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NUTSLEIDINGEN
in de kijker
OP DE COVER

Daadkracht
Bij Deschacht zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen.
Klinkt eenvoudig, maar wij passen dat elke dag toe in de praktijk.
Bijna een jaar geleden, in editie 3 van deze nieuwsbrief, informeerden we jullie over onze nieuwe
divisie Nutsleidingen die we boven de doopvont
hielden en over ons nieuwe competentie centrum
Dak dat we in Herent, Vlaams-Brabant zouden
vestigen.
In deze nieuwsbrief lezen jullie de eerste realisaties,
de eerste referentiewerven.

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.

Nieuwe concepten en tweemaal een
nieuw gamma van leveranciers en
producten, maar wel dezelfde receptuur
van Deschacht: verantwoordelijkheid en vertrouwen geven aan onze
mensen en ruimte voor nieuwe
initiatieven.
Er volgen er zeker nog.
Veel leesplezier!

Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder
Lees verder op pag. 2

DESCHACHT KORT

No-dig

Studiedienst

HVAC

Ontwikkeling Herent

Wachtbuizen van 22 m lang onder de
Chaussée de Lille.

De studiedienst van Deschacht optimaliseert het rioleringsplan technisch en
budgettair.

Deschacht Nutsleidingen levert nu ook
leidingen voor HVAC toepassingen.

Teamwork in ons filiaal te Herent.
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Deschacht Nutsleidingen levert GVK jacking pipes
voor doorpersing onder Chaussée de Lille bij Doornik
Wat moet je doen als gas- en elektriciteitsleidingen een drukke baan moeten kruisen? Je volgt het no-dig
principe en je gaat er onderdoor met persbuizen. Rioolspecialist Rio-Construct, onderdeel van de Dekabo
Group, voerde het uit en die andere rioolspecialist, Deschacht - afdeling Nutsleidingen, leverde de buizen.
Bram De Ridder, operationeel directeur van
Rio-Construct: “De Chaussée de Lille die de
ring van Doornik met de E42 verbindt, is
een drukke tweevaksbaan. Het openleggen
ervan is geen optie, dus gaf distributienetbeheerder ORES ons opdracht om bij Froy-

ennes twee wachtbuizen onder de weg door
te persen - beide 22 meter lang, één met
500 mm doormeter en één van 600 mm.
Deze mantelbuizen moeten dienen om er
leidingen voor gas en elektriciteit door te
trekken.”

Van put tot put
“Bij zo’n doorpersing gaan we als volgt te
werk: eerst graven we aan weerskanten van
de baan telkens een werkput tot 4 meter
onder het wegdek. We gebruiken een ultramoderne, zeer compacte persboormachine,
dus volstaat een put van 2 meter doormeter. We doen een theodolietgestuurde pilootboring van de ene put naar de andere,
waarna we casings van de gewenste diameter aanbrengen en deze vanuit de vertrekput naar de aankomstput persen.
De spiraalboren in de casings verwijderen
de grond en voeren hem af naar de vertrekput. Tot slot persen we de persbuizen
langs dezelfde weg. Ze duwen de casings
voor zich uit, die we via de aankomstput
verwijderen.”

Jacking pipes
“Omdat we ons specialiseren in rioleringstechnieken werken we vaak samen met
die andere specialist: Deschacht, meer
bepaald de afdeling nutsleidingen. Zij zijn
onze hoofdleverancier voor alles wat riolering, persboringen e.d. betreft. Zij leverden
ons de GVK jacking pipes. Dat zijn buizen
in glasvezelversterkte kunststof van 1 meter lang, met een inox manchet om ze aan
elkaar te koppelen.”

ling, afvoer van afvalwater, warmtenetten,
brandleidingen, transportleidingen, rioolrenovatie e.d.”, aldus Nick Van Coppenolle,
van Deschacht.

