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Met Deschacht steeds op kop!

Bezoek Deschacht op Belgian Roof Day stand nr. 130 - vrijdag 30/11/2018, Brussels Kart Expo.

Teambuilding
Belofte maakt schuld. Ons 5 jaren plan
van 2014 is dit jaar beëindigd en de
doelstellingen zijn behaald. En daarom
trokken we van 01/11 tot 4/11 met
maar liefst 89 collega’s op fietsincentive naar Altea in Spanje onder professionele begeleiding van Kortweg Cycling.
Het werd een ongelooflijke 4-daagse
met veel plezier en drank maar bovenal
met geweldige sportieve prestaties. Voor
een aantal op de limiet of er net over,
voor anderen een gezonde training.

Onze trip was ook de ideale gelegenheid om de collega’s van andere filialen
beter te leren kennen en het was mooi
om te zien dat de ‘Deschacht spirit’
overal dezelfde is. Dit kan de onderlinge
samenwerking alleen maar ten goede
komen en daar gaat u, onze klant, ook
de vruchten van proeven.
Want ook voor u geldt onze regel : we
zeggen wat we doen en we doen wat we
zeggen.
Veel leesplezier

OP DE COVER

Op kop in dakdichting!
Deschacht is niet alleen toonaangevend
met zijn productaanbod voor rioleringen,
maar rijdt ook op kop in dakdichting.
Meer zelfs, als enige distribiteur hebben
wij een ATG-keuring en certificering voor
de dakrollen onder de merknaam Super
- voor de afdichting van platte daken en dit zowel op de bovenlaag als voor de
volledige dakopbouw.
Deschacht is voortaan ook exclusief
aanbieder in Benelux van Danopol
kunststof dakbanen. Deze exclusivititeit

bewijst de buitengewone expertise en
ervaring van Deschacht op het gebied
van dakbedekking. Maar Deschacht
zet ook sterk in op service, met o.a.
4 zinkcentra waar vakmensen zinken
goten en aansluitstukken op maat snijden
en plooien.
Het dakteam van Deschacht zal klaar
staan op Belgian Roof Day met de
nieuwste dakbrochure! De inhoud van de
brochure gaat van opbouw tot isolatie,
waterdichting, zink en toebehoren.

NIEUW:
BROCHURE
PLAT DAK
Kom zeker
een bezoekje
brengen
aan stand
nummer 130.
Misschien
scoor je wel de
Deschacht-veiligheidshelm.
Benieuwd
hoe? Neem zeker een kijkje op
www.deschacht.eu/belgian-roof-day .een
moderne shop met een assortiment van
riolering tot dak van meer dan 15.000
bouwartikelen.”

Filiaal Hasselt:
De kracht van de lokale vestiging
“We geloven sterk in regionale klanten. Als
klant uit regio Limburg hoef je voortaan
niet meer naar Geel te rijden. Ook in
Hasselt maken we nu ons concept ‘onestop bouwshop, non-stop bouwadvies’

voor je waar.

Complete waterafvoer 2500 m² dak in
voor psychiatrisch
14 dagen tijd
centrum
vernieuwen

Sandwichpanelen
voor het
Moorkensplein

DRENOTUBE: drainageen infiltratiesysteem
in één

Het inspecteerbare bufferbekken van 25
op 5 meter bestaat uit Controlboxen en
Varioboxen. Het werd geplaatst door een
aannemer die voor Deschacht werkt.

Naast de isolatiewaarde is de snelle en
gemakkelijke plaatsing een groot voordeel van deze JI Eco PIR-dakpanelen.

Zo kunnen de bomen geen schade aanrichten aan de bovenliggende bestrating
en blijft de voedingrijke ondergrond geschikt voor een optimale wortelgroei.

Het alles-in-éénsysteem draineert het
grondwater én infiltreert het regenwater in
de grond.
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Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

Vanaf 1 november zorgt een lokaal team
voor ons eigen transport en onze gekende
service en advies. Vandaag nog op locatie

volledig in opbouw. Vanaf 1 december met
een moderne shop met een assortiment
van riolering tot dak van meer dan 15.000
bouwartikelen.”

DESCHACHT KORT

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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Bouwhandel met meerwaarde,
de studiedienst
Almaar meer klanten doen een beroep op de studiedienst van Deschacht. Dat is geen toeval, want de studiedienst is een van de
manieren waarop Deschacht zijn meerwaarde realiseert.
Service voor en na verkoop was altijd
al een sterkte van Deschacht. Vanaf
2009 werd deze dienstverlening verder
geprofessionaliseerd met de oprichting van
een interne studiedienst met specialisten in
de diverse vakgebieden. Die werken samen
met zowel interne collega’s als met klanten
en voorschrijvers. Momenteel bestaat het
team uit 7 medewerkers, verspreid over de
vestigingen in Oostakker, Geel en Herstal
voor optimale bereikbaarheid. Vanuit de
expertise van Deschacht op het vlak van
waterafvoer en riolering ligt het zwaartepunt
binnen de studiedienst op deze sector.
De studiedienst maakt deel uit van de
bedrijfscultuur van Deschacht. De dienst
werkt steevast mee in een bouwteam
waarbij hoofdaannemer , onderaannemer
en bouwheer/architect verenigd worden.
De ontwerpers van de studiedienst worden
daarbij door hun externe projectadviseur en
customer service collega bijgestaan zodat
er een snelle en uniforme communicatielijn
ontstaat.
Op die manier delen wij onze expertise met
bouwheren en architecten zodat reeds bij

“De studiedienst houdt
bovendien rekening met
wetgeving, regionale
verordeningen,
terreinsituaties en
uitdrukkelijke wensen van
bouwheer en architect.”
de ontwerpfase cruciale aspecten in de
riolering/regenwater plannen adequaat
worden voorzien.

