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Esthetiek op het dak
Meerwaarde en kwaliteit met 
Tejas Borja.
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Giga bufferproject
10 Tubao tanks x 21 m voor buffering
van 1,5 miljoen liter regenwater.
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Deschacht Hasselt
Filiaal in de kijker.
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Supergamma
Deschacht kiest voor eigen 
private label gamma.
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OP DE COVER

Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

Orde op zaken 
In dynamische omgevingen ben je genoodzaakt om op geregelde  
tijdstippen halt te houden en te waken over het totaaloverzicht.
Wat zijn onze doelen? En hoe gaan we die bereiken?
Wij slagen erin deze 2 vragen op 1 vel papier neer te  
schrijven en dan is dat helder. Klaar!
 
Snoeien doet bloeien 
Sinds enkele jaren investeren wij fors in de uitbouw 
van onze divisie Dak. Wij hebben fors gesnoeid in 
de wildgroei van producten, die we doorheen de tijd 
‘verzameld’ hebben en zijn nu klaar om met een 
duidelijk afgebakend assortiment van  
producten (bitumen, PVC, EPDM, pannen 
en leien) jullie, onze klanten, maximaal 
te kunnen bedienen. Kwaliteit staat 
steeds voorop, getuige onze eigen 
ATG-keuringen waarmee we werkelijk 
onderscheidend zijn. We zien elkaar 
op Belgian Roof Day, van harte 
welkom. 
Zoals steeds is Deschacht een 
tikkeltje eigenwijs met eigen keuzes 
en zoals jullie weten: wij schrijven 
ons eigen verhaal. 
Veel leesplezier

Oerdegelijke dakbedekking

Oerdegelijk en betrouwbaar. Dat is waar het Supergamma van Deschacht voor staat.
Met trots stellen wij u het vernieuwde bitumen assortiment voor 

de afdichting van platte daken voor: SUPER.
Deschacht is de juiste keuze voor een SUPER toplaag, onderlaag of dampscherm 

in een ATG gekeurd systeem. De SUPER dakbedekking garandeert optimale en 
duurzame bescherming op hoogte in alle weersomstandigheden.

Lees meer op pagina 2 en 3.
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Deschacht investeert in de 
ontwikkeling van de dakdivisie
Met 10 vestigingen en 20000 producten in het assortiment is Deschacht een gekende 
naam in de bouwwereld.
Maar wist u dat Deschacht een sterk aanbod heeft op het gebied van dak, gevel en 
isolatie? Meer zelfs, als enige distribiteur heeft Deschacht een ATG-keuring en Broof T1 
certificering voor de eigen bitumen dakbedekking.
Voeg daarbij onze uitgebreide technische begeleiding bij de voorbereiding en op de werf 
zelf én onze vijf zinkcentra waar vakmensen zinken goten en aansluitstukken op maat 
snijden en plooien.

DAKSPECIAL
Deschacht kiest voor bitumen

Intussen werd ook het assortiment producten en materialen voor het plat dak verder 
uitgebreid en komen daar nu ook materialen voor hellende daken bij, vertelt Dirk Thys. 
“Naast de reeds gekende bouwmaterialen voor hellende daken als dakdoorvoeren, 
schouwkanalen, hout, flexibels en onderdakfolies kunnen de dakdekkers bij ons voortaan 
ook terecht voor pannen en leien.

Het spreekt dan ook voor zich dat ons Dakteam ook op het gebied van hellende daken 
van wanten weet. Zo maken wij onze slogan ‘One-stop dakshop. Non-stop dakadvies’ 
helemaal waar!”

Eigen Supergamma: 
oerdegelijke dakbedekking
Oerdegelijk en betrouwbaar. Dat is waar het Supergamma van Deschacht voor staat. 

Deschacht is de juiste keuze voor een SUPER toplaag, onderlaag of dampscherm in een ATG gekeurd systeem.
De SUPER dakbedekking garandeert optimale en duurzame bescherming op hoogte  

in alle weersomstandigheden. 

Wees gerust en geloof in de kracht en meerwaarde van het Supergamma.
Bitumen wordt niet met uitsterven bedreigd. Integendeel.

Bitumen is oerdegelijk en betrouwbaar. 

www.deschacht.eu

BITUMINEUZE
DAKBEDEKKING Bezoek ons op

BELGIAN
ROOF DAYVrijdag 26 november 2021Stand 84

en win een oerdegelijk T-SHIRT!