Deschacht specialiseert
“Een en ander past in onze strategie van
specialisatie op het gebied van nutsleidingen. We richten ons specifiek op aannemers die betrokken zijn bij de aanleg van
ondergrondse infrastructuur zoals elektriciteitsleidingen, telecom, drinkwaterverde-

RIOCONSTRUCT

• Locatie: Strombeek-Bever
• Opgericht: 2016
• Aantal werknemers: ca. 45
• Activiteiten: Rioolrenovatie en aanleg
nieuwe rioleringen.
• Bedrijf:
Rio Construct is uw partner voor al uw
rioleringsproblemen van A tot Z.

www.deschacht.eu

[INFO]

Meer info over dit project? Contacteer Nick Van Coppenolle via
nick.vancoppenolle@deschacht.eu of via 0483/73 77 78.
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Nauwe samenwerking studiedienst en onderaannemer
voor riolering van nieuwbouw VTI te Brugge
MAEYAERT AANNEMINGEN

• Locatie: Roeselare - Oekene
• Opgericht: 2006
• Aantal werknemers: 12 arbeiders en
4 bedienden
• Activiteiten: afbraak, gronden betonwerken / Aanneming- en
omgevingswerken
• Bedrijf:
Maeyaert Aannemingen uit Oekene,
opgericht door Pieter-Jan Maeyaert, is
sinds 2006 een gevestigde waarde in
de West-Vlaamse regio, en is vooral
actief in afbraak- en grondwerken,
omgevingswerken en riolering, bekisting- en betonwerken.
De nodige attesten en de opgeleide
mensen binnen het bedrijf zorgen
ervoor dat deze werken conform
verlopen. We streven naar kwaliteit en
de nodige opvolging van ieder project,
dit zowel voor particulieren als voor
aannemers.

Aan de Vaartdijkstraat te Brugge verrijst een compleet nieuwe schoolcampus. De Eiffage Groep
(THV Vuylsteke – Antwerpse bouwwerken) bouwt er de nieuwe campus van het VTI. Het spreekt vanzelf dat
daar een riolering bijhoort die aan de wettelijke, bouwkundige én budgettaire vereisten voldoet.
We spraken met onderaannemer Maeyaert die de rioleringswerken uitvoerde en Dirk Stuyven van Deschacht,
dat de materialen ervoor leverde.

Samenwerking studiedienst
en aannemer riolering
Dirk Stuyven, Hoofd studiedienst & engineering bij Deschacht: “We haalden het
project voor de binnen- én buitenriolering
van de nieuwe technische schoolcampus
binnen na intens overleg tussen onze studiedienst en de aannemers, het schoolbestuur en het studiebureau. Ook Scholen
Van Morgen, (de publiek-private samenwerking tussen Vlaamse overheid en privébedrijven) had er zijn zeg in. In samenwerking met onze klant, de firma Maeyaert uit
Roeselare, hebben wij het concept voor de
riolering technisch en budgettair geoptimaliseerd en de juiste voorzieningen voor
de afvoer van vuilwater en de buffering en
infiltratie van regenwater voorgesteld. Dit
alles werd uitgewerkt in een volledig
rioleringsplan met
inachtneming
van alle wettelijke
normen en
voorschriften.”

Dirk Stuyven
Hoofd Engineering

Volledig uitvoeringsplan
voor riolering

Mega Ribwall infiltratiebuizen en toezichtsputten

“Het gaat hier om een aanzienlijke werf”,
vertelt Pieter-Jan Maeyaert, CEO van Maeyaert Aannemingen. “VTI is een technische
school, dus naast de nodige leidingen voor
de afvoer van sanitair en douches moesten
we ook voorzieningen treffen voor de afvoer
van het vuilwater van sommige afdelingen
zoals de werkplaatsen auto, lassen en verspaning. In overleg met de studiedienst van
Deschacht hebben wij een volledig plan
voor de binnen- en buitenriolering uitgewerkt. Dat werd dan in werfvergaderingen
met de hoofdaannemer, architect en studiebureau van de bouwheer besproken en
verfijnd. Dit alles heeft enkele maanden in
beslag genomen.”