Vanaf ontwerp tot uitvoering
De studiedienst realiseert zijn meerwaarde
inderdaad het best wanneer hij vanaf de
ontwerpfase wordt ingeschakeld. Een
verkennend gesprek met de projectleiding en
een grondige analyse van plan en bestek zijn
de eerste stap. Daarna gaan de specialisten
van de studiedienst samen met alle partijen
(bouwheer, aannemers en onderaannemers,
architect) na welke producten het best
tegemoetkomen aan de eisen van het bestek

en de wensen van bouwheer en architect.
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.

Maatwerk
Door hun breed productportfolio kunnen
Deschacht en zusterbedrijf Collinet uiterst
flexibel inspelen op markttrends en
specifieke producttoepassingen. Collinet
kan daarbij vanuit een Just in Time cultuur
en op basis van jarenlange expertise
maatoplossingen produceren voor MDPE
en HDPE toezichtskamers, HDPE KWS
afscheiders (zie ook project Luiknatie), PE
en PP opslagtanks en inox maatwerk.
Alles staat of valt met communicatie tussen
mensen. Deschacht investeert natuurlijk in
de nieuwste digitale systemen, ook voor het
uittekenen van plannen. Maar het sluitstuk is
altijd: mensen rond de tafel. Daar realiseert
zich echt onze meerwaarde!

[INFO]

Contacteer de studiedienst via 09 353 94 13.

WERFREPORTAGE

Complete waterafvoer voor psychiatrisch centrum
Het psychiatrisch centrum Ariadne in Lede ondergaat al enkele jaren een metamorfose.
Dit jaar werden drie gebouwen afgebroken, een nieuwbouw met kamers voor 60
patiënten verschijnt in de plaats. De Broeders van Liefde, eigenaars van het centrum,
gaven het project in handen van Algemene Bouwonderneming Vandenbussche.
Deschacht leverde de riolering en het bufferbekken. Beide werden door Hector Van
Moer & Zonen geplaatst.
Werfleider Croene van Vandenbussche:
“We zijn in februari 2018 met de werken
begonnen. Afbraak, sanering van de grond,
de volledige nieuwbouw, nutsleidingen,
wegen- en infrastructuurwerken: we
pakken het hele project van a tot z aan.
Voor het rioleringsstelsel, het buffer
bekken, de wegenwerken, afbraak en
sanering werken we samen met Hector
Van Moer & Zonen.”

Studie, plannen en
prefablevering

aannemer die voor Deschacht werkt. Ook
daardoor wonnen we tijd.”

Totaalservice
“We werken om verschillende redenen
met Deschacht samen. Hun studiedienst
ontwerpt de plannen. Met hun kennis
helpen ze je om de efficiëntst mogelijke
riolering aan te leggen. Je krijgt ook een
totaalpakket: zelfs plaatsing als het nodig is.
En met hun netwerk van filialen is er altijd
wel een in de buurt van de werf waar je aan
het werk bent.”

“Deschacht maakte op voorhand een
rioleringsstudie en leverde de plannen
voor het hele stelsel. Het bufferbekken
dat ondertussen al geplaatst is, vangt
het water van het nieuwe gebouw op. Het
gaat om een dakoppervlakte van ongeveer
3.500 m². De bestaande gebouwen worden
nog op een tweede bekken aangesloten.
Omdat de timing van het project krap is,
leverde Deschacht de PE-binnenriolering
prefab aan: de buizen waren al zo veel
mogelijk aan elkaar gelast.”

Cruciale tijdwinst
Werfleider Steve Oellibrandt van
Hector Van Moer & Zonen: “Dankzij
het voorbereidende werk van Deschacht
moesten we zelf op de werf niet al te veel
meer lassen. Dat bespaarde ons veel tijd.
Het inspecteerbare bufferbekken van 25
op 5 meter bestaat uit Controlboxen en
Varioboxen. Het werd geplaatst door een

www.deschacht.eu

“Bij Deschacht krijg je een totaalpakket.”
Steve Oellibrandt, Hector Van Moer & Zonen

ALGEMENE
BOUWONDERNEMING
VANDENBUSSCHE

HECTOR VAN MOER & ZONEN

 Locatie: Aalter

 Locatie: Melsele

 Opgericht: 1988

 Opgericht: 1980

 Werknemers: 120

 Werknemers: 50

 Activiteiten: klasse 8-aannemer voor
bouw- en renovatieprojecten

 Activiteiten: Grond-, afbraak- en
milieuwerken, bodemsanering,
recycling en containerverhuur

 Bedrijf: wilt u zonder zorgen bouwen
of renoveren? Vandenbussche neemt
uw project volledig in handen van
studie over uitvoering tot onderhoud
en herstelling.
 Meer info:
www.vandenbusschebouw.be

[INFO]

 Bedrijf: met Hector Van Moer &
Zonen kiest u voor een onestopshop
voor alle werken die met afbraak en
grond te maken hebben. Voor uw
hele project krijgt u 1 coördinatie- en
aanspreekpunt.
 Meer info: www.vanmoerh.be

Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via Filip Ausloos,
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475/84 76 33.
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2500 m² dak in 14 dagen tijd vernieuwen
In Wechelderzande ligt Mega Speelstad: de grootste binnenspeeltuin van het land.
Dat is meer dan 5000 m² speelplezier voor je bengels. Denk aan klim- en klauterkooien,
luchtkastelen, botsauto’s, en nog veel meer. Een deel van het dak was dringend aan
vervanging toe. De firma John Lauryssen uit Brecht klaarde die klus in 14 dagen met
de dakpanelen van Joris Ide en de service van Deschacht.
“De opdrachtgever had twee prioriteiten
voor dit project”, vertelt zaakvoerder
John Lauryssen. “Hij wou natuurlijk
een perfecte uitvoering van de
werkzaamheden, maar ook de termijn
was enorm belangrijk. Hoe sneller de
werken achter de rug waren, hoe beter.
Daarom investeerden we veel tijd in de
voorbereiding en planning, en kozen we
Deschacht als leverancier. Kwestie van
zeker te zijn dat alle materialen op tijd
op de werf geleverd werden. Ook werkten
we door in de weekends. Zo slaagden we
erin om 2500 m² dak in 14 dagen tijd te
vernieuwen.”

