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TUSSEN DE REGELS

Wallonië, here we come!

Nieuwe producten

Op 1 juli openden we het 8 ste filiaal
van Deschacht, gelegen in Herstal op
de site van ons zusterbedrijf Collinet.
Naast riolering- en afvoerproducten
bieden we in de regio Luik nu ook
dak-, gevel- en isolatieproducten en
folies aan. Het lijkt een kleine stap
maar wel een bijzonder intensieve.
Zo hebben we onder andere alle communicatie van ons bedrijf volledig
tweetalig Nederlands-Frans gemaakt.
Onze website (www.deschacht.eu),
onze e-commerce en onze catalogus.
“Difficult roads often lead to beautiful destinations.” Met ander woorden; zouden we al deze inspanningen
doen voor 1 filiaal?

In onze vernieuwde catalogus staan
talloze nieuwe producten waarvoor
we exclusieve verdelingen hebben
binnengehaald of als uitbreiding van
ons assortiment om jullie nog beter
van dienst te zijn als one-stop-shop.
Vraag gerust een exemplaar aan jullie vertrouwde contactpersoon bij
Deschacht of spring binnen in een
van onze filialen.

Sportieve toets
Tussendoor proberen we ook nog
wat te sporten met onze medewerkers. Op de Midzomernachtrun in
Gent was Deschacht opnieuw sterk
vertegenwoordigd in de 5, 10 en
15 km. Ook de 6 de editie van de
Deschacht Classic was weer een
succes; maar liefst 24 medewerkers
fietsten 120 km op Pinksterzondag.
En op 14 augustus bedwongen we
met 10 collega’s Le Grand Ballon,
een prachtige tocht van 100 km in
de Vogezen. Dat alles met de olympische gedachte voor ogen: deelnemen is belangrijker dan winnen.
Veel leesplezier!

OP DE COVER

Houwelyckx voor KV Mechelen
Kabelgoten van Stora-Drain
Sinds vorig jaar staat het AFAS Stadion van KV Mechelen in de steigers. Het opzet? Een grondige renovatie en uitbreiding van het
voetbalstadion van deze eersteklasser. Om tijdens de televisie-opnames ongelukken met kabels te voorkomen, voorziet aannemer
Houwelyckx uit Sint-Katelijne-Waver kabelgoten in de vorm van Stora-Drains.
Wie binnenkort het nieuwe AFAS Stadion
bezoekt, zal ongetwijfeld onder de indruk
zijn van de vernieuwingen. De voormalige
staanvakken H, I, J en K en zittribune M
hebben plaats gemaakt voor een gloednieuwe tribune met 5000 staanplaatsen
en 2120 zitplaatsen, fanshop, kantines en
een fitness. De tribune aan de kant van
Telenet werd dan weer vervangen door nieuwe staan- en zitplaatsen, loges, skyboxen,
een kinderdagverblijf en kantoorruimtes. De
capaciteit van het stadion is hiermee toegenomen van 13.000 naar 18.500 plaatsen. Niet niks dus. Net als het prijskaartje
dat rond de 9,1 miljoen euro schommelt.
Hoofdaannemer van het project is Willemen,
Houwelyckx kreeg de opdracht om het stadion onder meer van kabelgoten te voorzien.

>> lees verder p. 2

Jo Verfaellie Gedelegeerd bestuurder
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Superplan
dakmembranen

Scholen van
Morgen

Grasdallen voor
Kelchterhoef

Achtste filiaal
in Herstal

Hobas en Deschacht
bundelen krachten

Superplan is een synthetisch, zelfklevend
en hoogwaardig dakbedekkingsmembraan
dat garant staat voor een snelle plaatsing en
groot gebruiksgemak.

Voor de afwerking van het platdak van stedelijke basisschool ’t Hofje in Hofstade werd
gekozen voor de roofing Supergum Plus, een
privatelabelproduct van Deschacht.