Voor de binnenriolering werd pvc-buis gebruikt, terwijl voor de afvoer en buffering
van het hemelwater 545 m Ribwall IT
infiltratiebuis met diameter 1000 werd
aangewend. De daarbij passende toezichtsput in HDPE heeft een diameter van
zomaar even 1,6 meter. De MDPE putten
waren dan weer een kolfje naar de hand
van de specialisten van Collinet. “Die toezichtskamers worden bij Collinet (zusterbedrijf van Deschacht) op maat gemaakt en
voorzien van alle toebehoren”, aldus PieterJan Maeyaert, “dat spaart toch wel heel wat
tijd uit op de werf.”

[INFO]

Project in samenwerking met
Studiebureau Jonckheere
www.studiebureaujonckheere.be

Meer info over de studiedienst van Deschacht?
Contacteer Dirk Stuyven via dirk.stuyven@deschacht.eu of via 0497/24 88 77.
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Boring van 667 m voor dok Zeebrugge
Deschacht Nutsleidingen levert voor dit omvangrijke project de nodige HDPE mantelbuizen, type SDR9, in diameters 110, 200,
250, 160 en 400 mm. In deze laatste buis
komt nog een HDPE waterleiding SDR11
met een diameter van 225 mm.

Deschacht specialiseert
in toelevering
voor nutsleidingen

Het Team Nutsleidingen van Deschacht levert de materialen voor een spraakmakend project in de haven
van Zeebrugge in samenwerking met Van den Berg NV uit Schelle. Van den Berg voert er een gestuurde
boring uit van maar liefst 667 meter en Deschacht Nutsleidingen levert de mantelbuizen voor deze
hooggespecialiseerde operatie.

Bundel van 13 HDPE
mantelbuizen
Peter Cloet, project manager Horizontal
Directional Drilling bij Van den Berg: “In opdracht van bouwfirma Artes Depret, netbeheerder Fluvius en drinkwaterbedrijf Farys
voeren we een horizontale gestuurde boring
uit onder het Verbindingsdok te Zeebrugge.
Daarin zal een PE-bundel van 13 buizen worden getrokken ten behoeve van het transport
van water, elektriciteit en data. De afstand
tussen intredeput en uittredeput bedraagt
667 meter en we boren op een diepte van
45,70 meter. Deze diepte is nodig voor het
heien van de palen ter ondersteuning van de
grootste beweegbare brug van Europa.”

“HDPE verdient de voorkeur bij gestuurde
boringen, vanwege zijn buigzaamheid en
weerstand tegen hoge trekkrachten”, vertelt
Nick Van Coppenolle van Deschacht Nutsleidingen. “We zijn zeer ingenomen met
deze bestelling want het bevestigt ons aanbod en onze expertise naar dit hooggespecialiseerd segment. Sleufloze technieken
worden - in het kader van de ‘no-dig’ en
‘minder-hinder’ principes - steeds vaker
toegepast. Onze bedrijfseenheid Nutsleidingen specialiseert zich in de toelevering
van materialen voor deze technieken.”

Boring in drie fasen
“Voor de boring gebruiken wij een PRIME
80 ton Rig met bijhorende recycling- en
mix-unit, pompen, stroomgeneratoren en
alle bijhorende klein materiaal en materieel”, vervolgt Peter Cloet. “Omdat het hier
om een zogenaamde rotsboring gaat - onder het dok bevinden zich harde lagen van
zand en schelpen - dient er tijdens de pilootboring extra tooling te worden ingezet.
Het boorproces gebeurt in drie fasen.