Dakplaten van Joris Ide:
duurzaam én gemakkelijk
Welke materialen leverde Deschacht?
Dat waren vooral de geïsoleerde JI Eco
PIR-dakpanelen van Joris Ide. Die zijn
de ideale dakbedekking voor functionele
gebouwen zoals loodsen, magazijnen en
dus ook een grote binnenspeeltuin zoals
Mega Speelstad. De platen hebben een
toplaag in golvend, roestvrij staal en
een isolatielaag van 10 cm dik aan de
onderkant. Naast de isolatiewaarde is
de snelle en gemakkelijke plaatsing een
groot voordeel van deze dakplaten.

“Toch was dit best wel een uitdagend
project”, gaat John verder. “Eerst moesten
we de oude asbestplaten afbreken. Een
klus die volgens de regels van de kunst
en vooral superveilig moest gebeuren.

Daarom kregen onze medewerkers eerst
de nodige opleiding. Na de afbraakwerken
timmerden we de nieuwe dakstructuur
waarop we de dakplaten van Joris Ide
plaatsten. We werkten alles af met
dakgoten en de nodige afvoerleidingen.”

Deschacht komt
élke afspraak na

 Locatie: Groot Veerle 21a – Brecht
 Opgericht: 1990
 Aantal werknemers: 20

“We hadden absoluut een leverancier
nodig waarop we konden bouwen. Daarom
kozen we voor Deschacht. Om je een idee
te geven: 8 vrachtwagens met dakpanelen
werden er op de werf geleverd en allemaal
waren ze stipt op de afspraak. Daarnaast
deden we een beroep op Deschacht om
bepaalde stukken te plooien, en ook die
kregen we perfect volgens de afspraak
terug. Hadden we extra vragen? Dan
staken de medewerkers van Deschacht
een tandje bij. ’s Avonds brachten we de
bestelbon binnen en de volgende ochtend
konden we onze bestelling ophalen. Op
die manier is het fijn samenwerken.”

[INFO]

JOHN LAURYSSEN

 Activiteiten: Dakwerken,
sectionaalpoorten, en ramen en
deuren in pvc, aluminium en hout
 Bedrijf: 28 jaar geleden starten
John Lauryssen en zijn vrouw met
een algemene schrijnwerkerij in
een klein werkhuis in Zoersel.
Vakmanschap en service deden het
familiebedrijf groeien tot een vaste
waarde in de sector en de regio.
Het bedrijf ging zich specialiseren
in dakwerken, en ramen en
deuren in pvc, aluminium en hout.
Ondertussen is de toekomst ook
verzekerd door opvolging van de
kinderen.
 Meer info: www.jlauryssen.be

Contacteer het verkoopteam via Hans Nys:
hans.nys@deschacht.eu of 0496/58 42 44.

KLANTGETUIGENIS

Superplan maakt dak van folieserre waterdicht
Heuvel-Folie-Serres maakt folieserres, folieloodsen en serrestallen voor professioneel gebruik. Op het dak van hun productiehal legden ze nieuwe folies en pvc-bedekkingsmaterialen.
Om de constructie helemaal waterdicht te maken, lieten ze de dakgoten van de serre bekleden met zelfklevende waterdichting van Superplan. Daktimmerwerken Van Tichelt plaatste
een totale lengte van 770 meter.

Waterdichte aansluiting van
dak op goot
Kris Van Den Heuvel, zaakvoerder van
Heuvel-Folie-Serres: “Ons nieuwe zadeldaksysteem laat enorm veel lucht en licht
binnen in onze productiehal. De lucht komt
binnen via beweegbare verluchtingsramen.
Omdat vroeger bij een stortbui of te veel
sneeuwval het water of de sneeuw in de v’s
van het dak bleef staan, beslisten we om
tussen elk zadeldak v-vormige goten in het
dak te verwerken. Die voeren het regenwater en de sneeuw snel af via 1 gevel van
het 70 meter lange dak. Superplan maakt
de aansluiting van onze verluchtingsramen
op de goten 100% waterdicht.”

Veilig onderhouden en folies
wisselen
“De vaste goten laten ons ook toe om de
folies schoon te maken en te vervangen
en de verluchtingsramen te onderhouden.
Dankzij Superplan kunnen we veilig over

de goten lopen en die werkzaamheden
gemakkelijk en zonder risico uitvoeren.
Voor de kleur van de waterdichting kozen
we lichtgrijs. Een tint die minder warm
wordt in de zon en de sandwichplaten
van de onderliggende goot minder doet
uitzetten.”

DAKTIMMERWERKEN
VAN TICHELT

Snel geplaatst

 Locatie: Brecht

Dakdekker Stefaan Van Tichelt: “We
hebben Superplan aangeraden omdat het
geen optie was om roofing op de goten te
branden. Superplan is een materiaal dat
je gemakkelijk en snel plaatst. Waarom
ik mijn materialen graag bij Deschacht
afneem? Omdat het contact met het
filiaal in Hoogstraten helemaal goed zit.
En als we tijdens een plaatsing op een
probleem stuiten, zoeken ze direct mee
naar een oplossing. Een grote troef.”