Grasdallen vormen het middel bij uitstek
om een parking te verharden met behoud
van het natuurlijke uitzicht.

Deschacht vestigt zich in Herstal om zijn
activiteiten in heel België verder te ontplooien.

Hobas is een toonaangevende speler op
het vlak van GVK leidingsystemen; hun
producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Ontdek het hele project op p. 3

Bekijk het project op p. 5

Lees verder op p. 6

Lees meer op p. 7
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www.deschacht.eu

2
HOUWELYCKX

“De Stora-Drain polyesterbetonnen goten zijn
slechts vijftien centimeter
breed, maar heel solide
van karakter.”
Nils De Winne

• opgericht in: 1927
• locatie: Sint-Katelijne-Waver
• kernactiviteit: wegenbouw
(openbaar, industrie, particulier)
• aantal medewerkers: 35
• actieradius: regionaal

Solide polyesterbeton
Nils De Winne, aankoper bij Houwelyckx:
“Als wedstrijden op de televisie worden
uitgezonden, dan zijn er verscheidene cameraploegen rond het veld aanwezig. Dat
brengt heel wat kabelwerk met zich mee.
Om te vermijden dat de kabels gewoon
los op de grond liggen en ongevallen of
storingen veroorzaken, voorziet het stadion kabelgoten waarin die kunnen worden
weggewerkt. Voor dit project viel de keuze op de afvoergoten van Stora-Drain,
maar ze worden echter niet als afwateringssysteem gebruikt. Waarom StoraDrain? Deze polyesterbetonnen goten

zijn slechts vijftien centimeter breed,
maar heel solide van karakter. Precies
wat we nodig hebben voor deze toepassing. Het is trouwens de eerste keer dat
we afvoergoten aanwenden als kabelgoten. De ideale oplossing om kabels weg
te werken, lijkt me.”

Ruim 20 jaar klant
Aannemer Houwelyckx uit Sint-KatelijneWaver is gespecialiseerd in openbare werken, industriële en residentiële projecten,
verkavelingen, opritten, zwembaden en
terrassen in natuursteen … Kortom, een
gevarieerde lijst van referenties. Voor

heel wat projecten vertrouwt het bedrijf al
meer dan twintig jaar op Deschacht. Nils
De Winne: “Wij blijven een beroep doen
op Deschacht omwille van het interessante totaalpakket. Ze staan voor een correcte aanpak en goede service, de prijs-kwaliteitsverhouding is competitief, en als er
zich al eens een probleem voordoet, dan
ben je zeker dat ze dat zo snel mogelijk
oplossen. Die combinatie zorgt ervoor dat
ze zich als leverancier onderscheiden in
de markt.”

MEER INFO OVER STORA-DRAIN? Contacteer de divisie
Riolering & Afvoer via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

PRODUCTSHEET

Superplan: kwalitatieve dakmembranen
met een lange levensduur
Superplan is een synthetisch, zelfklevend en hoogwaardig dakbedekkingsmembraan
dat garant staat voor een snelle plaatsing en groot gebruiksgemak. Dankzij de
vaestomere-technologie – een moleculaire combinatie van vinyl met acrylpolymeren –
is Superplan erg flexibel, dimensioneel stabiel en heeft het onklopbare technische
eigenschappen.

De voordelen van Superplan
op een rijtje
Superplan belooft een snelle plaatsing,
wat resulteert in een grote tijdswinst. Het
dakmembraan plaats je ook bij ongunstige
weersomstandigheden, waardoor elke planning mooi op schema blijft. Het lassen van
de naden gebeurt erg snel door de koudlasmethode. Lassen met hete lucht of koude
lasvloeistof zorgt voor een moleculaire samensmelting van de naden die daardoor
nog sterker zijn dan het materiaal zelf.

