
Deschacht Bouwteam speelt troeven uit

Het dak van MPI Zonnebos in ’s Gravenwezel was aan vervanging toe en dat werk  
was een kolfje naar de hand van aannemer Huybrecks NV uit Turnhout. Het oude  
asbesthoudend dak werd door een gespecialiseerde onderaannemer weggehaald en 
vervangen door een betaalbaar en duurzaam alternatief, in nauwe samenwerking met 
het Deschacht Bouwteam. Dankzij een optimale samenwerking kon de korte deadline 
worden gerespecteerd.
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School krijgt nieuw dak 
met plooiwerk op maat

“Het oude dak van deze school bevatte 
nog asbesthoudende elementen, zoals 
dat jammer genoeg nog maar al te 
vaak het geval is.”, bevestigt Gunther 
Mattheeusen van Huybreckx NV, 
de aannemer die de renovatiewerken 
kreeg toegewezen. “Dat dak moest 
eraf en daarvoor hebben we natuurlijk 
een onderaannemer ingeschakeld die 
over alle nodige erkenningen beschikt 
om dat werk uit te voeren. Vervolgens 
hebben we samen met het Bouwteam 
van Deschacht gezocht naar een be-
taalbaar alternatief dat jarenlang zou 
kunnen meegaan maar ook voor wat 
extra isolatie kon zorgen. De oplossing 
werd gevonden in sandwichpanelen 
van Joris Ide en een hoop dakgoten en 
op maat gemaakt plooiwerk in zink.”

Deschacht Bouwteam  
De slogan “One stop bouwshop, non 
stop bouwadvies” is niet uit de lucht 
gegrepen, want Deschacht heeft niet 
alleen 15.000 professionele bouwarti-
kelen in haar aanbod, maar biedt met 
gespecialiseerde teams in dak-, isolatie- 
en rioleringsmaterie ook de geschikte 
bouwtechnische oplossing voor elk 
project. Zeker bij grotere bouwop-
drachten kan haar praktische expertise 
en advies een merkbaar verschil geven.



Vooral bij grotere projecten als t dak 
van deze school kan een grondige ana-
lyse van de plannen en van de voor-
gestelde systemen en materialen tot 
verrassende inzichten leiden. Inzichten 
die de rendabiliteit van het project aan-
zienlijk kunnen verhogen. Deschacht 
stelt dan een multidisciplinair team 
samen dat nauw samenwerkt met alle 
betrokkenen en systematisch op zoek 
gaat naar mogelijke optimalisaties in 
het bouwontwerp en -uitvoering. De 
uiteindelijke doelstelling is om de al-
gehele kwaliteit van het project te 
verhogen en tegelijk de kostprijs ervan 
te verlagen.

Perfect teamwork
“Eén van die extra diensten van ons 
bouwteam is het leveren van zink 
op maat.”, vertelt Jo Knops van De-
schacht. “Zinken of koperen dakgoten 
of gevelbekleding verzagen wij in onze 
zinkcentra, alles wordt geplooid en ge-
sneden in de door de klant opgegeven 
afmetingen. En dat bespaart natuur-
lijk een hoop tijdverlies op de werf. 
Een extra meevaller bij dit project was 
de vakkennis en de ervaring van Dries 
Voets, onze magazijnmedewerker uit 

onze vestiging in Geel die de nodige 
opleiding en ervaring op het dak heeft 
en een absolute meerwaarde was bij 
de opmeting en de uitvoering van dit 
project.”

De oude asbesthoudende dakplaten 
werden verwijderd en vervangen door 
1312 m² geisoleerde sandwichpanelen 
van het type Joris Ide Roof 1000 met 
een dikte van 100 mm en een RAL 
9006 polyester silicone coating. Naast 
deze panelen leverde Deschacht ook 
358 lopende meter plooiwerk in Ned-
zink Quartz / Nova zink in een dikte 
van 0,8mm en in diverse breedtes.

“De samenwerking met het Deschacht 
bouwteam kon niet beter.”, vertelt 
een tevreden projectleider Gunther  
Mattheeusen. “Alles werd in perfecte 
afmetingen en optimale kwaliteit op 
de werf geleverd en de betrokkenheid 
bij het project getuigde van een grote 
professionaliteit. Alles werd in het werk 
gesteld om de timing te respecteren en 
we moesten dan ook nooit wachten op 
ontbrekende stukken of het beloofde 
plooiwerk. Gelukkig maar, want we 
zijn pas na de bouwvakantie op 1 au-
gustus aan het werk kunnen beginnen 

en op 1 september moest alles al klaar 
zijn om het nieuwe schooljaar aan te 
kunnen vangen. Zonder deze vlotte sa-
menwerking had het moeilijk geweest 
om die deadline te halen.”

Online en offline  
ondersteuning
Deschacht beperkt zich dus niet tot het 
leveren van producten maar wil ook 
professioneel advies bieden via diverse 
kanalen. Zo is er in de bouwshops 
en op de website al veel technische 
informatie voorhanden en de klanten 
worden verder geïnformeerd via een 
uitgebreide catalogus, een periodieke 
nieuwsbrief met recente realisaties en 
een maandelijkse promofolder.

Maar indien er nood is aan nog meer 
doorgedreven advies, dan begeleidt 
Deschacht ook bouwproject met haar 
gespecialiseerde teams in dak-, iso-
latie- en rioleringszaken. De eigen 
experts koppelen hun doorgedreven 
productkennis aan concrete ervaring 
met het plaatsen van die producten via 
een netwerk van deskundige onder-
aannemers.
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