 Werknemers: 8

[INFO]

 Opgericht: 2008
 Activiteiten: daktimmerwerken en
gevelbekleding
 Bedrijf: samenwerken met een
dakdekker die de afspraken die u met
hem maakt ook écht nakomt? Een
van wie u ook na de plaatsing service
krijgt? Bel Daktimmerwerken Van
Tichelt!
 Meer info: s.vantichelt@hotmail.com,
0495 23 10 13

Uw contact voor regio Hoogstraten:
hoogstraten@deschacht.eu of 03/340 20 60.

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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IN DE KIJKER

Het liep gesmeerd in Altea!
Op 1 november vloog het Deschacht fietspeloton met zijn 89’en (!) naar het Spaanse
Altea, een kuststadje aan de Middellandse zee, zo’n 100 km onder Valencia.
Het was een initiatief van Deschacht-CEO
Jo Verfaellie, zoals bekend zelf een fervent
fietser. Maar er was ook nog een tweede
reden; deze wielervierdaagse was immers
een groepsbeloning voor het collectief
behalen van het 5-jaren businessplan van
Deschacht.

Gelukkig kwam het ’s avonds altijd goed in
het schitterende hotel ‘Villa Gadea’, o.a.
met een gedenkwaardige groepsplons in
het zwembad én in fietstenue.

De voorbije maanden waren al enkele
trainingen georganiseerd en dat bleek
geen verloren moeite. Het Spaanse
binnenland is nogal heuvelachtig en de
dagelijkse ritten bleken dan ook behoorlijk
pittig. Sommige renners en rensters
verloren daarbij wel eens het Noorden uit
het oog en namen een verkeerde afslag...

Voor de gelegenheid kregen de Deschacht
wielertruitjes en -broekjes een makeover, waar iedereen heel tevreden over
was. Hopelijk leggen ze - samen met de
dragers ervan - nog vele fietskilometers
af.

Voor de rest deed de bar gouden zaken...
tot hij op een avond helemaal leeg was.

PRODUCTFOCUS

Tweede dikke buis voor Deschacht!
Ze is wat minder dik dan die in Kallo, maar ze kan toch tellen. Voor de tweede keer in korte tijd doet een bouwheer een beroep op
de Tubao buis, verdeeld door Deschacht. Deze keer voor de aanleg van een sprinklervat op een werf in Ath.
De Delhaize vestiging in het Henegouwse
Ath wordt uitgebreid. Om de sprinklerinstallatie met water te voeden is een buffertank van zo’n 160 m3 nodig. Normaal
gesproken wordt dit opgelost door een
waterdichte betonnen kuip aan te leggen.
Een werkje dat algauw zo’n 2 weken in
beslag neemt.

Phenix Group uit Pepingen niet zitten.
Via een vakblad kwamen ze bij de Tubao
buizen en dus bij Deschacht terecht”,
vertelt
commercieel
medewerker
Giuseppe Pulvirenti.

“Dat zagen de bouwheer en aannemer

“We zijn om 7.30u begonnen met twee

Een buffertank van 160 m3
op twee uur tijd!

van onze mensen en één medewerker van
Tubao. Tegen 9.30u was ons sprinklervat
kant en klaar en konden we beginnen
aanvullen. Dat moet zowat een record
zijn,” aldus projectleider Nick Pinnock van
Phenix Group. “Het gaat om twee buizen
van 2,30 m doormeter, in totaal 39 m lang.
Die werden geplaatst met een dekking
van 80 cm. Met een waterdichte kraag
werden de buizen aan mekaar gehecht.

NIEUW:
BROCHURE EFFICIËNT
WATERBEHEER
Daarna werden ze met
een geogrid bedekt en
met aarde toegedekt.
Daarover kwam een laag
asfalt, want die zone wordt parking.”
Het spreekt vanzelf dat tijdswinst de
voornaamste reden was om voor Tubao te
kiezen. “De tijdswinst t.o.v. de traditionele
methode is inderdaad fenomenaal”, aldus
Nick Pinnock. “Daarnaast hadden we ook
veel minder materiaal nodig dan wanneer
we beton zouden gestort hebben, met
alles er op en er aan, van bodemplaat
over bekisting van de wandplaten tot de
dakplaat. De oplossing met de Tubao
buizen leverde ons een gigantische
besparing in manuren op. Vermits we de
plaats waar de buizen werden ingegraven
ook daarna nodig hebben als werfzone,
betekent dit twee weken tijdswinst bij de
uitvoering van het volledige bouwproject.
De keuze lag dus voor de hand.”
“Of we in de toekomst opnieuw voor
Tubao en Deschacht kiezen? Het hangt
een beetje van het volume af, maar in
gelijkaardige omstandigheden opteren
we in de toekomst zeker opnieuw voor
Tubao”, zo besluit Nick Pinnock.