Lange levensduur en eenvoudige reparatie: recente, onafhankelijke duurzaamheidsonderzoeken spreken over een gemiddelde
levensduur van meer dan 40 jaar. De onderzoeken claimen dat je oude Superplan waterdichtingsmembranen zelfs na meer dan
30 jaar eenvoudig kan herstellen. Het materiaal is bovendien volledig recycleerbaar.
Superplan is tevens resistent tegen chemische producten en corrosieve oliën
of vetten. De elastische grondstoffen in

combinatie met de polyester wapening
zorgen voor een hoge weerstand tegen andere mogelijke beschadigingen.
De dakbanen zijn bovendien compatibel
met bitumen en alle gangbare isolatiematerialen (bijv. PUR, PIR, PSE …). Je hebt
dus geen scheidingslagen nodig, wat een
dubbele besparing betekent qua materiaal- en plaatsingskost.
Superplan is damp-open, wat zorgt voor
aanzienlijk (5 tot 15 keer) minder condensatieproblemen in vergelijking met veel
andere membranen.
De dakmembranen van Superplan zijn
BroofT1, dus vliegvuurbestendig.

Opleiding gecertificeerd Superplan-plaatser
Deschacht wil klanten continu begeleiden a.d.h.v. een goede service, professionele uitleg of relevante vorming. Daarom biedt Deschacht opleidingen tot
gecertificeerd Superplan-plaatser aan. De opleidingen gaan steeds door
van 13 tot 17 uur in een van de Deschacht-filialen.

Schrijf je in via onze website www.deschacht.eu.

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie
via carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344.
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Dit project word opgevolgd door:

Supergum Plus garandeert waterdichte klassen
Deschacht bouwt mee aan Scholen van Morgen

Vrijdag 16 oktober 2015 werd de eerste steen gelegd van de nieuwbouw van stedelijke basisschool ’t Hofje aan de Zijpstraat in
Hofstade. Een project dat kadert in het programma ‘Scholen van Morgen’. TVH Reynders-Antwerpse Bouwwerken-Valens werd
aangesteld om de werken in goeie banen te leiden. De materialenkeuze viel onder meer op Supergum Plus van Deschacht. Een
toproofing uit eigen huis die door dakspecialist Lumco wordt geplaatst.
In het groene Hofstade, nabij Aalst,
wordt momenteel het scholencomplex SBS ’t Hofje onder handen genomen. De stad Aalst besliste immers in
2011 om toe te treden tot het DBFMprogramma van de nv ‘Scholen van
Morgen’, een publiek-private samenwerking van de Vlaamse overheid die
een inhaalbeweging in de scholenbouw
mogelijk maakt. De vennootschap staat
in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van
de nieuwe schoolgebouwen. Voor de
kleuter- en lagere school van Hofstade
gaat het deels om een renovatie, deels
om een nieuwbouwproject. Het nieuw
te bouwen deel van de school is in
handen van de tijdelijke handelsvennootschap Reynders B&I nv-Antwerpse Bouwwerken nv-Valens nv. Tom

De Clercq, werfleider van Antwerpse
Bouwwerken: “De schoolgebouwen van
’t Hofje waren ruim 150 jaar oud en niet
meer aangepast aan de huidige noden
en behoeften. De nieuwbouw voorziet
plaats voor achttien klassen, een mooie
sportzaal, een ruime keuken, een aangepaste opvangruimte en een groene,
veilige speelplaats. Ook de renovatie
van twee bestaande gebouwen die in
het nieuwe project worden geïntegreerd
nemen wij voor onze rekening.”