[INFO]

Eerst wordt een pilootboring tussen de inen uittredeput uitgevoerd d.m.v. van een optische gyroscoop. Dit levert een boortunnel
op met een diameter van 250 mm. Gezien
we hier een bundel met 13 buizen gaan
trekken, moet die diameter in verschillende
stappen naar 1200 mm geruimd worden. In
de derde fase trekken we de mantelbuizen
in die aan de uittredeput - aan elkaar gelast
tot de gewenste lengte - klaar liggen. Voor
een project van deze omvang moet je toch
rekenen op een uitvoeringstermijn van 4 à
5 weken”, besluit Peter Cloet.

VAN DEN BERG

• Locatie: Steenwinkelstraat 640,
2627 Schelle
• Opgericht: 1973
• Aantal medewerkers: 550 in totaliteit
• Activiteit + werkgebied: Spoorweginstallaties, Ondergrondse infrastructuur,
technische installaties, speciale
projecten.
• Bedrijf: Van den Berg heeft een ruime
ervaring in de kabel- en leidingbouw
en biedt haar klanten hoogstaande
Grootste beweegbare
infrastructuuroplossingen
aan. brug van Europa
Ondergrondse en bovengrondse kabels
en leidingen, horizontaal gestuurde
boringen, hoogspanning en tractie,
netwerken en gestructureerde bekabelingssystemen, glasvezelnetwerken,
warmtenetten, seininstallaties en
bewakingssystemen, huisaansluitingen, tunnel-technische installaties en
verkeerstechnieken.

Meer info over dit project? Contacteer Nick Van Coppenolle via
nick.vancoppenolle@deschacht.eu of via 0483/73 77 78.
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Deschacht levert HVAC-leidingen
voor hotel Van der Valk in Gent
In de loop van het voorjaar zal Gent een zakenhotel rijker zijn. De vaklui van Janssen the Building Company
en hun onderaannemers werken met man en macht om tegen begin april het gebouw vlakbij de Ghelamco
Arena om te toveren tot een hotel met 266 kamers, restaurants, een skybar, fitness & wellness, en ruime
accommodatie voor congressen. VMA Druart uit Aalst tekent voor de aanleg van koeling en verwarming,
Deschacht levert de leidingen.

Deschacht Nutsleidingen
richt zich ook op HVAC
Alain Sterckx, Accountmanager Nutsleidingen, Installatietechnieken & HVAC:
“Deschacht gaat meer en meer voor specialisatie in diverse segmenten. Nutsleidingen, ook voor HVAC in gebouwen, vormen
een van onze strategische werkterreinen.
Onze bedrijfseenheid Nutsleidingen legt
zich hier op toe. Recent hebben wij twee
nieuwe productlijnen toegevoegd aan ons
assortiment: de Niron ppr buizen en Multinupi meerlagenbuizen. Beide types buizen
worden gebruikt op de werf Van der Valk.
Het gaat hier om een grote werf en de bestelling die VMA Druart bij ons plaatste was
navenant. Een en ander bevestigt hun vertrouwen in ons aanbod.”

Toevoer en aftakkingen naar
koelplafonds
“Hoofdaannemer Janssen koos voor koelplafonds als klimaatoplossing voor het
nieuwe hotel”, vertelt Steven Schellaert,
projectmanager technieken bij VMA Druart.
Voor de toevoer van het koel- en verwarmingswater gebruiken we Niron Clima leidingen en voor de aftakkingen hebben we
voor het Multinupi systeem van meerlagige persbare leidingen gekozen. Ze worden
middels de aftaklaszadels met de Niron-

[INFO]
www.deschacht.eu

buis verbonden. De overgangsstukken worden in de toevoerbuis ingeboord en d.m.v.
polyfusie ingesmolten. Het voordeel is dat
alle materiaal dat Deschacht ons hiervoor
levert, van dezelfde producent komt en dat
we daardoor ook van een systeemgarantie
genieten. We zijn in september vorig jaar
gestart en we hopen tegen begin april klaar
te zijn. Om zo’n omvangrijke werf in dit tijdsbestek klaar te krijgen, moet je absoluut
kunnen rekenen op kwalitatief materiaal en
vlotte levering.