[INFO]
www.deschacht.eu

PHENIX GROUP
 Locatie: Pepingen
 Activiteiten: industriebouw: casco,
uitbreidingen, verbouwingen,
grond- en afbraakwerken. Gericht op
retailketens.
 Werkterrein: België
 Contact: 02/356 98 19
 Website: www.phenix-group.be
 Adres: Ninoofsesteenweg 125
1670 Pepingen

Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via Filip Ausloos,
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475/84 76 33.
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Waals filiaal schiet in de roos met leveranciersexpo
Op 21 september 2018 tekenden bijna vierhonderd bouwprofessionals present op onze eerste opendeuravond in Herstal.
Dankzij een dertigtal leveranciers waren alle ingrediënten voor een echte vakbeurs van de partij.
“De aanwezigheid van onze partnerleveranciers was een absolute must”, aldus
Didier Lacroix, filiaalverantwoordelijke in
Herstal. “We vonden het belangrijk om
onze gasten de juiste technische informatie te geven op een evenement met net
dat tikje meer. Nu weet iedereen waar en
bij wie hij terechtkan voor dak- en gevelproducten, isolatie, riolerings- en afvoermateriaal en bouwfolie.” Een parcours
langs de verschillende standhouders

Van a tot z
Het studiebureau van Deschacht Herstal
begeleidt klanten in het hele bouwtraject,
van het eerste ontwerp tot de levering op
de werf. Dit houdt ook in dat bijvoorbeeld
riolerings- en afvoerplannen worden
aangepast om de juiste hoeveelheden
en exacte afmetingen te garanderen. Zo
kunnen onze klanten en inkoopadviseurs
niet alleen tijd, maar ook geld besparen.
Bij Deschacht Herstal is het concept

bracht de bezoekers tot in de feesttent
die speciaal voor dit evenement werd opgezet. Daar konden ze in een muzikaal kader volop genieten van een warm en koud
buffet met een drankje aan de bar.

Regionale troeven
Deschacht Herstal, het eerste Waalse
filiaal van de groep, biedt meer dan
15.000 bouwartikelen aan in zijn nieuwe

winkel. Maar de échte kracht van dit filiaal
gaat nog veel verder. Deschacht Herstal
kan namelijk bogen op een jarenlange
ervaring, aangevuld met de expertise van
de groep. Klanten kunnen hier terecht
voor complete oplossingen op het gebied
van riolering en afvoer, dakbedekking en
isolatie. De eigen leveringsdienst maakt
het plaatje compleet: bestellingen van
klanten uit de regio worden een dag later
al geleverd.

[INFO]

“One stop bouwshop voor nonstop bouwadvies” geen loos begrip.
Integendeel: van materiaal en tips tot
service – onze klanten vinden het hier
allemaal!

Uw contact voor regio Luik: Didier Lacroix,
via didier.lacroix@deschacht.eu of 0472/28 67 11.

WERFREPORTAGE

Historische boerderij krijgt nieuw dak met Unidek
Aannemingsbedrijf De Cavalier uit Kwaadmechelen vernieuwde een 200 jaar oude
woning in Asdonk. Sluitstuk van het project is de vernieuwing van het dak op de
aanpalende boerderij. De keuze daarvoor viel op de Kolibrie-dakpanelen van Unidek.
Zaakvoerder Tomas Lenaerts van De Cavalier: “Unidek Kolibrie is een isolerend
sandwichpaneel, met een kern in brandvertragend geëxpandeerd polystyreen, kortweg
EPS. De buitenkant is voorzien van een spaanplaat met groene folie en 2 tengels van
20 mm hoog en 30 mm breed. De binnenkant is afgewerkt met een witte spaanplaat
van 3 mm dik.”
“Het grote voordeel van die Unidekpanelen? Je werkt op korte termijn
een volledig dak af. Om je een idee te
geven: de historische boerderij heeft een
dakoppervlakte van 260 m2. Die hebben
we in 1 dag dichtgelegd met Unidek. Ook
mooi meegenomen is de binnenafwerking
van het dak. Die is volledig klaar zodra
de panelen zijn gelegd. Dus geen gedoe
meer met Gyproc-platen.”

Van oud naar nieuw
“Zo’n oud gebouw stelt bijzondere eisen”,
gaat Tomas verder. “Eerst verwijderden
we de oude pannen en kepers, daarna
moesten we de dakstructuur aanpassen.
Want de gordingen en nok moeten
volledig vlak liggen als je met Unidek wilt
werken. Bij nieuwe gebouwen is dat geen
probleem, maar bij een boerderij van

200 jaar oud is dat een ander verhaal.”
“Ook het vermelden waard zijn de talrijke toepassingsmogelijkheden van de
Unidek-panelen: op 4 plaatsen komen
er dakkapellen op de boerderij. Met die
sandwichpanelen is dat perfect mogelijk.”

Doen zoals beloofd
Over de samenwerking met Deschacht
is Tomas kort en bondig: “Bij Deschacht
doen ze wat ze beloven. Op basis van onze
opmetingen gaven we onze bestelling
door en Deschacht zorgde ervoor dat het
materiaal stipt geleverd werd door Unidek.
Alles zit in handige combipakketten met
het nodige bevestigingsmateriaal. Zo is
het efficiënt werken.”

DE CAVALIER BVBA
 Locatie: Kwaadmechelen / Meerhout
 Specialiteit: het leveren van
kwalitatieve dakwerken is hun
hoofdfocus. Met een team van goed
opgeleide en continu bijgeschoolde
medewerkers leveren ze kwaliteitsvol
werk af op al hun werven. Zowel
particulieren, bedrijven als overheden
kunnen bij hen terecht voor renovatieof nieuwbouwprojecten.
 Bijzondere aandacht: voor oude
daken die vernieuwd worden met
behoud van hun authentieke karakter.
 Info: Tomas Lenaerts
0474 96 85 06
lenaerts.tomas@skynet.be
014 30 22 94

[INFO]

Contacteer het verkoopteam via Hans Nys:
hans.nys@deschacht.eu of 0496/58 42 44.
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Sandwichpanelen voor het Moorkensplein
In februari startte de heraanleg van het Moorkensplein in Borgerhout. Dat project verloopt in 2 fasen en duurt ongeveer een jaar.
Niet alleen de bestrating en riolering worden vernieuwd. Het plein verandert in een groene oase met veel bomen. Daarom gebruikte
aannemer Willemen Infra sandwichpanelen die een deel van de fundering vervangen.
“Een groot deel van het nieuwe
plein wordt alleen toegankelijk voor
voetgangers”,
begint
projectleider
Moric De Koninck zijn verhaal. “In die
zone worden een aantal bomen geplant

en de stad wil die alle kansen geven
om te groeien. Natuurlijk zónder dat
hun wortels het nieuw aangelegde
plein omhoogstuwen. Daarom schreef
het bestek wortelgeleidingspanelen

en drukverdelende sandwichpanelen
voor. Deschacht zocht en vond die pvcmaterialen voor ons.”

