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Blue Gate Antwerp
Recuperatie van regenwater voor sanitaire 
voorzieningen.
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PP Maatwerk
Uitzonderlijk maatwerk project:  
PP bakken voor aanzuiging van verse 
lucht.
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Complex project
Verticale buizen, 6 m diep voor  
infiltratie van regenwater.
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Octopusplan
De rendabiliteit van uw bouwproject 
verhogen: dat kan met het Octopusplan 
van Deschacht.
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Het OCTOPLUSPLAN van Deschacht
Een octopus is bij Deschacht geen achtarm die op ons bureau rondkruipt. In het kader van onze projectaanpak 
duiden we er klantdossiers mee aan waarin verschillende disciplines samenkomen. Zoals de tentakels van een 
octopus zich beweeglijk en doelgericht naar alle richtingen uitstrekken, zo bestrijkt ons bouwadvies alle aspec-
ten van uw bouwproject: van onder de grond tot de nok van het dak.
En zoals de armen van de octopus schijnbaar onafhankelijk van elkaar opereren, maar toch één doel dienen, 
zo wijden wij onze aandacht aan tal van componenten van uw project, terwijl we toch het overzicht en de 
samenhang behouden.

   Zo werkt het bouwadvies van Deschacht: multidisciplinair, behendig en wendbaar.
  Clever kortom. Zoals die achtarm.

PROJECTAANPAK
SLIM BOUWADVIES

Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

Connected: 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden maar graag nodig ik jullie uit 
om ook de inhoud van deze nieuwsbrief aandachtig te lezen.
Soms lijkt het alsof we ‘gewoon’ een aantal facetten  
voor de bouw beleveren met producten en  
diensten, maar vergis u niet, er zit wel degelijk 
een plan of een strategie achter.  
Alles is met elkaar verbonden en onze  
verschillende doelgroepen versterken elkaar  
en versterken ons verhaal. Net daarin is  
Deschacht onderscheidend en uniek.
 
Ook in ons assortiment gaan we 
steeds op zoek naar missing links. 
De exclusieve verdeling van  
Electrosteel, gietijzeren buizen is  
er zo een. Trots dat we via de  
overname van Hydro-Mat ook  
dit laatste puzzelstuk hebben 
kunnen leggen.
 
Alles is verbonden, the future  
is connected!
 
Met vriendelijke groeten, 



2  [INFO#1]

www.deschacht.eu

WERFREPORTAGE

ONS BOUWADVIES
VERHOOGT UW RENDABILITEIT
Bij bouwprojecten is een grondige analyse vooraf fundamenteel.
Het screenen van voorgestelde  
producten en systemen kan vaak  
tot verrassende inzichten leiden.  
Inzichten die de rendabiliteit van  
uw project met meerdere  
procenten verhogen.  
Non-stop bouwadvies is dan  
ook minstens even belangrijk  
als de producten zelf.    

STUDIE TOT WERFBEGELEIDING 
Met een eigen studiedienst en teams van specialisten in dak-, isolatie- en rioleringsmaterialen  

bieden wij de geschikte bouwtechnische oplossing voor elk project. De studiedienst werkt steevast mee in een 
bouwteam met bouwheren en architecten zodat reeds bij de ontwerpfase cruciale aspecten in de riolering/

regenwater plannen adequaat worden voorzien. Waar mogelijk worden optimalisaties aan het rioleringstracé en 
regenwaterbeleid besproken, voorgelegd en uitgetekend. De studiedienst houdt bovendien rekening met  
wetgeving, regionale verordeningen, terreinsituaties en uitdrukkelijke wensen van bouwheer en architect.

De cruciale stap naar stipte levering op de werf wordt begeleidt door de projectcoördinator. 
In dit proces zijn de regionale verankering en eigen vloot cruciale elementen in het bouwtraject.

BIM-ENGINEERING 
Deschacht biedt een merkonafhankelijke BIM-bibliotheek aan,  
het volledige rioleringsgamma in 3D! Het gebruik van BIM laat  

aannemers en installateurs toe om zowel in de ontwerpfase als op de werf 
substantieel tijd te besparen en ontwerpfouten met de daaraan  

verbonden faalkosten te voorkomen. 
Vanuit het volledige 3D BIM ontwerp kan zéér eenvoudig een meetstaat 
worden opgeladen in de webshop van Deschacht, zodat er meteen ook 

een begroting kan worden opgemaakt. De BIM bib van Deschacht biedt u 
de flexibiliteit: 2D of 3D plannen voor werf-of projectopvolging.