VMA DRUART

• Locatie: exploitatiezetel 9300 Aalst
(Pierre Corneliskaai, 10) - Hoofdzetel
6040 Jumet (Edim-bourgstraat, 19)
• Opgericht: 1985
• Aantal werknemers: 270
• Activiteiten: HVAC-Sanitair
• Bedrijf:
VMA-Druart is een referentie op het
gebied van speciale gebouwtechnieken: HVAC (Heating, Ventilation & Air
Conditioning), koeling, sanitair en een
volledig geïntegreerde oplossing voor
de automatisering van alle bouwtechnieken.

Meer info over dit project? Contacteer Alain Sterckx via
alain.sterckx@deschacht.eu of via 0472/38 35 64.
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Technisch sterk dossier voor
bedrijvenpark te Lubbeek
In Lubbeek verrijst het bedrijvenpark Endepoel.
Aannemer Mathieu-Gijbels bouwt er 36 kmo-units op een
terrein van 1,3 hectare. Projectontwikkelaar Futurn schakelde
aannemer Aclagro in voor de sloop van de bestaande gebouwen,
de grondwerken en de riolering. De studiedienst van Deschacht
en de aannemer uit Wondelgem maakten van een summier
rioleringsplan een waterdicht dossier waarmee ze rioolbeheerder
Fluvius overtuigden.

Technisch beste dossier
Dirk Smet, hoofd calculatie ASA bij Aclagro:
“Het dossier van Deschacht kwam zowel
technisch als budgettair als beste uit de
bus. Bij de prijsvraag van de opdrachtgever hoorde een summier rioleringsplan dat
wij samen met Dirk Stuyven en zijn mensen verder hebben uitgewerkt. Het kwam
er op aan, binnen het voorziene budget
voor de riolering, op een zo efficiënt mogelijke manier tegemoet te komen aan alle
wettelijke voorschriften inzake buffering en
infiltratie van regenwater en de afvoer van
vuilwater.”

Rekentool SIRIO
“Wij hebben inderdaad in overleg met
Dirk, vertrekkend van enkele schetsen, het
uitvoeringsplan ontwikkeld en bij Fluvius
verdedigd”, aldus Dirk Stuyven, hoofd en-

gineering en studiedienst bij Deschacht.
” We hebben daarbij o.a. gebruik gemaakt
van de SIRIO rekentool (ontwikkeld aan
de KUL in samenwerking met VLARIO).
Het werk van onze studiedienst heeft hier,
naast onze levervoorwaarden, zeker het
verschil gemaakt.”

Afbraak oude gebouwen
en aanleg volledige
riolering
Dirk Smet: “Met onze firma hebben wij
niet alleen de oude gebouwen op het
terrein gesloopt, we hebben ook de volledige riolering aangelegd. Zo hebben wij
600 meter Ribwall infiltratiebuis van 600
mm diameter geplaatst, samen met de
nodige inspectieputten. Daarnaast ook
1.600 meter pvc buizen voor vuilwater,
12 regenputten en 12 septische putten.

ACLAGRO

• Locatie: Wondelgem, Flémalle
• Opgericht: 1970
• Aantal medewerkers: ca. 350

Alles is volgens plan verlopen en volkomen in lijn met de wettelijke regelgeving
en normen terzake.”

• Activiteit:
ontmanteling, asbestverwijdering,
afbraak, grondwerken, infra,
bodemsanering, waterzuivering en
grondreiniging.
Klasse 8 voor infra, grondwerken,
afbraakwerken en asbestverwijdering.
Klasse 5 voor waterzuivering.
Speciale erkenningen voor asbest en
bodemsanering.