Wortelruimte geven
aan bomen
De kunststof sandwichpanelen dragen
en verdelen de druk die anders door
de fundering wordt opgevangen. En de
open structuur van de panelen zorgt
voor voldoende waterdoorlatendheid en
beluchting. Zo kunnen de bomen geen
schade aanrichten aan de bovenliggende
bestrating en blijft de voedingrijke
ondergrond geschikt voor een optimale
wortelgroei.
“Die materialen worden steeds vaker
gebruikt”, gaat Moric verder. “Vorig
jaar deden we een proefproject in de
Charlottalei in Antwerpen. Nu gebruiken
we de sandwichpanelen voor het eerst
op grote schaal. Het is dan ook een
pionierswerk dat we verrichten met een
innovatief product.”
Naast de sandwichpanelen worden
er op diverse plaatsen ook kunststof
inspectieputten met terugslagklep voor
zien. De bomen zijn voorzien van een
drainagesysteem. De kleppen verhinderen
dat het water in droge perioden terugloopt
naar de riolering en de kleppen kunnen in
de winter ook dichtgezet worden, zodat er
geen water met dooizouten in het systeem
kan komen, wat schadelijk zal zijn voor de
wortels van de bomen.

WILLEMEN INFRA REGIO NOORD

Leverancier met kennis
van zaken
“We werken al een aantal jaren samen met
Deschacht en zijn heel tevreden over de
service die we krijgen. Voor elke vraag over
pvc kun je bij hen terecht en je krijgt binnen
de kortste keren een helder antwoord –
ook als het gaat over nieuwigheden. In de
sector is Deschacht dan ook dé referentie
voor materialen in pvc.”

 Opgericht: 1 juli 2018, door
het samengaan van Aswebo,
Aannemingen Van Wellen en Kumpen
Infra
 Werknemers: ongeveer 300
medewerkers bij Willemen Infra regio
Noord

Flexibiliteit in levering
en hoeveelheid
“Het is niet alleen omwille van de kwaliteit
van Supergum en Superprime dat we
onze roofing bij Deschacht afnemen.
Geen enkele andere leverancier is zo
flexibel in zijn leveringen. Heb je morgen
extra materiaal nodig? Dan weet je dat
het dan ook op de werf ligt. Snel even
langsrijden om zelf materiaal te gaan
halen is dankzij hun voorraad nooit een
probleem. En waar andere leveranciers
met minimumhoeveelheden werken, is
Deschacht ook daar heel flexibel in.”

[INFO]

 Locatie: Kapellen

 Activiteiten: wegenbouw en
infrastructuurwerken
 Bedrijf: Willemen Infra is thuis in
alle aspecten van de wegenbouw
en infrastructuurwerken. Dat
gaat van de voorbereidende
opmetingen en studies tot de
uitvoering van de werkzaamheden.
Ook in de Antwerpse haven en
de petrochemische sector is
het aannemingsbedrijf sterk
vertegenwoordigd.
 Meer info: www.willemen.be

Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via Filip Ausloos,
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475/84 76 33.

IN DE KIJKER

Lijnafwatering van Hauraton lost afvoerprobleem op
Houthulst krijgt een vrijetijdscampus. De bestaande sporthal wordt uitgebreid met
een turnzaal, tenniszaal, muzieklokaal, twee padelterreinen, twee voetbalvelden en
een gebouw met tribune, cafetaria en kleedkamers voor de voetbalclub. Timo-Tuin
deed de volledige buitenaanleg: riolering, aanleg van het voetbalveld in kunstgras en
in natuurgras, een nieuwe parking, wandelpaden, …
Sandrino Timperman van Timo-Tuin:
“Tijdens de aanleg van de toegangsweg
naar het gebouw dook een probleem
op. De weg loopt tussen 2 gebouwen
door, en onder een overkapping. Maar
de overkapping kwam niet tot tegen de
gebouwen zoals afgesproken. De weg was
op dat moment al klaar om te asfalteren.
Zoals het plan voorzag, was er geen
afvoer om regenwater op te vangen.”

Vlakke afvoergoten

NIEUW:
BROCHURE TUINAANLEG

“RECYFIX TOP X is een lichte, stevige goot in
PE. In combinatie met het kliksysteem zorgt
dat ervoor dat je ze heel gemakkelijk plaatst.
We belden Deschacht omdat zij heel snel
uit voorraad kunnen leveren. De 80 meter
afvoergoot die we nodig hadden, moest
zo snel mogelijk op de werf liggen. Anders
konden we niet anders dan dat deel van
de werkzaamheden stop te zetten. Dankzij
Deschacht en RECYFIX hebben we die
toegangsweg zonder vertraging afgewerkt.”

TIMO-TUIN BVBA

 Locatie: Poperinge
 Opgericht: 1990
 Aantal medewerkers: 20
 Activiteiten: aanleg van
tuinen, opritten, parkings en
buitenomgevingen, wegen-,
riolerings- en infrastructuurwerken

“We hadden dringend een oplossing
nodig. Vooral omdat het hoogteverschil
met het asfalt niet groot genoeg was om
een gewone afvoergoot te leggen. Die
zou boven het asfalt uitkomen. Daarom
vroegen we Deschacht welke goot het
probleem oploste én snel geleverd kon
worden. Ze stelden ons de RECYFIX TOP
X-lijnafwatering van Hauraton voor. De
goot en het asfalt liggen nu perfect op
dezelfde hoogte. Dat kan, omdat het
water onder de grond via een ondergoot
wordt afgevoerd.”

