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Nodulair gietijzer
OP DE COVER

Droog

Deschacht legt de missing link

Het is warm en droog. Op vele gebieden.
De vakantie heeft deugd gedaan, maar nu moeten
we met zijn allen wel terug aan de slag.
Ook onze economie lijkt stilaan droog te staan.
Benieuwd hoe de bouw zal kunnen weerstaan aan
hoge energieprijzen, slabakkende investeringen,
vertraagde groei.
Er is nochtans genoeg te doen.
Laat ons onze infrastructuur onder
handen nemen, ons watermanagement
op punt zetten, elke druppel water
goed besteden. Nu investeren met
een visie op lange termijn. Dat is pas
onderscheidend!

We ontwikkelen in leidingen voor nutsvoorzieningen zoals voor elektriciteit, telecommunicatie, water, gas,
riolering, ventilatie en airconditioning. Sinds begin 2022 verdelen we in exclusiviteit gietijzeren buizen en
fittingen van Electrosteel. Zij worden vooral gebruikt voor drinkbaar water en sprinklerinstallaties, zowel in
openbare als private werken.
Lees meer op pagina 2 en 3.

De ideeënstroom bij Deschacht is
gelukkig nog lang niet opgedroogd.
Wij diversifiëren en specialiseren
verder. U leest er meer over in
onze derde nieuwsbrief van het
jaar.
Veel leesplezier.
Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

Deschacht groeit en dat blijven we doen
Wij willen graag tonen wie we zijn. Dat doen we binnenkort met de campagne #deschachtopkop.

DESCHACHT KORT

Nutsinfrastructuur

Octopusplan

Dak

Hauraton

Ondergrondse brandblusleidingen
in gietijzer.

Expertise in watermanagement en
projectcoördinatie.

Wat realiseren onze klanten.

Afvoergoten Faserfix voor zones met
zwaar verkeer.

> PAG. 2-3

> PAG. 4

> PAG. 5

> PAG. 6-7
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Ontwikkeling in nutsleidingen
Lommel is een voortrekker in hernieuwbare energie. Bij de ontwikkeling van Kristalpark
III wordt dan ook gestreefd naar een ideale integratie tussen industrie, groene ruimte en
hernieuwbare energie.
Kristalpark III wordt het grootste zonnepark van de Benelux met 300.000 zonnepanelen.
Dit zonnepark wordt aangevuld met 13 windturbines. Kristalpark III mag zich het meest
duurzame bedrijventerrein van Vlaanderen noemen.

H.Essers breidt chemielogistiek
aanzienlijk uit
Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar oplossingen voor chemielogistiek,
investeert H.Essers in 150.000 m² aan Seveso-magazijnen op de Kristalpark-terreinen.
De site van zo’n 27 hectare is gunstig gelegen met het oog op internationale ontsluiting via
de weg, over het water en per spoor. Met de investering breidt H.Essers de capaciteit voor
chemieklanten aanzienlijk uit en creëert het bedrijf tot 500 nieuwe jobs.

CANALCO, specialist van ondergrondse nutsinfrastructuur
De gespecialiseerde firma Canalco uit Grobbendonk verzorgt er momenteel de
aanleg van alle ondergrondse drukleidingen voor (blus)water, schuim en aardgas.
Deschacht levert het materiaal. Filip Haeverans van Canalco vertelt.
“Wij zijn een van de grotere specialisten in de aanleg van ondergrondse drukleidingen op privéterrein.
Hierdoor werken wij reeds tien jaar voor het logistieke bedrijf H.Essers. Vorig jaar hebben wij ondergrondse
drukleidingen aangelegd voor hun nieuwe magazijnen op de oude Ford-terreinen te Genk. Zowel in Genk als
in Lommel gaat het om magazijnen voor de opslag van gevarengoederen.”

Gevarengoederen
stellen speciale eisen
“Het spreekt vanzelf dat er strikte veiligheidseisen gesteld worden aan dit type opslag-magazijnen. Zo moeten we naast een ondergrondse leiding met hydranten voor de brandweer ook een speciale ondergrondse
leiding voorzien die schuimconcentraat uit een opslagtank naar de schuiminstallatie in het gebouw voert.
Volgens de normering moet een gebouw van 4000 m² op 11 meter hoog binnen de 6 minuten volledig
ingeschuimd kunnen worden om het van de lucht af te sluiten. Dit gebeurt door de enorme expansie van
het schuimconcentraat wanneer het in contact komt met water en lucht. Het schuim expandeert met een
factor 10.000 en krijgt een druk van 18 bar mee. Om aan die druk te kunnen weerstaan gebruiken we
HDPE-buizen met een diameter van 280 die bestand zijn tegen een druk tot 25 bar.”