ISOLATIE, DAK- EN GEVELBOUW

HVAC

UTILITEITSBOUW

PARTNER VAN BOUWHEER, 
ARCHITECT EN AANNEMER 

Of u nu een beginnend aannemer bent of een doorgewinterde professional 
met jaren ervaring op de teller: complexe materie en grotere projecten vergen extra 
ondersteuning. Deschacht werkt samen met een fijnmazig netwerk van deskundige 

bouwpartners. In functie van de behoefte begeleiden wij uw project van  
ontwerp tot installatie door ervaren aannemers. 

EIGEN PRODUCTIE 
Wij bieden een uitzonderlijk breed en volledig assortiment op  

het gebied van afval- en regenwatermanagement. Ter aanvulling van 
complexe projecten, produceren wij gespecialiseerde producten  

in de eigen ateliers zoals olie- en benzine afscheiders,  
pompinstallaties, toezichtputten en inox. Al onze producten  

dragen de nodige Benor en Copro certificaten.
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INNOVATIES

VAN ONDER DE GROND TOT OP HET DAK 
Deschacht is reeds jaar en dag rioleringsspecialist in België. Wij verdelen een uitgebreid en innovatief  

assortiment rioleringsmaterialen. Onze klanten zijn vertrouwd met deze specialisatie, maar hebben in het dagelijks  
gebruik op de werf ook nood aan andere specialismen. Deschacht volgde deze marktbehoefte en ontwikkelde de  

voorbij jaren het productassortiment in de breedte. De productportfolio omvat vandaag een uitgebreide  
keuze van onder de grond tot op het platte en hellende dak. 

De juiste gevelbekleding en de geschikte dakopbouw kiezen, lijkt meer en meer op hogere wiskunde. Deskundig  
dak- en geveladvies behoort dan ook tot onze kernactiviteiten. Deschacht onderzoekt welke producten  

complementair zijn en ontwikkelde zelfs een eigen dakgamma onder de naam ‘Super’, dat intussen ATG-gekeurd is.

DESCHACHT ZET IN OP
BOUWADVIES MET GESPECIALISEERDE 

PROJECTTEAMS 
Bij complexe bouwprojecten stelt Deschacht een multidisciplinair team samen dat nauw 

samenwerkt met de architect en de werfleider en systematisch op zoek gaat naar mogelijke  
optimalisaties in het bouwontwerp en -uitvoering. De uiteindelijke doelstelling is om de algehele  

kwaliteit van het project te verhogen en tegelijk de kostprijs ervan te verlagen.

RIOLERINGS-EN
WATERMANAGEMENT EXPERTISE 
Gepokt en gemazeld in de rioleringsmaterie, verleent Deschacht technisch advies aan  

klanten, studiebureaus en architecten bij de realisatie van rioleringsprojecten. 
Onze experts gaan samen met u op zoek naar de optimalisatie van het rioleringsplan  

conform de meest recente wettelijke voorschriften. Deze toegevoegde waarde zetten wij  
om in product- en budgetoptimalisatie en logistieke service. Bij het aanleggen of grondig 
renoveren van wegen en gebouwen, komt de afvoer en buffering vanregenwater, conform  

de vigerende regelgeving, onvermijdelijk in beeld. Deschacht is dé specialist op het  
gebied van waterbuffering en infiltratie voor o.a. aannemers van openbare werken.  

Met de alsmaar strengere normen is het niet altijd eenvoudig aan de vereiste 
specificaties te voldoen. Wij volgen deze materie op de voet en  

adviseren u met slim bouwadvies.

WEG- EN RIOLERINGSWERKEN
NUTSLEIDINGEN

AANNEMERIJ KLASSE 1-8

Buffertanks Tubao

Infiltratie- en bufferbekkens

Pompputten

Afvoergeulen Hauraton

PE drukleidingen

Electrosteel gietijzer

Geothermie

Super roofing 

Danopol PVC

Itasi natuurleien

Pixasolar esthetische
zonnepanelen

PROJECTCOÖRDINATIE 
Uw Deschacht contact is uw projectadviseur.  