VLARIO ontwikkelde samen met de KU Leuven een handige rekentool: SIRIO.
Dit is een software die studiebureaus, bouwtekenaars en aannemers helpt om
snel en efficiënt de afvoer, buffering en infiltratie van hemelwater te ontwerpen.
De software werd ontwikkeld in nauw overleg met leden van Vlario en de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Efficiënt omgaan met hemelwater
wordt alsmaar belangrijker. Maar slim ontwerpen met hemelwater is complex: wat
is de ideale grootte van een buffer? Hoe vaak zal deze overstorten? Hoeveel water
kan hergebruikt worden? Hoe rekening houden met de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) Hemelwater? Sirio laat toe om deze vragen snel te
beantwoorden en is bijzonder nuttig voor rioleringsontwerpen en optimalisatie van
industrieel hergebruik van hemelwater.

[INFO]

Meer info over dit project? Contacteer Dirk Stuyven via
dirk.stuyven@deschacht.eu of via 0497/24 88 77.
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Filiaal Herent ontwikkelt
Zoals we in de vorige Infokrant al vertelden, gaat Deschacht zijn expertise
en dienstverlening toespitsen op vijf doelgroepen: weg- en rioleringswerken, algemene aanneming, Isolatie, dak & gevel, nutsvoorzieningen en
utiliteitsbouw. Om ons aanbod en service naar deze doelgroepen op een
nog hoger niveau te brengen, investeren wij de volgende jaren in mensen en
middelen. Het jongste voorbeeld daarvan is ons filiaal te Herent. Dat wordt
de komende maanden verbouwd tot een volwaardig Deschacht filiaal.
In en om het Deschacht filiaal te Herent
gonst het van de activiteit. Er wordt gebouwd aan een nieuwe shop, opslagruimte
en kantoren. Deadline: oktober dit jaar. Ook
op commercieel vlak vertoont het Herent
team grote dynamiek. Filiaalverantwoordelijke Jo Knops en zijn team steken hun ambitie dan ook niet onder stoelen of banken.
Ze willen hét aanspreekpunt zijn voor aannemers in de regio Vlaams-Brabant, voor
riolering, dak- en gevelwerken en isolatie
en brengen daartoe een multichannel-strategie in de praktijk.

Jo Knops:
“Inzetten op sterke punten
met geoliede machine”
Filiaalverantwoordelijke Jo Knops werkt al
zo’n drie jaar voor Deschacht, eerst op de
binnendienst te Geel, later te Hasselt
waar hij het filiaal mee hielp opstarten.
“We hebben hier in Herent alles om onze
stempel te drukken: een overwegend jong,
gedreven team waarin iedereen dezelfde
taal spreekt, een permanente voorraad van

6000 artikelen, en straks een volledig nieuwe shop en dito magazijn. De bedoeling is
om onze sterke punten uit te spelen naar
de regionale aannemers.”

Multichannel marketing
“Dat doen we via een multichannel benadering”, vervolgt Jo Knops. “We zetten in
op alle beschikbare kanalen: e-commerce
via onze webshop met levering d.m.v. eigen
transport of afhaling in het filiaal, advies
en begeleiding door onze medewerkers
buitendienst voor alle type bouwprojecten.
En, last-but-not-least, telefonische en face-to-face receptie en opvolging door onze
binnendienst. Alles samen vormt dit commercieel en logistiek een geoliede machine
die snel kan schakelen wanneer klanten
bestellingen plaatsen of nood hebben aan
advies.”

Najaar 2021

Brecht Bastiaens:
“Als je zelf mee vooruit wil,
biedt Deschacht doorgroeikansen.”
Brecht Bastiaens monsterde op 1 augustus
vorig jaar aan bij Deschacht Herent als account manager regionale verkoop. “Ik richt
mij vooral op aannemers tot klasse 6 en
ook op tuinaannemers. Ik vestig hun aandacht op onze sterke punten - kwalitatief
gamma, service en stock. Sinds kort hoort
daar ook een assortiment voor HVAC bij,
wat mijn actieradius qua type klanten weer
uitbreidt naar installateurs in dat segment.
Dat is het fijne van Deschacht: het is een
expansief bedrijf dat vooruit wil - kijk maar
naar de investeringen hier in Herent - en
als je dezelfde ambitie hebt opent dat zeker
doorgroeikansen.”

www.deschacht.eu
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Nazim Yildiz:
“De ambitie van Deschacht
matcht met de mijne.”