Supergamma
 Superuno V3 -  Dampscherm
 Superuno SA – Dampscherm
 Superprime APP – Onderlaag
 Superair SA SBS – Onderlaag
 Supergum APP – Toplaag
 Supergum+ APP – Toplaag
 Superflex SBS – Toplaag
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Een hellend dak van een kasteeltje 
in Kapellen en een plat dak van 
een kantoorgebouw in Deurne. 
Twee dakrenovaties waarvoor 
Deschacht materialen leverde, 
ook van eigen gamma. Aannemer 
Bouwgroup uit Wuustwezel nam 
de plaatsing voor zijn rekening. 
Beide partijen blikken terug op 
een vlotte samenwerking.      

Deschacht valt in de smaak als partner 
voor dakrenovaties 

Uitdagend dak
Op de Oude Bosuilbaan in Deurne vernieuw-
de aannemer Bouwgroup het 300 m2 grote 
plat dak  van een kantoorgebouw. “Dat was 
een project waarbij de aannemer isolatie en 

BOUWGROUP 

•  Locaties: Bredabaan 315 2990 
Wuustwezel

•  Opgericht: 2016

•  Aantal medewerkers: 1

•  Bedrijf: 
 Een goed advies begint met kennis en 
ervaring. Een slagzin die Bouwgroup 
terecht hanteert. Met meer dan 30 jaar 
ervaring in de dakwereld, dichtings-
werken en allerhande renovaties heeft 
Luc Hens, zaakvoerder van Bouwgroup, 
reeds heel wat jaren op de teller.  

 Na 25 jaar gewezen zaakvoeder bij 
een andere firma richtte hij samen 
met vrouw en dochter Bouwgroup op. 
Zelf hebben ze één man personeel in 
dienst. Voorts werken ze samen met 
vaste onderaannemers.  

 Renovaties en nieuwbouwprojecten 
zijn de focus van de firma, totaalpro-
jecten en afwerkingen de expertises. 
Het uitvoeren van deze taken gebeurt 
met de hoogste zorg en met de meest 
hoogwaardige materialen. Bouw-
group biedt een complete service 
met één aanspreekpunt. Alle dak- en 
bouwwerken zijn in handen van één 
expert. Bouwgroup klaart de klus snel, 
hoogwaardig én volgens de gemaakte 
afspraken.

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Arno Bosmans via 
arno.bosmans@deschacht.eu of via 0472/04 15 63.

een tweelaagse roofing plaatste,” zegt Arno 
Bosmans, accountmanager bij Deschacht. 
Uitdagender was het 900 m² hellend dak 
van het kasteeltje van het woonzorgcomplex 
Albe vzw in Kappelen. Dat werd volledig be-
dekt met natuurleien. “Een écht authentiek 
dakwerk”, aldus Bosmans. “Zulke projecten 
zijn een knappe referentie voor Deschacht.”

Als isolatie werd op beide daken Bauder 
PIR W dubbele T&G 120 mm geïnstalleerd. 
In Kapellen werd deze op de buitenkant van 
het dak aangebracht. “Met een sarkingdak 
vermijden we koudebruggen omdat de 
isolatieschil ononderbroken is,” vertelt Luc 
Hens. Tot slot zorgt de bedekking met 1ste 
keuze Itasi-natuurleien 40 x 22 voor een 
stijlvol eindresultaat. Al deze materialen 
leverde Deschacht aan op de werf. 

Sterke communicatie 

Na een succesvolle oplevering van beide 
werven, is Luc Hens van Bouwgroup lovend 
over de samenwerking met Deschacht. “Ik 
bestel materialen bij verschillende firma’s 
omdat ik bewust de prijzen in het oog 
houd. Voor deze werven kwam Deschacht 
als winnaar uit de bus: ze boden scherpe 
prijzen in combinatie met hoogkwalitatieve 
producten. Bovendien waren de leien strak 
afgewerkt en maatvast.”
Zowel Bouwgroup als Deschacht blikken 
tevreden terug op deze projecten. “Naast 
de kwaliteit en het financiële plaatje verliep 
ook de communicatie zeer vlot. De leverin-
gen waren goed op elkaar afgestemd,” be-
sluit Luc Hens.

Supergamma
heeft succes 

Als toplaag van de dakbedekking voor 
het kantoorgebouw werd in Deurne be-
roep gedaan op het Supergamma van 
Deschacht, specifiek de Supergum+ 
app 4mm.