Met grondige kennis van zaken en in persoonlijk overleg met u als  
bouwpartner begeleiden wij het hele traject van A tot Z. 
Want wij willen u ontzorgen en met onze specialisatie de 

rendabiliteit van uw bouwproject verhogen.
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Petroleum Zuid was ooit het hart van de Antwerpse petroleumindustrie. 
Vandaag zijn deze gesaneerde terreinen klaar voor een nieuw hoofdstuk: 
Blue Gate Antwerp, een toonaangevend publiek-privaat project dat de 
toekomst zelf in handen neemt. Blue Gate is het eerste circulaire, eco-
efficiënte, watergebonden bedrijventerrein van het land. Zodoende de 
ideale locatie voor de ‘school van morgen’: de Technische Campus Blue 
Gate Antwerp die deel uitmaakt van AGSO.

Met The future in mind wordt de riolering van de 
Technische Campus Blue Gate Antwerp optimaal geplaatst 

Een voor de hand  
liggende samenwerking
Zowel Eiffage AB, Deschacht als Advan-
ce Construct zijn reeds jaren vertrouwde 
partners.  Tom Baeyens, CEO van Advance 
Groep, beaamt; “Tussen de drie partijen is 
er al jaren een goed contact. Voordeel bij 
Deschacht is ongetwijfeld de productkennis 
én de verhouding prijs-kwaliteit. Ze hou-
den tevens rekening met het budget van 
de hoofdaannemer. Bovendien wordt alles 
ingewikkelder wat betreft de nodige voor-
schriften en net hierin is de studiedienst 
van Deschacht gespecialiseerd.”  

Optimalisatie door  
recuperatie en infiltratie 

Voor het project van de toekomst is recu-
peratie van water onontbeerlijk. De nodi-
ge regenwaterputten werden voorzien om  

CONSTRUCT ADVANCE 

•  Locatie: Hamme

•  Opgericht: 2006

•  Aantal medewerkers: 55

• Activiteiten:
 riolering, bestrating, grondwerken

•  Bedrijf: Advance Construct maakt 
deelt uit van de groep Advance en 
verzorgt de omgevingsaanleg voor 
uiteenlopende openbare projecten. 
Omgevingsaanleg in de openbare 
markt zoals voor industriële projecten, 
scholen, overheden, rusthuizen en pro-
jectontwikkelaars zijn geen probleem 
voor hun bekwame, enthousiaste me-
dewerkers. Ook voor Blue Gate Antwerp 
zijn ze niet alleen verantwoordelijk voor 
het rioleringsplan maar ook voor de 
wegeniswerken en de groenaanleg.

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Willy De Schagt via 
willy.deschagt@deschacht.eu of via 0499/51 33 43.

WERFREPORTAGE

sanitair te bevoorraden. Eventueel over-
tollig water wordt via de Ribwall IT plus 
infiltratiebuis afgevoerd.  Deze sterke po-
lypropyleen buizen zijn geperforeerd zodat 
het water lokaal infiltreert in de bodem en 

Ribwall IT-buis SN8 en SN16 
Ribwall is een infiltratiesysteem dat is ontwikkeld om regenwater terug te voeren in de 
grond. De functies van deze buis lopen uiteen: niet alleen infiltreren en transporteren, 
ook bufferen, draineren en zo nodig irrigeren kan. De buis is bewust geribbeld om zo 
een nog groter oppervlak te creëren voor infiltratie. De gladde binnenwand geeft minder 
weerstand, maar ook voor doorspuiten is dit van belang. Het is een rioleringsbuis die 
geperforeerd wordt en al dan niet wordt voorzien van een omwikkeling met geotextiel. 
Deze ommanteling beschermt het systeem tegen inspoeling van de omliggende grond.

De PP-Ribwall IT-buis SN16 is een infiltratiebuis met een dubbelwandige gestruc-
tureerde wand, speciaal gemaakt voor de inbouw waar een hoge druksterkte is vereist 
zoals in spoor- en tunnelbouw.

Productinfo Ribwall IT

niet rechtstreeks naar waterlopen moet 
afgevoerd worden. “Een ander pluspunt bij 
Deschacht is dat ze na de studie de juiste 
materialen kiezen aan de juiste prijs. De 
studiedienst houdt rekening met de reële 

debieten waardoor we overdimensionering 
van de buizen vermijden”, vervolledigt Tom 
Baeyens. 
De samenwerking is een win-win voor alle 
partijen en niet onbelangrijk: alles gebeurt 
volgens hoe de wet het voorschrijft. Ook bij 
de uitvoering van de bouwwerken wordt 
de ambitie van Blue Gate Antwerp dus al 
waargemaakt : lineair groeien dankzij circu-
lair werken. Zo wordt de oplevering in mei 
2022 gegarandeerd een succes. 
Nu al een evenement om naar uit te kijken.