Brandblusleiding
uit nodulair gietijzer
“De brandblusleiding die we aanleggen heeft een diameter van 400, wat behoorlijk groot is. Vanaf diameter 250 gebruiken we gietijzeren buizen omdat die geplaatst per lopende meter prijstechnisch gunstiger
zijn dan kunststof buizen. Deschacht levert ons daarvoor buizen in nodulair gietijzer van Electrosteel,
waarvan zij exclusief verdeler zijn in België.
Omdat de nieuwe magazijnen ook moeten voorzien worden van drinkwater en gas leggen we daarvoor ook
leidingen aan in respectievelijk PE en HDPE.”

CANALCO
• Locatie HQ: Grobbendonk actie terrein Vlaanderen en zuid Nederland
• Aantal medewerkers: 106
• Activiteiten: Ondergrondse drukleidingen (Water-Gas-Brandblus-CV)

www.deschacht.eu
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Over Electrosteel
Deschacht is exclusief verdeler van Electrosteel, een uniek
assortiment innovatieve producten in nodulair gietijzer voor de
volgende toepassingen:
- Drinkwatervoorziening
- Riolering
- Brandblusleidingen

Team Nutsleidingen van
Deschacht

Meer info
over Electrosteel

Met een geselecteerde productportfolio richt Deschacht zich tot bedrijven die
gespecialiseerd zijn in het plaatsen van nutsleidingen. Hiermee beantwoorden we
aan de specifieke noden van aannemers in de burgerlijke bouwkunde en
ondergrondse infrastructuur zoals elektriciteitsleidingen, telecom, drinkwaterverdeling, afvoer van afvalwater, warmtenetten, brandleidingen, transportleidingen,
rioolrenovatie e.d., dit zowel in het publieke domein als in bedrijven en op
bedrijventerreinen. Ook aannemers die gespecialiseerd zijn in werken langsheen
spoorwegen of in bekabeling, gebruiken heel specifieke producten.
Tenslotte kunnen ook ingenieursbureaus of opdrachtgevende instanties zoals
energiebedrijven en watermaatschappijen bij Deschacht terecht voor de toelevering
van materialen die ze nodig hebben in hun dagelijkse werkzaamheden.

HDPE drukleidingen
De HDPE-drukleidingen van Deschacht zijn beschikbaar voor diverse
toepassingen en in uiteenlopende druk- of belastingsklassen.
Standaard worden zij geproduceerd in PE100 of PE100 RC, zwart en
met gekleurde lijn in functie van de toepassing.

Drinkwater I Afvalwater I Industrie I Gas
Het complete aanbod omvat
drukleidingen voor aan- en afvoer
van afval- en proceswater en het
transport van drinkwater en gas.
Deschacht levert Benor gekeurde leidingen voor
transport van drink- en afvalwater volgens NBN EN
12201 en dit voor diametergroep D1, D2 en D3
(van diameter 16 mm tem 2000 mm).
Indien gewenst, worden drukleidingen geprefabriceerd
aangeleverd in een kant- en klaar pakket op de werf.
De montage gebeurt via spiegellas of met electrolas-hulpstukken.

Online productinfo

MULTI/JOINT® 3000 Plus
Het MULTI/JOINT® 3000 Plus systeem is de
oplossing om alle mogelijke buismaterialen trekvast
met elkaar te verbinden. Dit systeem heeft een groot
bereik en handige bouten die door de positionering
gemakkelijk aan te draaien zijn.
Conform EN 14525 (KIWA BRL-K775/03).
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Het OCTOPUSPLAN biedt een optimale
projectaanpak en slim bouwadvies

Expertise in watermanagement
en projectcoördinatie maken
deel uit van dit plan
Experts in riolering en watermanagement
Met het oog op de gevolgen van de klimaatverandering wordt water een steeds
belangrijker factor, ook in de bouwsector.
De overheid legt almaar strengere normen
op inzake gescheiden afvoer, buffering en
infiltratie van hemelwater, dit om zowel
watertekorten als wateroverlast binnen de
perken te houden.
Dit heeft niet alleen repercussies voor de
realisatie van gebouwen, zeker als het om
grote oppervlakten gaat, maar zeker ook
om wegenbouw en andere openbare werken. Bij de aanleg van bedrijventerreinen
waar verharding aan de orde is, is de afvoer
en buffering van hemelwater van primordiaal belang.
Om de weg te vinden doorheen het woud
van regelgeving terzake moet men een spe-