Bosmans: “Dankzij ons Supergamma 
kunnen we een concurrentiële prijs 
afleveren waardoor we goed in de 
markt staan. Het Supergamma is ook 
volledig ATG gekeurd, wat interessant is 
tegenover andere private labels.”
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Ervaren dakdekker gelooft in esthetische 
meerwaarde én kwaliteit van Tejas Borja pannen

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Matthias Van Acker via 
matthias.vanacker@deschacht.eu of via 0472/33 41 55.

gelijkheden. Als kers op de taart wordt er 
bovenop de standaardgarantie nog eens 
50 jaar garantie geboden op deze BorjaJET 
print. De architect koos het type Flat 5XL 
met afwerking Tokyo Copper.

Uiteraard diende de afwerking in lijn te 
liggen met het ontwerp en het koperpalet 
zonder écht koper te moeten gebruiken. 
Deschacht plooide op maat dakranden, 
hoek- en afwerkingsprofielen uit het unieke 
zink van NedZink Nuance, kleur RED. Een 
perfecte match voor dit bijzonder en niet 
alledaags gevelproject.
Deze combinatie heeft ook dakdekker  
Benny Verdonck verrast; “het contrast met 
de gevel is heel erg mooi”.

Kwaliteit door  
onderscheidende  
productieprocessen
Naast het strakke design hebben deze XL 
tegels nog meerdere voordelen. De Flat-5XL 
Tech pannen wegen gemiddeld 10 kg/m2 
minder dan vergelijkbare pannen op de 
markt. Hierdoor ontlasten ze ook de dak-
structuur aanzienlijk. Bovendien gebeurt 
de productie van deze vlakke keramische 
pan op >1000° met een vochtopname van 
<3% wat resulteert in een perfecte lijn- en 
maatvoering om snel en efficiënt te werken. 
Dakdekker Verdonck prees tevens boven-
staande kwalitatieve eigenschappen.
  

VERDONCK DAKWERKEN

• Locatie: Vrasene (Beveren-Waas)

• Opgericht: 2008

• Aantal werknemers: 2

• Activiteiten: dakwerken en 
 gevebekleding

• Bedrijf: 
 Verdonck dakwerken uit Oost-Vlaan-
deren is een expert in plat en hellend 
dak met specialisatie in EPDM en 
leien. Ook voor gevelbekleding kan u 
bij hen terecht voor leien, sidings en 
rockpanel.

Met een architect als bouwheer moet het nieuwbouwproject zowel aan alle kwaliteits- als aan geraffineerde 
architecturale eisen voldoen. Voor de afwerking van het dak vond de klant een totaaloplossing bij Deschacht.  
Verdonck dakwerken kreeg het vertrouwen om dit uitdagende ontwerp te realiseren in samenwerking met het 
dakteam van Deschacht en specialisten van Tejas Borja zelf. 

Esthetische meerwaarde 
van dak tot dakrand
De bouwheer wenste een koperlook voor 
zijn uniek gevel- en dakproject. De keuze 
voor de pannen van Tejas Borja kwam van 
de bouwheer zelf. Initieel werden alternatie-
ven voorgesteld zoals hout, tegelpannen en 
Rockpanel maar allen beantwoordden ze 
niet aan de gewenste look & feel. 

Tejas Borja maakt gebruik van een unieke 
inkjetprinttechniek waardoor ze keramische 
pannen eender welke uitstraling kunnen ge-
ven. De resultaten zijn een droom voor ar-
chitecten: keramische pannen die eruitzien 
als hout, marmer, natuursteen, natuurleien 
en zelfs koper behoren voortaan tot de mo-

WERFREPORTAGE

Een professionele  
geslaagde samenwerking 
van drie partijen
“Voor mij geeft productkennis en service de 
doorslag om voor een leverancier te kiezen. 
Dat vond ik terug bij Matthias Van Acker, 
dakspecialist bij Deschacht”, vertelt Benny 
Verdonck. “De uitdaging van het project zat 
hem in de oversteek en het feit dat ik de 
eerste keer met deze pannen werk. Maar 
samen met de experts van Tejas Borja en 
Deschacht hebben we het project tot een 
goed einde gebracht. Het is zeker voor her-
haling vatbaar”.