Kenny Piot:
“We willen op elk domein
met specialisten werken.”

“Ik werk sinds juni vorig jaar op de commerciële
binnendienst hier in Herent. Daarvoor werkte
ik in de automobielsector. Deschacht is
een andere wereld, maar heel dynamisch
en ambitieus. Dat matcht met mijn eigen
ambitie, want hier krijg je kansen.
Mijn werk is heel divers. Ik adviseer
klanten telefonisch, per e-mail en
‘live’ aan de balie. Ik zoek mee
naar oplossingen, en soms zijn dat
alternatieven voor wat ze op het oog
hadden. Die meerwaarde leveren is
een uitdaging. Daarnaast maak ik offertes,
ook voor aanbestedingsdossiers.”

Kenny Piot is sinds begin januari 2020
account manager Bouwteam en wegenbouw. “Ik richt mij op grotere projecten,
zoals woonzorgcentra, sporthallen, industriebouw e.d. Samen met de studiedienst
geven wij technisch advies, werken plannen
uit en stellen de corresponderende offertes op. Idealiter worden wij vanaf de eerste ontwerpfase bij het project betrokken.
Startend bij de riolering kunnen we zo - via
de isolatie en gevelbekleding - meegroeien tot en met het dak. Om dat te kunnen
waarmaken willen we hier in Herent op elk
domein met specialisten werken, met de
juiste mensen op de juiste plaats.”

Jo Knops:
“Levenslang leren is ons devies.”
“Al deze mensen zouden geen resultaten kunnen behalen zonder de vakkundige ondersteuning door de magazijniers, de medewerkers shop- en binnendienst en de
chauffeurs die de bestellingen uitleveren. Samen vormen zij een hecht team dat resultaten behaalt door een combinatie van inzet en expertise. In dat verband geloven
wij in levenslang leren, zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten. Daarom
wordt ons filiaal, naast een kenniscentrum voor dak, gevel & isolatie, ook een opleidings- en oefencentrum voor onze klanten en hun medewerkers”, besluit Jo Knops.

[INFO]

Meer info over de ontwikkeling te Herent? Contacteer Jo Knops
via jo.knops@deschacht.eu of via 0472/97 56 31.

WERFREPORTAGE

Wanneer innovatie
en esthetiek samengaan

Deschacht levert zonnepannen van Tejas
Borja voor renovatieproject in Hove

Altijd op zoek naar innoverende producten, verdeelt Deschacht sinds enige tijd dakpannen van de Spaanse
producent Tejas Borja. Een van de topartikelen in hun assortiment is de Solar Flat-5XL. Dat is een vlakke
keramische dakpan waarin zonnecellen zijn geïntegreerd. Ideaal voor wie vindt dat zonnepanelen de esthetiek
van een dak tenietdoen.
Arno Bosmans, Account Manager bij
Deschacht: “De gemeente Hove bij Antwerpen is gekend voor haar huizen met
rieten dak. Maar bij een renovatie verkoos
de bouwheer een pannendak met zonnepanelen, wat de gemeente dan weer niet
zag zitten. De Solar Flat-5XL zonnepan van
Tejas Borja trok de ambtenaren over de
streep. De visueel perfecte integratie van
de zonnecellen in deze strakke pan is zowel
technisch als esthetisch een voltreffer die
zelfs de meest veeleisende bouwheer én
bouwambtenaar kan bekoren.”