[INFO#1]  5

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

Deschacht maakt ventilatiebakken
voor Oostendse Ensor Towers

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Patrik Roef via
patrik.roef@deschacht.eu of via 0499/93 38 03.

Ze hebben eigen ateliers en zijn al jaren ge-
specialiseerd in kunststof materialen.”  

Waterdichte bak in PP
In de ateliers van Deschacht produceerden 
we voor SPIE 2 grote prefabconstructies in 
polypropeen, waterdicht aaneengelast, met 
dubbelwandige PP-Ribwallbuizen met een 
diameter van 500 en 1000 mm. Boven op 
de bak ligt een verluchtingsrooster. Nicky 
Swaels: “De installatie is goed verlopen. 
Het is een stevige constructie, gemaakt om 
lang mee te gaan. Versluys Groep is nu be-
zig met de bouw van de tweede toren. Voor 
die toren voorzien we opnieuw 2 waterdich-
te bakken voor de ventilatie-units.”  

Prestigieuze nieuwe wijk 
aan de kust
De Ensor Towers liggen in een nieuwe stads-
wijk in de historische haven van Oostende: 
Oosteroever. De wijk is de nieuwe  place-to -be 
voor wie luxueus wil wonen vlak bij het 
centrum en met een adembenemend ver-
gezicht over de zee en de kust. Oosteroever 
heeft al heel wat boetieks en restaurants, 
en krijgt er op termijn een eigen jachthaven 
en park bij. Groep Versluys werkt al sinds 
2014 aan de ontwikkeling van het nieuwe 
prestigieuze stukje stad. Ook het exclusieve 

Aan de skyline van Oostende verrijzen 2 nieuwe landmarks: de Ensor Towers. De woontorens kijken uit over de zee, de jachthaven en het nieuwe 
Ensorpark. Het bedrijf dat het project ontwikkelt en bouwt is Versluys Groep. SPIE Belgium installeert er de ventilatietechnieken. Deschacht 
produceerde voor hen een op maat gemaakte bak in polypropeen (PP) voor de aanzuiging van verse lucht via een ondergrondse kanalisatie.

Ondergrondse 
ventilatie-units
Nicky Swaels, projectmanager BTECS voor 
SPIE Belgium: “De aanzuiging van verse 
lucht en afvoer van vervuilde lucht gebeurt 

WERFREPORTAGE

SPIE BELGIUM

• Aantal werknemers: 1200

• Aantal vestigingen: 12 in België

• Aanbod: 
 SPIE Belgium maakt bedrijven, 
kantoren, steden en gebouwen slim 
via elektrotechniek, mechanica, 
klimaatbeheersing, energie en com-
municatienetwerken. Automatiserings-
projecten voor de industrie, efficiënt 
infrastructuurbeheer voor de overheid, 
geconnecteerde en zuinige HVAC en 
sanitaire of elektrische installaties, 
SPIE Belgium adviseert, ontwerpt, 
installeert en staat in voor reparatie 
en onderhoud als je dat wenst.

•  Website: www.spie.be

Aanpassing van de water-
toevoer
Zaakvoerder Kim Corten: “Voor de water-
toevoer van onze visbassins halen we water 
uit het kanaal dat achter ons bedrijf ligt. Er 
loopt dus een hoofdwaterleiding van het 
kanaal onder ons terrein door, met aftak-
kingen naar de verschillende vijvers. Maar 
door werken in de buurt, moesten we die 
hoofdwaterleiding weghalen en ons bui-
zensysteem verleggen. We waren al maan-
den aan het puzzelen hoe we dat zouden 
aanpakken. Ik stapte naar verschillende be-

Viskwekerij Corten in Lommel levert al sinds 1981 siervissen en hengel- 
sportvissen aan groothandels en tuincentra. Wie het bedrijf bezoekt, 
wandelt er tussen de bassins vol goudvissen, koikarpers en sluierstaar-
ten. In het najaar van 2021 stonden ze voor een grote uitdaging:  
de aanpassing van de watertoevoer van de bassins. 

drijven met de vraag om het plan te bekij-
ken. De meeste bedankten vriendelijk. Een 
viskwekerij is tenslotte toch wat anders dan 
een bouwbedrijf. Maar Deschacht ging de 
uitdaging aan.”