cialist zijn. Deschacht staat er om bekend
dé expert te zijn op het gebied van riolering
en watermanagement.
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 mogelijke optimalisatie van het rioleringsplan, conform
de meest recente wettelijke voorschriften.
Deschacht bezit in deze materie niet enkel jarenlange ervaring en brede expertise,
maar gaat hier eveneens voluit voor innovatie: het aanwenden van metalen in plaats
van betonnen buffertanks, met substantiële tijdswinst als resultaat; materialen voor

www.deschacht.eu

PROJECTCOÖRDINATIE
De projectcoördinator-bouwadviseur van Deschacht is als het
brein van de octopus. In nauw overleg met bouwheer,
architect/studiebureau en aannemers stuurt hij mee de
complexe samenwerking aan die een bouwproject tot
een succes maakt. Gewapend met een ruime ervaring
en een diepgaande kennis van de diverse aspecten
van het bouwvak coördineert en connecteert hij de
verschillende spelers. Tegelijk behoudt hij het overzicht,
met het bouwplan en de projectplanning als leidraad
en gericht op het eindresultaat.
Hij is uw betrouwbare adviseur en vaste contactpersoon
die u doorheen het bouwtraject begeleidt - van onder
de grond tot op het dak.

gestuurde boringen in het kader van ‘minder hinder’ renovatie
van riolen; elektrolas en spiegellas hulpstukken; materialen
voor geothermie en de toepassing van warmtepompen;
... het zijn slechts enkele voorbeelden van onze
innovatieve kracht.
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Deschacht Herent vaste partner
van dakspecialist Moens
Het Haachtse dakwerkersbedrijf ‘Dakwerkprofiel Moens’ is gespecialiseerd in alle
soorten dakbedekkingen: van het plaat-

sen van pannen, leien of natuurleien bij
schuine of ronde daken of het plaatsen van
EPDM op platte daken of volledige zolder-

inrichting, zowel bij nieuwbouw als bij een
renovatie. Zaakvoerder Kim Moens vult aan:
“onze activiteiten beperken zich echter niet

DAKPROFIEL MOENS

tot het dak op zich, maar wij nemen met
plezier ook alle zink-, lood- en koperwerken voor onze rekening, waarbij vooral het
plaatsen van goten in zink of kunststof een
belangrijke plaats in de agenda inneemt.”
Het bedrijf doet voor zijn dagelijkse aankopen en advies beroep op het filiaal van
Deschacht te Herent. ‘Wij komen er bijna
dagelijks over de vloer en kunnen rekenen
op een gepaste service en feedback”, aldus Moens.

• Locatie:
Wijgmaalsesteenweg 14/A,
3150 Haacht
• Aantal medewerkers: 12
• Activiteiten:
dakwerken, zink-, lood- en koperwerken, isoleren en houtskeletbouw.

Meer info over dit project? Contacteer Jo Knops via
jo.knops@deschacht.eu of via 0472 97 56 31.

[INFO]
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Waarom Vanden Broucke
Dakwerken voor
kiest
“Ik werk graag met de dakbedekking van SUPER. De prijskwaliteitsverhouding is top.” Dakwerker Thimoty Vanden Broucke
uit Wevelgem is gespecialiseerd in platte daken, zowel in
nieuwbouw als in renovatie.”

SUPER:
kwaliteitsvolle
roofing

Over het
SUPER-gamma
van Deschacht

“Ik werk heel vaak met SUPER van Deschacht. Het is simpelweg kwalitatieve roofing
tegen een goede prijs. Een van onze grotere projecten met SUPER vorig jaar was
een plat dak van een industrieel gebouw in
Marke: 800 m2 oppervlakte met lichtstraten. Dat verliep allemaal vlot.”

SUPER is het eigen gamma van Deschacht
voor de dakbedekking van platte daken.
Met een dampscherm, onderlaag, toplaag,
daklijm en sneldrogende primer in het assortiment doe je de volledige dakopbouw
op beton, hout of staal. Alle materialen zijn
ATG-gekeurd.

Altijd bereikbaar
“Deschacht soigneert zijn klanten dan ook
goed. Matthias Van Acker is mijn vaste contactpersoon. Als partner van Deschacht ben
ik zeker van vaste roofingprijzen. Als ik nieuwe offertes maak, hoef ik dus niet elke keer
offertes op te vragen. Daar win ik veel tijd
mee. En krijg ik een aanvraag met speciale
eisen, bijvoorbeeld rond keuringen, kleuren
of brandveiligheid. Dan lijst Matthias voor
mij alle mogelijkheden en prijzen op.”