Logo

• Strak design

• Extreem licht

• Kwalitatief & duurzaam

• Unieke afwerking met inkjetprinttechniek

• Variabele latafstand van 365mm 
 tot 400mm

Flat-5XL met Tokyo Copper print
Unieke vlakke keramische pan
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WERFREPORTAGE

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Kenny Piot via 
kenny.piot@deschacht.eu of via 0472/05 03 12.

Bouwteam Deschacht 
streeft naar totaaladvies

“Deschacht wordt traditioneel gezien als 
een specialist inzake riolering en wateraf-
voer”, vertelt Kenny Piot, Account Mana-
ger bij Deschacht. “Dat zijn we nog altijd, 
maar ondertussen doen we veel meer dan 
dat. Gaandeweg hebben wij ons aanbod 
en onze expertise uitgebreid naar isola-

Het nieuwe retailpark Malinas, in de lus van de N16 naar de R6, vlakbij de E19-afrit Mechelen-Noord, nadert 
zijn voltooiing. Het project krijgt vorm op een totale oppervlakte van 27.500 m2 en zal plaats bieden aan  
19 winkels en 1 grote horecazaak. Hoofdaannemer Groep Verelst voorziet de oplevering voor oktober 2021. 
Voor de isolatie tussen de ondergrondse ruimte - met o.a. een parking voor 350 wagens - en het gelijkvloerse 
niveau waar de winkels komen, koos Verelst voor XPS-isolatie van Soprema. Deschacht stond in voor de 
levering en advies. 

tie voor zowel vloeren, muren als daken, 
bijhorende folies, dampschermen en be-
vestigingsmaterialen, maar bijvoorbeeld 
ook nutsleidingen. Met ons Bouwteam 
kunnen wij advies leveren aan aanne-
mers vanaf klasse 7 & 8 en dit vanaf de 
ondergrond tot op het dak. Wij proberen 
daarbij zo vroeg mogelijk bij het project 
betrokken te worden. Goeie communica-
tie, gefundeerd advies, kwaliteit en strikte 
levering zijn daarbij primordiaal. In dit geval 

GROEP VERELST

• Locatie: Putte

• Opgericht: 1979

• Aantal werknemers: 400

• Activiteiten: Groep Verelst bestaat 
uit Verelst Woningbouw & Renovatie, 
Verelst Bedrijfs- en Projectbouw & 
Renovatie, Verelst Projectontwikkeling, 
Verelst Prefab beton- en staalstructu-
ren en Resolve (Real Estate Solutions 
Verelst). De groep is met deze ven-
nootschappen actief in woningbouw, 
semi-industrieel vastgoed, algemene 
bouw, en in staal- en betonstructuren. 
Groep Verelst realiseerde vorig jaar 
een omzet van 160 miljoen euro met 
400 werknemers.

• Bedrijf: 
 Verelst Bedrijfsbouw maakt deel uit 
van Groep Verelst en verzorgt al meer 
dan 40 jaar industriële nieuwbouw- 
en renovatieprojecten : logistiek, 
warehousing, sportcomplexen, gara-
ges, showrooms, kantoren, ... voor elk 
budget en voor elke klant.

 Dankzij onze jarenlange ervaring staan 
wij garant voor een professionele 
totaalaanpak. Wij bieden de oplossing 
voor elk traject: van bij de budgetfase, 
het ontwerp, de 3D-presentatie tot en 
met de realisatie van je dossier.

heeft dit geleid tot een mooie bestelling 
door Groep Verelst voor de vloerisolatie.”

XPS beste oplossing voor 
zwaarbelaste vloeren voor 
riolering
Kenny Piot: “Wij hebben in dit specifieke 
geval XPS isolatie van Soprema aanbevo-
len en geleverd voor de isolatie onder het 

gelijkvloers. Wij zijn preferred partner voor 
het gamma XPS isolatie van Soprema en 
in overleg met de klant vonden wij XPS de 
beste oplossing voor de vloerisolatie.

Hoge druksterkte 
gaf de doorslag
Matthias Van Roosbroeck, Senior Project-
leider Bedrijfsbouw bij Groep Verelst be-
aamt dit: “we hebben geopteerd voor Sop-
ra XPS 500KPA vanwege zijn isolerende 
eigenschappen, maar vooral wegens de 
hoge druksterkte van XPS, vergeleken bij 
andere harde isolatiematerialen. Dat maakt 
het uitermate geschikt voor toepassing bij 

SOPRA XPS SL is een thermische 
isolatieplaat uit geëxtrudeerd 
polystyreen (XPS) hardschuim. 
Voor het thermisch isoleren van 
vloeren, ondergrondse muren, 
hellende en platte daken.