Waterput op maat
Dieter Smolders van de studiedienst van 
Deschacht vertrok van de plannen van 
Viskwekerij Corten. Hij ontwierp een nieu-
we waterput voor de wateropslag, herte-
kende het waterleidingsysteem naar de 
bassins en gaf advies over de materialen 

CORTEN

•  Locatie: Lommel

•  Opgericht: 1981

•  Activiteit: b2b-verkoop van siervissen 
en hengelsportvissen

•  Bedrijf: 
 Viskwekerij Corten is een van de 
grootste sierviskwekerijen in Europa. 
Met een oppervlakte van 25 hectare 
en meer dan 100 natuurvijvers kiezen 
klein- en groothandelaars uit een 
enorm assortiment van siervissen en 
hengelsportvissen – in alle kleuren en 
formaten. Goudvissen, windes, koi-
karpers en steuren. En onder andere 
graskapers, spiegelkarpers, brasems 
en roofvissen voor de hengelsport.

•  Website: www.viskwekerijcorten.be

Nieuwe waterput en leidingen voor Viskwekerij Corten 

van de waterleiding. Voor de productie en 
het transport werkte Deschacht samen met 
zusterbedrijf Collinet. 

Vlotte werkzaamheden
Kim Corten: “We hebben verschillende 
keren samengezeten met Dieter om alles 
praktisch haalbaar te maken, en de werk-
zaamheden met hem te overlopen. Want je 
kunt de vissen niet zonder water zetten. 

We hebben gewacht tot het laagseizoen in 
oktober en er stond een pomp klaar voor 
het geval er toch iets zou mislopen. Om 
dat huzarenstukje klaar te krijgen, was een 
volledige week werk voorzien. Maar de klus 
was al na 5 dagen geklaard. Ik ben enorm 
tevreden – zowel over de service van de stu-
diedienst als over de waterput die voor ons 
op maat werd gemaakt.”

niet in de Ensor Tower zelf, maar wat verder 
van de woontoren. De kanalisatie verloopt 
grotendeels onder de grond. Zo is de ge-
luidslast minimaal voor de bewoners. De op 
maat gemaakte bak is aangesloten op de 
verluchtingsgroep in het gebouw, en voert 

de verse lucht aan. Een andere unit zorgt 
voor de afvoer van de vervuilde binnen-
lucht. Om die units te beschermen, hadden 
we grote waterdichte en weerbestendige 
bakken nodig. Omdat die niet kant-en-klaar 
te vinden zijn, klopte ik aan bij Deschacht. 

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Alain Sterckx via 
alain.sterckx@deschacht.eu of via 0472/38 35 64.

Maatwerk in PP

De Blanke Top in Cadzand-Bad, One Carl-
ton in Knokke Zoute en hotel met residen-
tie Europa in Bredene zijn van hun hand.
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In opdracht van Niras worden 
in Dessel de voorbereidingen 
getroffen voor de berging van laag-  
en middelactief kortlevend afval. 
Het is verwerkt en geconditioneerd 
radioactief afval dat een geringe 
hoeveelheid radioactieve stoffen 
bevat, waaronder slechts een zeer 
beperkte hoeveelheid langlevende 
stoffen. Door die eigenschappen 
komt categorie A-afval in 
aanmerking voor berging aan de 
oppervlakte in bunkers boven 
de grond. Vooraf wordt het afval 
ingekapseld in betonnen kisten, 
caissons genaamd.  
Voor de productie van deze 
caissons laat NIRAS on site een 
specifieke fabriek optrekken.     

WERFREPORTAGE

De bouw van de caissonfabriek werd toe-
vertrouwd aan de TM Vanhout-Stadsbader. 
Op hun beurt deed TM Vanhout-Stadsbader 
een beroep op Deschacht om een duurza-
me oplossing te bieden voor  voor de op-
vang en de recuperatie van regenwater.

HDPE tanks
Oppervlakteberging is een langetermijn-
oplossing die het afval op passieve wijze 
insluit en afzondert van mens en milieu.  
Uiteraard wordt bij de bouw van de caisson-
fabriek nog meer dan elders specifieke 
aandacht gegeven aan de kwaliteit van het 
eindproduct - i.e. de caissons - en dus ook 
van de installatie waarin deze vervaardigd 
zullen worden. 
Voor de recuperatie van regenwater deed 
TM Vanhout-Stadsbader een beroep op  
Deschacht.