Snel uit voorraad geleverd
www.deschacht.eu

 Bedrijf: Of het nu om een
tuin, parking, weg of volledige
buitenomgeving gaat: u wilt
dat uw project vlot en met de
grootste zorg uitgevoerd wordt.
Dat is precies waar Timo-Tuin bij
privé- en openbare bouwheren om
bekendstaat.
 Meer info: www.timotuin.be

[INFO]

Meer info over Hauraton afvoergeulen?
Contacteer Peter Rommel via 0473/57 08 10.
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Deschacht wordt exclusief verdeler van Danopol pvc-membranen
voor platte daken
Deschacht zet een nieuwe stap in de verdere specialisatie en uitdieping van zijn aanbod. Voortaan kunnen dakdekkers en
aannemers bij ons terecht voor pvc-membranen voor de afdichting van platte daken. Deschacht wordt immers exclusief verdeler
voor de Benelux van het gamma Danopol, van de Spaanse producent Danosa.
Voor de afdichting van platte daken
genieten PVC-membranen bij veel
bouwheren de voorkeur vanwege hun
gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Om
op de nog steeds groeiende vraag te
kunnen ingaan heeft Deschacht besloten
pvc-membranen op te nemen in zijn
assortiment. De keuze is gevallen op het
Danopol gamma van de firma Danosa.
Deze Spaanse producent is marktleider
in waterdichtingsproducten in eigen land
en de 6de grootste in Europa. Het bedrijf
verdeelt zijn producten in 70 landen op de
5 continenten. Deschacht is nu exclusief
verdeler van de Danopol pvc-membranen
voor de Benelux.

Voor grote en kleine
dakoppervlakken
PVC-membranen worden zowel in de
woningbouw als in de projectmarkt voor
industriebouw gebruikt. Het voornaamste

voordeel van PVC is zijn gunstige prijskwaliteitverhouding. Andere voordelen
zijn de grote dimensionele stabiliteit
en de hoge treksterkte en weerstand
tegen scheuren en perforatie. Bij
sommige bouwheren spelen ook de
esthetische mogelijkheden een rol,
met name het kleurenpalet. PVC is
bovendien recycleerbaar - een bijkomend
verkoopsargument naar bouwheren
die gevoelig zijn voor het thema
duurzaamheid.

bestaan uit polyvinylchloride met een
intern wapeningsnet van polyester (HS) of
met fleeceback (HSF). Deschacht verdeelt
eveneens de nodige toebehoren voor
details en afwerking, zoals binnenhoeken,
buitenhoeken, afvoer, ...)
Pvc-membranen vergen grote nauwgezetheid bij de plaatsing. Dakdekkers en aannemers kunnen altijd rekenen op advies
van het Deschacht dakteam.

Het Danopol-gamma bestaat uit
membranen met de nodige ATGattestering en voldoet aan de Belgische
brandnormen. De productrange omvat
pvc-membranen in de diktes 1,2, 1,5 en
1,8 mm, bij breedtes van 1,06 en 1,80
meter, en lengtes van 13, 15, 17, 20 en 25
meter. De standaardkleuren zijn lichtgrijs,
donkergrijs en ‘cool roofing’ (gebroken
wit). De Danopol pvc-membranen

[INFO]

Carl Jansen via carl.jansen@deschacht.eu of via 0499/51 33 44.

PRODUCTFOCUS

DRENOTUBE: drainage- en infiltratiesysteem in één Gresbuizen
Het klassieke drainagesysteem met grind? Daar hebben we nu een vervanger voor:
DRENOTUBE. Het alles-in-éénsysteem draineert het grondwater én infiltreert het
regenwater in de grond. Door de buizen aaneen te schakelen, creëer je lijninfiltratie.
Ideaal wanneer je weinig plaats hebt voor buffer- of infiltratiebekkens. DRENOTUBE
verwerkt meer grond- en regenwater dan andere drainagesystemen.

Beter dan grind
Een DRENOTUBE-buis is geribbeld,
geperforeerd en 6 meter lang. Ze
heeft een dubbele wand en een PEmofverbinding met kliksysteem. De buis
van het 300 mm-systeem heeft een
diameter van 110 mm, de buis van het
370 mm-systeem een diameter van 160
mm. Lange, smalle openingen verzekeren
de in- en/of afvoer van het water. Rond
de buis zit een laag EPS-schuimblokjes
die het werkingsoppervlak vergroot, het
water snel doorlaat en wortelvorming
tegengaat.

Toepassingsgebieden
 Lange sleufdrainage of infiltratie.
 Drainage van landbouwgronden,
sportvelden, parken en tuinen
 Drainage van keerwanden,
bruggen, tunnels, spoorwegen,
autosnelwegen, ...

De EPS-schuimblokjes zijn gelijk van
vorm, in tegenstelling tot grind. Zo
ontstaan er geen barrières en verloopt
de infiltratie of drainage altijd vlot. Een
geotextielfilterdoek rond de schuim

U kent Deschacht als partner voor riolerings- en afwateringsprojecten. Wij
optimaliseren uw watermanagement
en kiezen daarbij voor duurzame systemen en producten.

blokjes voorkomt dat zand en grond de
drainage verstoppen. Het doek loopt niet
tot onderen door om mogelijk sediment
meteen af te voeren en het water sneller
te draineren of te infiltreren. Een stevig
HDPE-maasnet houdt het hele systeem
samen.