• Druksterkte >= 300 kPa

• Zijden: sponning

• Vocht - en rotbestendig

• Klimaatvriendelijke CO²-technologie

• 100 % recycleerbaar

Deschacht levert XPS vloerisolatie
voor nieuw retailpark Malinaste Mechelen

zwaarbelaste vloeren, zoals dit bij dit win-
kelcentrum zeker het geval is. De stipte 
levering door Deschacht voldeed aan onze 
verwachtingen.”
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In Vlaams-Brabant werd een bestaande woning, met uniek uitzicht op 
het Meerdaalwoud, ingrijpend energetische verbouwd. De bewoners 
kijken vanuit de slaapkamer uit op het plat dak en baden in een 
groene omgeving.  Bernd Jost van architectenbureau B2 architecten 
koos Vaeplan als bovenlaag voor de dakbedekking wegens de 
perfecte afwerkingsmogelijkheden en omdat het dé oplossing is voor 
recuperatie van regenwater.     

WERFREPORTAGE

Een esthetische én duurzame oplossing 
voor platte en hellende daken

Meer info? Contacteer Frank Kino via 
frank.kino@deschacht.eu of via 0478/50 65 15.[INFO]

Aangename  
kennismaking met  
Vaeplan van Derbigum
Voor architect Bernd Jost was het niet de 
eerste keer dat hij Vaeplan voorschreef voor 
een bouwproject: “Het klopt dat het een 
nog vrij onbekend product is, maar voor 
ons is het eindelijk een goed alternatief 
voor EPDM en PVC mét lange levensduur. 
De aannemer die werd gekozen voor deze 
opdracht stond er weigerachtig tegenover 
waardoor de werken werden uitgevoerd 
door Bart Baestaens. Voor hem en zijn werk-
nemers was het wel de eerste keer, maar hij 
was oprecht geïnteresseerd om het product 
te leren kennen”. Dakdekker Baestaens 
bevestigt: “Het is altijd spannend om te 

BAESTAENS DAKWERKEN BV 

•  Locaties: Ramsel en Aarschot

•  Opgericht: 2003

•  Aantal medewerkers: 6

•  Activiteit: aannemer klasse 6, wegen-
bouwkundige en rioleringswerken.

•  Bedrijf: Baestaens Dakwerken BV is 
gespecialiseerd in algemene dakwer-
ken in Ramsel en omgeving. U kunt 
bij ons terecht voor de plaatsing van 
hellende of platte daken. Ook isoleren 
wij uw dak, zodat u moeiteloos voldoet 
aan alle nieuwe normen.

B2 ARCHITECTEN 

Bernd Jost - architect-bestuurder

M +32 497 428644
www.b2architecten.be
De Vunt 6, 3220 Holsbeek
T +32 16 848553

veranderen van materiaal maar dankzij de 
ondersteuning van Derbigum en Deschacht 
is alles heel erg vlot verlopen. De Vaeplan 
specialisten zijn tot twee keer toe naar de 
werf gekomen en waren erg correct en ge-
duldig.”

Voor herhaling vatbaar 
De meerwaarde van Vaeplan dakbedekking 
zit hem volgens de architect vooral in de re-
cuperatie van regenwater: “Bij alternatieven 
krijgt men soms een gele, bruine verkleu-
ring van het regenwater en klanten zien dit 
uiteraard liever niet. Een tweede voordeel 
voor de toekomst is dat de bevestiging voor 
fotovoltaïsche cellen kunnen worden geïn-
tegreerd in de dakhuid,” gaat Bernd verder. 
Voor deze werf werden de cellen in kaders 
bovenop de dakhuid geplaatst. De afwer-
king tenslotte kent geen gelijke. De bewo-
ners hebben zicht op het platte dak en zo-

wel de lichtere kleur als de bijna naadloze 
overgang tussen de dakbanen is visueel 
aantrekkelijk. De bleke dakhuid zorgt bo-
vendien voor een meer efficiënte isolatie”. 
“In de toekomst neem ik Vaeplan definitief 