Eerste in rij
Antwerpse Bouwwerken rekent al jaren
op Deschacht als leverancier. Tom De
Clercq zegt waar het op staat: “Bij iedere werf is Deschacht een leverancier
die ik als eerste contacteer. Ze zorgen
voor een correcte begeleiding doorheen

het traject, een goeie opvolging, vlotte
bestelling en levering volgens de gemaakte afspraken. Bovendien zijn de
vertegenwoordigers altijd bereikbaar in
geval van vragen of problemen. Voor dit
project loopt alles opnieuw op wieltjes.
We hebben onder meer rioleringsmaterialen, spouw- en dakisolatie en dakdichting besteld. De ruwbouwwerken
zijn zo goed als klaar, de dakdichting is
ook bijna rond, we zijn begonnen met de
technieken en het plaatsen van de binnenwanden. Voor het bouwverlof wordt
het buitenschrijnwerk nog geplaatst en
erna starten we met PUR en chape in
het gebouw zelf. Ook de aanleg van de
buitenriolering en speelplaats staan
nog op de agenda.”

“Supergum Plus draagt
een ATG-keuring wat het
geschikt maakt voor grote
werven zoals deze waar de
producten aan specifieke
normen en wetgevingen
moeten voldoen.”

waterdicht maken van platte daken.
Het verschil met de gewone Supergum,
is dat Supergum Plus een ATG-keuring
(12/2906) heeft. Dat maakt het geschikt voor grote werven zoals deze
waar de producten aan specifieke normen en wetgevingen moeten voldoen.
Superuno, het dampscherm, is dan
weer BENOR-gekeurd. Voor ons is het
de eerste keer dat we samenwerken
met Deschacht en materialen bij hen
bestellen. Maar sinds dit project is opgestart, zijn er al twee andere werven
bij gekomen. We ervaren de samenwerking dan ook als heel positief voor beide partijen.” Als alles volgens plan verloopt, wordt het gebouw eind december
2016 opgeleverd en zal de school in het
voorjaar van 2017 in gebruik kunnen
worden genomen. De bouwkost van het
project, inclusief btw, bedraagt 6,4 miljoen euro. Daarnaast is er een jaarlijkse
beschikbaarheidsvergoeding inclusief
de onderhoudskost.

AB EIFFAGE

• locatie: Borgerhout (hoofdzetel)
• kernactiviteit: gebouwen, civiele
bouwwerken, burgerlijke bouwwerken, appartementen
• aantal medewerkers: >200
• actieradius: Vlaanderen

LUMCO

• opgericht in: 1870
• locatie: Gent

Waterdichte garantie
Specifiek voor de afwerking van
het platdak werd gekozen voor de
roofing Supergum Plus, een privatelabelproduct van Deschacht. Stephan
Tuytschaever van Lumco, specialist in
platte en hellende daken: “Supergum
Plus doet dienst als bovenlaag voor het

• kernactiviteit: dakwerken met
focus op platte en hellende daken
• aantal medewerkers: 35
• actieradius: West- en OostVlaanderen, Vlaams-Brabant,
Antwerpen

MEER INFO OVER HET SUPERGAMMA ROOFING VAN DESCHACHT?
Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344.

www.deschacht.eu
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Melkpoeder krijgt omwikkeling op maat
Deschacht-folies voor Blue Star Storage
Blue Star Storage werd begin de jaren ’90 opgericht in Zwijndrecht. Tot op vandaag
onderscheidt het bedrijf zich als specialist in de opslag van melkpoeder in zakken en
big bags. Een niche waarin de speler zich aardig heeft weten te profileren. Aangezien
de goederen worden voorbereid voor transport, is een duurzame verpakkingswijze cruciaal. Iets waar Deschacht met zijn kwaliteitsfolies alle garanties voor biedt.
Bert Roosens, zaakvoerder van Blue Star
Storage: “Toen we enkele jaren geleden
op zoek gingen naar een leverancier voor
onze folies, was zowel de kwaliteit als de
prijs van belang. Niet alleen moeten we
de garantie hebben dat de verpakkingen
tijdens het transport netjes op hun plaats
blijven. We verschepen immers ladingen
over de hele wereld. Door de grote hoeveelheden folies die we afnemen, is ook
het prijskaartje van kapitaal belang om
competitief te blijven. Voor beide zaken
vonden we in Deschacht een partner die
perfect aan die twee vereisten beantwoordt. Het is ondertussen toch al een
jaar of zes dat ons bedrijf folies bij hen
afneemt en tot nu toe zijn de ervaringen
unaniem positief.”

