijn we op zoek naar een gedreven medewerker (m/v): 

MONUMENTENWACHTER  
BOUWKUNDE
voor het uitvoeren van bouwkundige inspecties van historische gebouwen en de 
opmaak van rapporten met aanbevelingen voor onderhoud en beheer. 

Je hebt minstens een bachelordiploma in de bouwkunde of conservatie/restauratie of 
een aanverwante richting. Daarnaast kun je minstens 3 jaar relevante praktijkervaring 
voorleggen op de afsluitdatum. 

Gewenste competenties en vaardigheden en alle modaliteiten zijn terug te vinden op 
onze website: www.west-vlaanderen.be/monumentenwacht.

Is je interesse geprikkeld? 
Bezorg ons je motivatiebrief en je cv uiterlijk 18 september 2018 naar: Monumenten-
wacht West-Vlaanderen APB, t.a.v. Reinoud Van Acker, Koning Leopold III-laan 31, 8200 
Sint-Andries (Brugge) of per mail monumentenwacht@west-vlaanderen.be.
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