“Het hoeft geen betoog dat het een bijzon-
dere opdracht betreft”, aldus projectleider 
Dennis van Put. 

“We werken al geruime tijd met Deschacht 
voor grond- en rioleringswerken. Zij tekenen 
de plannen uit, denken mee en het contact 
is aangenaam en vertrouwd.”

Voor de recuperatie van regenwater van 
deze niet alledaagse werf stelde Deschacht 
Tubao tanks uit HDPE voor. “Initieel waren 
er betonnen tanks voorzien maar gezien de 
onvoorspelbaarheid van het moment van 
plaatsing moest het een prefab-oplossing 
zijn”, gaat Dennis van Put verder. “De wer-

Deschacht biedt dé oplossing voor
precaire installatie te Dessel

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Willy De Schagt via 
willy.deschagt@deschacht.eu of via 0499/51 33 43.
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Vanhout nv bestaat in 2018 90 jaar en 
groeide uit tot een gerenommeerde en 
gediversifieerde bouwgroep. Het Kempens 
bouwbedrijf is actief in een brede waaier van 
bouwactiviteiten: zorgprojecten, kantoorge-
bouwen, residentiële projecten, zwembaden 
en industriële productie-eenheden. Vanhout 
streeft naar kwaliteit, duurzaamheid en een 
duidelijke toegevoegde waarde. Deze strate-
gie vertaalt zich in goede financiële cijfers, 
die de stevige basis vormen voor een gezond 
en stabiel bedrijf. Vanhout is sinds 1986 
onderdeel van de BESIX Group, de grootste 
Belgische bouwgroep met meer dan 15.000 
medewerkers wereldwijd.

NIRAS is de Nationale instelling 
voor radioactief afval en verrijkte  
splijtstoffen, die sinds 1980 
verantwoordelijk is voor het veilige 
beheer van radioactief afval in België. 
Meer info is te vinden op  
www.niras.be en in het gloednieuwe 
bezoekers- en ontmoetingscentrum 
over radioactiviteit en radioactief  
afval te Dessel (www.TABLOO.com).

Van lokale aannemer tot een multidiscipli-
nair bouwbedrijf met een stevige reputatie 
in de sector, dat is de weg die Stadsbader 
aflegde. Als klasse 8 aannemer steunt ons 
team op 75 jaar ervaring in de branche.  
Ons rijk gevulde portfolio omvat een  
verscheidenheid aan projecten. Of het nu  
om infrastructuurwerken, bouwprojecten, 
sportinfrastructuur, elektromechanische 
uitrustingen, milieu gerelateerde projecten 
of prefab beton gaat, we doen het allemaal. 
Dagelijks zijn zij op zo’n 125 werven in 
België en de buurlanden actief. Onze hoofd-
zetel kan je in het West-Vlaamse Harelbeke 
vinden, waar ons verhaal in 1946 begon.

Productinfo Tubao

ken kunnen nu snel en efficiënt gebeuren 
én bovenal moet de werf niet lang “open” 
liggen om de tanks te plaatsen. Men zou 
wel haast denken dat het een eenvoudige 
opdracht is, maar niets is minder waar.”

Een duurzaam 
product 

Het materiaal waaruit de TUBAO 
tanks worden vervaardigd, HDPE, 
werd mede gekozen dankzij zijn 
duurzaamheid. De tanks worden 
op maat vervaardigd waardoor 
het eens op de werf een plug and 
play oplossing is. Door het lichte 
gewicht wordt de installatietijd 
aanzienlijk gereduceerd en zijn er 
minder transporten en werfmachi-
nes nodig. Bovendien, én niet on-
belangrijk voor deze toepassing, 
zijn deze buizen dubbelwandig 
waardoor de resistentie tegen ex-
terne invloeden aanzienlijk hoger 
ligt dan bij metalen of betonnen 
tanks. Tevens biedt het hier dé 
oplossing voor de recuperatie van 
regenwater voor de toekomstige 
betoncentrale.  
En wel voor een volume van 
tweemaal 35 m3.
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Van militair complex tot 
bruisende stadsbuurt
Johnny Bleijenberg, projectmanager bij 
Democo: “Op de site komt het nieuwe pro-
vinciehuis, een hotel, een restaurant, een 
kinderdagverblijf en het Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten. Ook Monumentenzorg en 
Defensie krijgen een nieuw onderkomen in 
het complex. Daarnaast komen een 10-tal 
woningen en 82 appartementen. De ori-
ginele gebouwen zijn meer dan 100 jaar 
oud. Dus het project is een combinatie van 
nieuwbouw, renovatie en restauratie. We 
moeten rekening houden met zowel de re-
gels van de monumentenzorg als de nieuwe 
BREEAM-standaarden voor duurzaamheid 
en energiezuinigheid.”