Opbouw van het dak
- SUPERFLEX
SBS 180G AD/MEC 4 mm 7 m²
- SUPERAIR SA
SBS 2.5 mm 10 m²
- BAUDERPIR
FA-TE 120 mm
- PE BOUWFOLIE
0.2 mm

Toplaag Superflex
Superflex is een bitumineuze toplaag op
basis van gemodificeerd SBS elastomeerbitumen voor toepassing als toplaag in
meerlaagse systemen. De bovenzijde is
afgewerkt met zwarte leislag, de onderzijde
is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen film.

Onderlaag Superair SA
SuperAir SA is een bitumineus, zelfklevend
en dampdrukverdelend membraan op basis van SBS elastomeerbitumen voor toepassing als onderlaag in meerlaagse systemen. De bovenzijde is afgewerkt met folie.
De onderzijde is voorzien van een zelfkle-

vende dampdrukverdeler in streepsgewijs
patroon met beschermfolie.

VANDEN BROUCKE DAKWERKEN

Productinfo
SUPER-gamma

• Specialiteit:
platte daken, dakbedekking met
roofing, pvc en EPDM, nieuwbouw
en renovatie.
• Aantal medewerkers: 5
• Adres:
Europalaan 105 in Wevelgem,
T / 0475 799 169

[INFO]

Meer info over dit project? Contacteer Matthias Van Acker via
matthias.vanacker@deschacht.eu of via 0472 97 56 31.
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Gemeente Riemst kiest voor
FASERFIX®SUPER afvoergoten van Hauraton
Voordelen van FASERFIX®SUPER afvoergoten
Individuele oplossingen

Randbescherming

boren van gaten voor de aansluiting en voor
een waterdichte integratie van de mof
■ verschillende breedtes en hoogtes
■ met of zonder geïntegreerde helling
= flexibiliteit
■

de roosters worden in 16
klikpunten bevestigd
■ hoogte: 40 mm
= zekerheid
■

Duurzaamheid

Hoge resistentie

bestand tegen alle
weersomstandigheden
= zekerheid / veiligheid

■

hoge resistentie tegen
vorst en strooizout
■ brandbestendig
= duurzaamheid
■

Verhoogde stabiliteit
perfect voor zware en intensieve
belasting tot klasse F900
■ maximale zijstabiliteit
■ versterkte randbescherming in
verzinkt staal, inox of nodulair
gietijzer
= zekerheid
■

Side-Lock
bevestigingssysteem zonder bouten
gelijktijdig kliksysteem in de lengte
■ 90 % tijdswinst dankzij de bevestiging
van de roosters
= veiligheid en besparing
■
■

Materiaal van hoge kwaliteit

Hoge afwateringsdoorgang
uitzonderlijke hydraulische capaciteit
reeds vanaf de kleinste breedte van
100 mm
= flexibiliteit en zekerheid

Optimale stabiliteit dankzij het laaggewicht van vezelversterkt beton
Toepasbaar in verscheidene domeinen dankzij de unieke eigenschappen
= zekerheid
■
■

■

De keuze voor de correcte afvoergoot is voor eender welke toepassing cruciaal. De intensiteit van het
verkeer, de belastingklasse en de afwateringscapaciteit vormen essentiële elementen om het geschikte
drainagesysteem te bepalen. Hauraton is een hoogstaand kwalitatief merk voor alles wat met lijnafwatering te
maken heeft en wordt exclusief verdeeld door Deschacht in België en Luxemburg.

FASERFIX: een productfamilie
die aan alle eisen voldoet
De eisen in de wegen- en industriebouw voor belastbaarheid van afwateringsgoten zijn niet
min. Faserfix zijn geprefabriceerde afvoergoten in U-vorm vervaardigd uit glasvezelversterkt
beton. Deze samenstelling maakt uiterst stabiele producten mogelijk, met tegelijkertijd
dunne gootwanden en gereduceerd gewicht. De dikte van de betonwanden bedraagt
4,5 cm om een hoge zijstabiliteit te garanderen. De bovenrand van de zijwand wordt
versterkt met profielen uit thermisch verzinkt staal, wat mogelijk maakt dat ze kunnen
worden ingezet tot weerstandsklasse F 900.