mee op in mijn lastenboek”. Ook voor dak-
dekker Baestaens is het een blijver: “Het is 
een absolute aanrader, eens de techniek 
onder de knie kan er snel en efficiënt wor-
den gewerkt”.
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5 kilometer hoofdriolering 
Het bestaande gemengde rioleringsstel-
sel op de campus van UZ Gent wordt door 
Viabuild opgesplitst in drie verschillende 
strengen: regenwater, vuilwater en bedrijfs-
afvalwater. Bram De Haes, projectleider bij 
Viabuild: “Daar zijn twee belangrijke redenen 
voor. Allereerst kan de hoeveelheid bedrijfs-
afvalwater, wat anders belast wordt dan 
huishoudelijk afvalwater, hierdoor nauwkeu-
rig gemeten worden. Daarnaast kan het re-
genwater opgevangen en hergebruikt worden 
op een deel van de site. In totaal voorzien 
we ongeveer 5 kilometer aan hoofdriole-
ring, alsook 2 pompstations met volledige 
EM-inrichting, KWS-afscheiders, knijp- en 
overstortconstructies en meerdere ventu-
ri-meetgoten.

Kant-en-klaar bufferbekken 
De grote hoeveelheid regenwater die 
dankzij het gescheiden rioleringsstelsel 
opgevangen kon worden, kon dienen als 
verkoeling van het verwarmingssysteem en 
bewatering van de groenvoorzieningen op 
de site. Maar daarvoor was er natuurlijk 
wel een bufferbekken nodig. En dat bleek 

Niemand kan het zien, maar 5,5 meter onder de site van UZ Gent ligt de op een na grootste Tubaotank die 
Deschacht tot dusver geleverd heeft in België. De tank bestaat uit 10 elementen van gegolfd gegalvaniseerd 
staal, elk 21 meter lang en 3 meter breed, die samen ruim 1,5 miljoen liter regenwater kunnen opslaan. 
De plaatsing van de buffertank kadert in de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel rondom de 
ziekenhuiscampus, met Viabuild als hoofdaannemer.

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

VIABUILD

• Hoofdzetel: Gansbroekstraat 70, 
2870 Puurs-Sint-Amands

• Aantal werknemers: 720

• Activiteit + werkgebied: aannemer 
gespecialiseerd in wegeniswerken, 
afbraak- en grondwerken, asfaltwer-
ken, asbestverwijdering, burgerlijke 
bouwkunde en rioolrenovatie.

• Bedrijf: Viabuild verenigt sinds 2013 
meerdere aannemingsbedrijven en 
investeert in talent, technologie, 
veiligheid en duurzaamheid. Het aan-
nemingsbedrijf is actief in zowel de 
publieke als private sector en streeft 
ernaar om het beste, hoogkwalitatief 
werk af te leveren.

WERFREPORTAGE

Deschacht levert Tubaotank voor 
(bijna) grootste bufferproject ooit

niet vanzelfsprekend: “De locatie waar het 
bufferbekken moest komen, lag ingesloten 
tussen de tramsporen en een bestaand 
gebouw. Ook moesten we rekening houden 
met een diepte van 5,5 meter. En aan- 
gezien het om een ziekenhuissite gaat, 
mochten de werken niet te veel hinder met 

zich meebrengen. We zochten dus naar een 
oplossing met een korte doorloopperiode, 
en zo kwamen we bij de Tubaotank uit: alle 
elementen konden quasi kant-en-klaar 
aangeleverd worden, wat ons veel tijd en 
hinder zou besparen in vergelijking met een 
betonnen constructie”, vertelt De Haes.

Geplaatst in één dag 
Deschacht adviseerde Viabuild tijdens het 
hele proces, werkte een technisch plan uit 
en leidde de plaatsing van de Tubaotank 
in goede banen. Voor dat laatste was am-
per één weekenddag nodig. Dirk Stuyven, 
hoofd studiedienst en engineering bij De-
schacht: “Omdat de tramlijn niet onderbro-
ken mocht worden, moest de plaatsing in 
het weekend gebeuren en konden we niet 
anders dan de verschillende elementen 
vanop de rijweg over het tramspoor hijsen 
via een telescoopkraan. Dat was logistiek 
best een uitdaging, maar door op voorhand 
een duidelijk plaatsingsschema op te stel-
len en een goede coördinatie met De Lijn, 
is alles vlekkeloos verlopen.”