Vanaf vandaag breiden wij ons assortiment uit met gresbuizen van
Steinzeug-Keramo. Deze gecertificeerde buizen zijn verkrijgbaar in verschillende diameters, sterkteklassen
en lengtes (tot 2,5m) voor de afvoer
van privaat, gemeentelijk en industrieel afval- en regenwater.

Sneller geplaatst dan
grindsysteem
Een klassiek systeem met grind
plaatsen? Dat is heel arbeidsintensief.
U moet een sleuf graven en nivelleren,
een geotextieldoek plaatsen en een
eerste laag grind storten en nivelleren.
Nadat u de drainagebuis geplaatst hebt,
moet u een tweede laag grind storten, het
geotextieldoek sluiten en de sleuf dichten.

DRENOTUBE plaatst u veel sneller: sleuf
graven, nivelleren, DRENOTUBE leggen en
aansluiten, en sleuf dichten.
Klaar is kees.

Dankzij de uitstekende eigenschappen van gresbuizen zoals hun lange
levens
duur, hun hoge chemische
bestendigheid en hun dichtheid op
lange termijn, beantwoorden ze aan
de hoogste eisen voor een rendabel,
veilig en duurzaam rioleringsstelsel.
Met uitbreiding van dit gamma, werd
ook de bruto-tarieflijst aangepast.
Wenst u hierover meer informatie?
Raadpleeg uw vertrouwde Deschachtcontactpersoon.

Voordelen van DRENOTUBE
 5 tot 6 keer sneller geplaatst dan het klassieke systeem
 Tot 75% minder werk
 Ultralicht – 100 keer lichter dan grind – en supersterk, geschikt voor zware belasting
 Heel flexibel: u buigt het gemakkelijk rond obstakels zoals bomen en gebouwen
 Minder uit te graven volume
 Kostenbesparend: u hoeft geen extra mankracht in te schakelen
 Gemakkelijk te vervoeren

[INFO]

Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via Sven Van Hamme,
sven.vanhamme@deschacht.eu of 0473 95 59 03.
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ve rn i e u w d e

WE B s h o p
Ontdek onze vernieuwde website en webshop 2.0.
Deschacht bouwt reeds vele jaren aan zijn digitale strategie. In snel evoluerende
marktomstandigheden zoals in onze sector is een permanent beschikbaar medium als
het internet immers onmisbaar.
Met onze vernieuwde website en webshop,
die beiden actief zijn vanaf 9 november,
trekken we deze lijn consequent door.
Onze vernieuwde website bevat niet
alleen veel meer informatie dan de
vorige; de informatie is ook veel
toegankelijker voor het segment waarin
u werkt. Zo hebben we aangepaste
info voor Wegenwerkers, Dakwerkers,
Grondwerkers, Tuinaanleggers, enz…
Op die manier slagen we erin om snel
en efficiënt die info te bezorgen die u
aanbelangt. Ons bouwadvies is immers
even belangrijk als onze bouwshop.

Eenvoudiger zoeken, sneller
resultaat.
Diezelfde filosofie hanteren we ook bij
onze vernieuwde webshop. Zo ziet u
vandaag nog meer relevante informatie
bij onze artikelen, oa een opsomming van
technische specificaties, cross-selling
artikelen en een sortering van artikelen
gelinkt aan uw hoofdactiviteit. We
hebben ook het zoeken veel eenvoudiger
gemaakt. De 3 zeer algemene categorieën
van de vorige shop hebben we nu verfijnd
in 14 hoofdcategorieën die op hun beurt
verder opgesplitst zijn in welomschreven

subcategorieën. Op die manier verloopt
de zoektocht doorheen onze + 15.000
artikelen veel vlotter. In maximaal 3 clicks
landt u op een overzichtelijke pagina.
Daarenboven hebben we binnen bepaalde
subcategorieën nog extra functionele
filters voorzien om heel snel tot het
product te komen dat u werkelijk zoekt en
nodig heeft.

Extra voordelen voor
webshoppers.
Surf er dus vandaag nog naartoe, want
voor de e-commerce bestellingen
gelden nog altijd dezelfde voordelen als
voorheen. Naast de 24/7 openingsuren,
is er ook de colliservice, waarbij uw
bestelling reeds klaarstaat als u haar
komt ophalen, én de niet te versmaden
extra 1% korting die enkel geldt op online
bestellingen.
Heeft u nog opmerkingen of suggesties
om onze website en webshop nog te
verbeteren? Stuur die dan gerust per
e-mail naar marketing@deschacht.eu.

 extra korting
 promoties
 bestel wanneer het past
 ontdek de voorraad
 afhalen of leveren

DESCHA-HA-HACHT

DESCHACHTNIEUWS

Het aftellen kan beginnen.

18 -2066

Ontvang je ook graag een exemplaar van de
Deschacht kalender 2019? Contacteer de afdeling marketing via marketing@deschacht.eu en
je kalender vind je binnenkort in de brievenbus.

ONZEFILIALEN
Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

Deschacht is klaar voor het nieuwe jaar!

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschacht.eu

twitter.com/@DeschachtNV

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11
F +32 (0)50 27 51 28
zedelgem@deschacht.eu

linkedin.com/company/deschacht

www.deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77
F +32 (0)51 68 62 53
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20
F +32 (0)52 25 87 29
hamme@deschacht.eu

plus.google.com/+DeschachtEuBouwpartner

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61
hoogstraten@deschacht.eu

youtube.com/DeschachtPlastics

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19
herstal@deschacht.eu

facebook.com/DeschachtNV

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T +32 (0)11 14 07 40
F +32 (0)11 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