Afvoer van oppervlaktewater
Voor de afvoer van het oppervlaktewater koos de gemeente Riemst Faserfix. De firma BESIX
infra voerde de werken uit. Het was een eerste kennismaking met het product voor werfleider Arne Houben. “De gemeente heeft Faserfix voorgeschreven om overal uniforme goten
te hebben. De plaatsing ging verrassend goed, mede door de afmeting van de goten.
We kunnen meter per meter plaatsen en dat maakt dat je preciezer kan werken. Voor deze
drie straten plaatsten we in totaal 6 meter Faserfix Super 400 (incl. gietijzeren rooster
KL F-900) en 26 meter Faserfix Super 500 (incl. gietijzeren rooster KL D-400).
Een extra troef is de maasdikte van de roosters. Voor de gemeente was tevens de toegankelijkheid erg belangrijk voor fietsers en kinderwagens gezien deze riolering in een schoolomgeving werd geplaatst. Een fijn product om mee te werken!”

www.deschacht.eu

FASERFIX®SUPER
1

EISEN

Afvoergoten voor de opvang van oppervlaktewater in zones met intens en zwaar
verkeer. Ze moeten aan de volgende karakteristieken beantwoorden:
■ bestand tegen extreme belasting en hoge, dynamische krachten m.n. hoge
wringkrachten.
■ uitzonderlijk stabiel, dit om de veiligheid op lange termijn te verzekeren.
■ resistent tegen weersinvloeden (vorst, warmte, vochtigheid).

2
■
■
■
■
■
■

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Industriezones met zwaar industrieel verkeer
Containerterminals
Havengebieden en militaire zones
Wegen en tunnels
Benzinestations en stopplaatsen
Luchthavens

3

OPLOSSINGEN

De FASERFIX®Super afvoergeulen bieden oplossingen voor alle toepassingsgebieden
in alle soorten verkeerszones:
■ massieve afvoergeulen in vezelversterkt beton.
■ versterkte randbescherming in corrosievrij verzinkt staal.
■ roosters tot klasse F900 volgens de norm EN 1433.
■ de roosters worden op een veilige manier in de randbescherming van de geul
vastgehouden mede door de specifieke diepte van 40 mm.
■ Side-Lock snelklikbevestigingssysteem met de mogelijkheid om bijkomend
8 bouten per lopende meter extra te voorzien.
■ veiligheidsvoeg om op een gemakkelijke manier de waterdichtheid te verzekeren.
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wereldwijd gebruikt door aannemers van
openbare werken voor de afwatering van
wegen, straten en pleinen allerhande, maar
ook op parkings, luchthavens, treinstations,
industrieterreinen, sportstadia en parken.

WEGENBOUW

• Locatie HQ:
Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle
ZODAT HET GOED
LOOPT

• Opgericht: 1969
• Aantal medewerkers: 315
• Activiteiten:
infrastructuurwerken voor zowel
publieke als private opdrachtgevers.

www.deschacht.eu

Productinfo Hauraton

Over Hauraton
Als specialist inzake riolering en waterafvoer wil Deschacht borg staan voor
compromisloze kwaliteit en innoverende
producten. Hauraton is sinds 1956 de
autoriteit voor afvoergoten voor alle toepassingen. Deschacht is de exclusieve
verdeler van Hauraton op de Belgische
markt. De producten van Hauraton worden

Peter Rommel - Productspecialist Hauraton - begeleidt uw project van A tot Z.
Contacteer Peter via peter.rommel@deschacht.eu.

[INFO]

• Bedrijf: BESIX Infra is dé kennis
gedreven aannemer voor wegenbouw
op de Vlaamse en Brusselse markt,
actief in wegenbouw, rioleringsaanleg,
milieusanering en de aanleg van publieke ruimtes. De vestigingen in Bilzen
en Burcht hebben een eigen beton- en
recyclagesite. Daarnaast beschikt de
100 % dochteronderneming Belasco
in Bilzen, Gent en Puurs over eigen
asfaltproductie- installaties. Dit alles
om werken in Vlaanderen en Brussel
efficiënt uit te kunnen voeren.

Meer info over dit project? Contacteer Jean-Marie Dewalleff via
jean-marie.dewalleff@deschacht.eu of via 0495/54 97 46.

shop.deschacht.eu
Altijd

1%

EXTRA

KORTING

Registreer nu!

✔ Eenvoudig online bestellen
✔ 24u/24u bestellen
✔ Laten leveren of afhalen
✔ Extra promo’s
✔ Zicht op de actuele voorraad
✔ Eigen artikelnummers
✔ Snel herbestellen
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Deschacht Oostakker

Deschacht sportief

Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

Deschacht Herent

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

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

linkedin.com/company/deschacht

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

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

youtube.com/DeschachtPlastics

www.deschacht.eu

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

facebook.com/DeschachtNV

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

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

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

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

instagram.com/deschacht_bouw

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

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