Memorabel project 
Voor Deschacht is de plaatsing van de Tu-
baotank op de site van UZ Gent om meer-
dere redenen een uniek project: “We heb-
ben deze werf op veel manieren beleefd. 
Niet alleen was de Tubaotank op dat mo-
ment de grootste die we geplaatst hebben 
in België, we hebben ook alle grèsbuizen en 
afvoermateriaal voor de riolering geleverd. 
Voor ons was dit dus echt een totaaldos-
sier, en dat soort projecten vergeet je niet 
snel”, aldus Stuyven. Ook bij Viabuild zijn ze 

lovend over de samenwerking. De Haes: “Ik 
hou wel van die vlotte manier van commu-
niceren en het feit dat er bij Deschacht al-
tijd een vast aanspreekpunt is. Dirk volgde 
alles op en was op de hoogte van elke mail 
en iedere berekening. Ook op de dag van 
de plaatsing was hij aanwezig. Zowel wij als 
de bouwheer waren heel tevreden.”
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Het isoleren  van daken is een gespecialiseerde discipline die heel wat kennis en ervaring
vereist. Zoals in de ganse bouwsector evolueren de zaken hier snel en komen er steeds weer
nieuwe bouwprocédés en steeds strengere normen op het gebied van energie en duurzaamheid 
die roepen om innovatieve producten, systemen en oplossingen. Het nieuwe dakteam van Deschacht heeft dan ook de ambitie om 
de klanten hun steun en toeverlaat te zijn voor alles wat met isolatie en bekleding van daken te maken heeft. Er werden daarom 
diverse specialisten aangeworven die kunnen helpen bij de analyse van de dakopbouw, de keuze van het meest geschikte product 
voor de beoogde toepassing en praktische ondersteuning tijdens de duur van de werken.

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

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES

ONZEFILIALEN

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

Dak
Als professionele aannemer of dakwer-
ker vindt u bij Deschacht een uitgebreid 
assortiment voor het platte en hellende 
dak. De opbouw ervan vergt een 
uitgebreide technische know-how en 
specifieke plaatsing. Enkele van onze 
gespecialiseerde fabrikanten stellen u 
tijdens deze ‘after-works’ dak de laatste 
nieuwe systemen en producten voor.

Zedelgem 14 okt 2021

Aartselaar  21 okt  2021

Tielt 28 okt  2021

Hasselt 2 dec  2021

Geel 9 dec 2021

Oostakker 16 dec  2021

Hoogstraten 13 jan   2022

Herstal 20 jan   2022

Welkom tussen 16u tot 21u.
Inschrijven is een must via www.deschacht.eu/opleidingen
of via marketing@deschacht.eu.

Doorlopend 
catering.

Maak ook kennis met onze dakexperten.

Deschacht stelde het eigen engineeringplatform in de kijker op Matexpo: planop-
timalisatie, 3D bim ontwerp, rekenprogramma’s voor o.a. dimensionering van een 
afscheider, maatwerk ontwikkeling en productspecialisme waar de ontwerper van 
riolerings- en omgevingswerken meteen concreet mee aan de slag kan. Blij elkaar 
weer te zien tijdens deze hoogmis voor de wegenbouw.

Misschien heb je ze al zien rijden?
De splinternieuwe veldritploeg Deschacht-Hens- Maes. Deschacht is naamsponsor 
van de ploeg en wil hiermee de naambekendheid verder uitdragen. Maar er is 
meer: wij hebben ambitie en willen aan de kop van het peloton rijden. 
Deze ambitie vinden we ook terug bij de ploeg. Door harde werkkracht en 
ambitie, willen we doelen voorop stellen. En ervoor gaan! 

Maken deel uit van het team: Daan Soete, Lander Loockx, Tom Meeusen, Vincent 
Baestaens, Jetze Van Campenhout, Len Dejonghe, Dario Lillo en en Maud Kaptheijns.

Dakteam
van Deschacht

*Kerstvakantie

Ask the Experts
op Matexpo

Deschacht viert oud en nieuw en sluit 
de deuren vanaf vrijdag 24/12/2021 t.e.m. 

zondag 02/01/2022.
Vanaf maandag 3 januari 2022

staan wij terug paraat!

Veldritteam I Deschacht-Hens-Maes

Maak kennis met het DAKTEAM op

BELGIAN
ROOF DAYVrijdag 26 november 2021Stand 84

en win een oerdegelijk T-SHIRT!

Vlnr.: Arno Bosmans, Marie-Jeanne Mensch, Frank Kino, Nicky Pollet, Debby Vandecruys,  
Christof Vreys, Bjorn Verhamme, Matthias Van Acker, Dirk Thijs, Mark Van Hove.