De komende jaren transformeert 
het oude militaire complex aan de 
Gentse Gaspar de Craeyerstraat 
tot een nieuwe, bruisende buurt. 
In opdracht van bouwbedrijf 
Democo zorgt Steenhaut voor 
alle rioleringswerken en de 
buitenaanleg, met het vertrouwde 
materiaal van Deschacht. 

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Dirk Stuyven via 
dirk.stuyven@deschacht.eu of via 0497/24 88 77.

STEENHOUT

•  Vestiging: Deerlijk

•  Oprichting: 1970

•  Aantal werknemers: 25

•  Activiteit: Omgevingsaanleg

•  Aanbod: de specialiteit van Steenhaut 
is de volledige omgevingsaanleg van 
bedrijfsterreinen, woonomgevingen en 
openbare plaatsen. Van de grond-
werken via de riolerings- en verhar-
dingswerken tot de afwerking en het 
onderhoud. Ook als particulier kun je 
bij Steenhaut terecht, voor de aanleg 
van je tuin.

•  Website: www.steenhaut.be

DEMOCO

•  Vestiging: Hasselt

•  Oprichting: 1977

•  Aantal werknemers: 840

•  Activiteit: Bouwbedrijf

•  Aanbod: met 7 bedrijven onder 
zijn vleugels biedt Democo Group 
diensten in aanneming, ontwikkeling, 
techniek, afwerking en onderhoud. Je 
komt projecten van hen tegen in alle 
mogelijke sectoren: in de woningbouw, 
retail, industrie, zorg en publieke 
infrastructuur. 

•  Website: www.democo.be

WERFREPORTAGE

Metamorfose van 100 jaar oude kazerne in Gent

Riolering en buitenaanleg 
door Steenhaut 
Voor de riolering en de buitenaanleg scha-
kelde Democo Steenhaut uit Deerlijk in.  
Het bedrijf legt buitenomgevingen aan van  
de riolering over de grondwerken tot de 
tuinafwerking, en zorgt nadien voor het 
onderhoud. Thomas Lecompte: “Op de site 
van de Leopoldskazerne in Gent staan we 
in voor alle buitenriolering, afwatering, re-
genputten en septische putten. We sluiten 
de riolering aan op het straatriool. En we 
doen de omgevingsaanleg op de site.”
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REV OMSCHRIJVING GETEKEND DATUM
A Aanpassing plan 01 volgens opm. AR. 07.06.2021  *  plan 01 tot 06 RVL. 15.06.2021
B Aanpassing plan 01-02 volgens opmerkingen AR. 23.06.2021 RVL. 24.06.2021
C Aanpassing diameters fase 3 volgens mail OG. 07.07.2021 RVL. 08.07.2021
D Riolering fase 7 (plan 05) en fase 6 (plan 06) + Mail OG. 09.07.2021 RVL. 22.09.2021
E
F
G
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03

05 06
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04

REV OMSCHRIJVING / DESCRIPTION GETEKEND / DESSINE DATUM / DATE

DATUM / DATE: GETEKEND / DESSINE:

BESTAND / FILE:

PLANNR / NO:

NAAM / NOM:

11085 - Leopoldskazerne - Gent_01_revD

11085 - Leopoldskazerne - Gent_revD

SCHAAL / ECHELLE:

PVC regenwater / eau pluviale
PVC grijswater / eau usée (sanitaire)
PVC zwartwater / eau usée (fécales)
PVC verluchting / ventilation

-0.18Niveau binnen onderkant buis / niveau tuyau intérieur parti inférieur :

www.deschacht.eu

www.deschacht.eu
Deschacht Plastics Belgium nv
Antwerpsesteenweg 1068 · B-9041 Gent-Oostakker
T + 32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu

L E O P O L D S K A Z E R N E
Eekhout

B-9000  GENT

Rioleringsplan_01

31.05.2021
1/50
RVL.

opdrachtgever / client::

tel.: gsm: 
e-mail:

STEENHAUT  bvba.
Nieuwenhovestraat ,  20
B-8540  DEERLIJK Contact :  Thomas Lecompte

+32 56 68 80 57 +32 473 716 916
  thomas@tuinensteenhaut.be

tel.: gsm: 
e-mail:

bouwheer / maître de l'ouvrage: THV.   LEOPOLD

tel.: gsm: 
e-mail:

architect / architecte: ARCH  &  TECO  Engineering  BV.  o.v.v.  NV.
Coupure ,  55
B-9000  GENT

+32 9 296 00 60

Verticale infiltratiebuizen 
Thomas Lecompte: “Het bijzondere aan dit 
project zijn de verticale infiltratiebuizen die 
het regenwater ondergronds in de bodem 
laten sijpelen. Normaal gebeurt dat met 
horizontale buizen, maar daarvoor was er 
niet genoeg ruimte op de site. De PP-Rib-
wallbuizen zitten 6 meter diep in de grond. 
Voor dit project schakelden we Deschacht 
in voor de materialen. De studiedienst van 
Deschacht maakte van het rioleringsplan 
van de architect een optimaal uitvoerings-
plan.”

Complex project,
juiste partners 
Johnny Bleijenberg: “Een project zoals de 
Leopoldskazerne in Gent, met die omvang 
en complexiteit, maak je maar een paar 
keer in je carrière mee. Dat het een uitda-
ging is, is dus een understatement. En dan 
is het belangrijk dat je je met betrouwbare 
en ervaren partners omringt.”
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www.deschacht.eu

linkedin.com/company/deschacht instagram.com/deschacht_bouwyoutube.com/DeschachtPlastics facebook.com/DeschachtNV

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES

ONZE FILIALEN

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T  03 870 69 69  
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T  011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T  03 340 20 60  
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T  014 56 38 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Herent
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T  016 14 09 95
herent@deschacht.eu

Deschacht Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T  09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T  052 25 87 20  
hamme@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T  04 256 56 10  
herstal@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T  051 68 93 77   
tielt@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T  050 27 61 11   
zedelgem@deschacht.eu
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DESCHACHT EVENTS DESCHACHT NIEUWS

Dakexpert I Dakadvies

IT Plus Columnbox

Dicht bij de klant I Ook in Wallonië

Onder dit motto ontwikkelde Deschacht een eigen professioneel bitumen assortiment voor het platte dak. 
We lanceerden dit roofing-gamma tijdens Belgian Roof Day aan de professionele dakwerkers en aannemers.

Deschacht investeert in de fysieke nabijheid in Wallonië. Jonathan Englebert,  “het doel van deze ontwikkeling is te zorgen voor een uitste-
kende dekking in Wallonië om zo de bouwplaatsen sneller te kunnen bedienen. Wij willen onze klanten, zowel lokale als regionale, in staat 
stellen overal dezelfde service te krijgen dankzij dezelfde winkelformule en dezelfde klantbenadering”. Deschacht bouwt een 11e vestiging 
te Farciennes, nabij Charleroi voor opening in 2023.

IT PlusR Columnbox maakt deel uit 
van een duurzaam waterbeheer-
systeem en is bedoeld voor het ber-
gen, transporteren en infiltreren van 
regenwater hetzij afkomstig 
van een dak, straat, parking of van 
elke verharde oppervlakte.

• Ruitmtebesparend voor transport.
• Stapelbaar 

Productinfo Supergamma

Sinds 1 januari 2022 is Hydro-Mat onderdeel van Deschacht. 
Met Hydro-Mat breiden wij het assortiment uit met de exclusieve verdeling van 

Electrosteel. Dit gamma omvat gietijzeren buizen en fittingen voornamelijk gebruikt 
voor drinkbaar water en sprinklerinstallaties, zowel in openbare als private werken.

Meer info via www.hydro-mat.be

Deschacht is onderdeel
van Buildmat

Logo CMYK

Logo PMS-kleur voor flexo-printing

BUILDMAT is een Belgische groep van succesvolle 
bedrijven, actief in de bouw en industrie, die inzet op 
het verdelen van innoverende producten.  
De BUILDMAT groep is een dynamische organisatie 
in volle groei. Ondernemerschap en klantgerichtheid 
staancentraal. Buildmat is ambitieus en investeert in 
de ontwikkeling van haar bedrijven door een continu 
streven naar innovatie en digitalisering.  
Meer info via www.buildmat.eu