Ingenieuze keramische
dakpan met ingebouwde
zonnecellen
“Zo’n fotovoltaïsche dakpan van Tejas Borja
verenigt eigenlijk twee producten in één,
die naadloos geïntegreerd zijn”, vervolgt
Arno Bosmans. “Enerzijds een volbloed
100% keramische dakpan, met alle kwaliteiten inzake waterdichtheid, laag gewicht
en design. Anderzijds een glas-in-glas fotovoltaïsch paneel in antireflecterend zwart

dat perfect aansluit bij het matzwart van de
dakpan. Een dakoppervlak van een gemiddelde gezinswoning (30 m²) met Solar Flat5XL keramische pannen genereert 3.519
kWh elektriciteit per jaar. Daar komt een
doorsnee gezin een jaar mee toe. Dit innovatief, duurzaam en ecologisch topproduct
sluit 100% aan bij de vooruitstrevende
visie van Deschacht op de 21ste eeuwse
bouwsector.”

Perfecte uitvoering en
ondersteuning

gelijkaardige projecten binnengekregen.
Het is een heel mooi product en de uitvoering is perfect verlopen, mede door de
degelijke ondersteuning vanwege de invoerder. We kregen een puntgaaf legschema en
de nodige instructies over de plaatsing.
Wat rendement betreft: dat is gelijk aan
klassieke zonnepanelen. Voor wie gewone
zonnepanelen decoratief gezien een afknapper vindt, is de Solar pan van Tejas
Borja zeker een aanrader.”

DAKWERKEN LAURYSSEN

• Locatie: Brecht
• Opgericht: 1978. Ondertussen hebben
wij 43 jaar ervaring in de sector.
• Aantal medewerkers: 28
• Activiteit:
dakwerken. Pannen, leien, zink, koper.
Platte daken.
• Bedrijf: bij Dakwerken Lauryssen
hebben wij de kennis in huis om elk
type dak of project uit te voeren. Dakwerken Lauryssen bouwde in de loop
van de jaren een zeer sterke service
uit. Dit omvat veel meer dan enkel een
correcte dienst-na-verkoop. Zowel voor
nieuwbouw als renovaties adviseren
wij u graag bij de keuze van de meest
optimale oplossing voor uw project.

De renovatie te Hove werd uitgevoerd door
Dakwerken Lauryssen uit Brecht. Werfleider
Kurt Noelants ziet zeker toekomst in de zonnepan. “Het is de eerste keer dat we zulke
zonnepannen toepassen, maar we hebben
ondertussen al een drietal aanvragen voor

[INFO]

Meer info? Contacteer Arno Bosmans via
arno.bosmans@deschacht.eu of via 0472/04 15 63.
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DESCHACHT ONLINE

Bouwverlof
Aartselaar, Geel, Hasselt, Hoogstraten, Herent, Herstal en Oostakker
vanaf zaterdag 10 juli 2021 t.e.m. zaterdag 31 juli 2021.
Het filiaal Oostakker is tijdens het bouwverlof geopend voor afhalingen.
Tielt en Zedelgem:
vanaf zaterdag 17 juli 2021 t.e.m. zaterdag 7 augustus 2021.
Hamme: vanaf zaterdag 17 juli t.e.m. zaterdag 31 juli.

SCOREN
BIJ DESCHACHT

DESCHACHTTIP

WEBSHOPTIP!

Maak het je gemakkelijk en bestel online via de webshop
van Deschacht met je eigen artikelnummers.
Je kan je lijst met artikelnummers in één keer opladen
via een import vanuit Excel. Of doe je dit liever manueel?
Ook deze oplossing bieden wij je aan.
Ontdek deze optie via shop.deschacht.eu
Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

ONLINE
EK ACTIE!
GRATIS EK 2021 PAKKET
DESCHACHT VOETBAL + 2 SHIRTS

Per e 1000 netto aankoopwaarde via shop.deschacht.eu .
Deze actie loopt van 1/05/2021 t.e.m. 31/05/2021, zolang de voorraad strekt.

ONZEFILIALEN
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