Topvelfolie op maat
“Enerzijds bestellen we wikkelfolie om
onze paletten met zakken melkpoeder te
omwikkelen. Het gaat om doorschijnende
folie van 23 micron zonder logo. Anderzijds
hebben we topvelfolie nodig om bovenop
de paletten te leggen zodat die stofvrij hun
eindbestemming bereiken. Op ons verzoek
heeft Deschacht specifiek topvelfolie op
maat ontwikkeld, zodat het formaat perfect

op onze paletten past. Een service die voor
ons een grote meerwaarde vormt en naar
onze klanten toe een mooi visitekaartje.
Het is altijd fijner om perfect verpakte paletten te kunnen leveren.”

”Dankzij de folies
van Deschacht zijn
onze paletten steeds
perfect omwikkeld.”
Levering op afroep
“Afhankelijk van hoe druk het is, plaatsen we onze bestellingen bij Deschacht.
De ene periode kan dat een pak meer
zijn dan de andere. Met één telefoontje
naar Linsay, ons contact bij Deschacht,
worden de leveringen meteen op gang
gebracht. We hoeven onze voorraad folies dus nooit zelf te stockeren en zijn
toch altijd zeker van de nodige hoeveelheden. Ook dat is een grote service van
Deschacht naar zijn klanten toe.” Blue
Star Storage werd in 2015 overgenomen
door Mexico Natie, maar de kernactiviteiten van het bedrijf werden integraal
behouden.

BLUE STAR STORAGE

• opgericht in: 1990 (in 2015
overgenomen door Mexico Natie)
• locatie: Zwijndrecht
• kernactiviteit: opslag en
verpakking van goederen
• aantal medewerkers: 10
• actieradius: internationaal

MEER INFO? Contacteer de divisie Folies
via linsay.koyen@deschacht.eu of 0497 49 49 50.

DESCHACHTNIEUWS

De nieuwe gezichten bij Deschacht
Deze nieuwe medewerkers versterkten onlangs het Deschacht-team.
Ze staan met veel enthousiasme klaar om samen te werken!

Laurent André

Benoît Adam

Commercieel afgevaardigde Herstal

Commercieel medewerker Herstal

Evelyne De Smet

Karel Laroy

Amin Zahaf

Ben Hollein

Nico Claeys

Commercieel medewerker Oostakker

CFO Oostakker

Magazijnier Oostakker

Magazijnier Oostakker

Chauffeur/Magazijnier Tielt
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Grasdallen verstevigen
groene parking Kelchterhoef
In het najaar van 2013 opende in Houthalen in de opgeknapte Expohallen op Kelchterhoef een vrije markt. Een nieuwe
invulling die meteen een grote toeloop met zich meebracht. De drukte en het natte winterweer zorgden er na enkele maanden echter voor dat van de groene parkings op het domein slechts nog een flinke modderpartij overbleef. Maar dankzij een
heraanleg met grasdallen is dat probleem voortaan verleden tijd.
Het gemeentebestuur van Houthalen
trekt zo’n 200.000 euro uit voor de
aanleg van de vernieuwde groene parking langs de ballonweide op domein
Kelchterhoef. Aannemingen Carmans uit
Lummen kreeg de opdracht toegewezen
om de eerste drie parkeerzones van parking Kelchterhoef te voorzien van kunststof grasdallen. Ook de wegenis nemen
ze voor hun rekening.

Guy Laermans van Carmans: “Grasdallen
vormen het middel bij uitstek om een
parking te verharden met behoud van
het natuurlijke uitzicht. Dankzij de honingraatstructuur kan het water nog in
de grond dringen, maar is de stevigheid
van de ondergrond gevrijwaard. Het eerste deel van de parking is ondertussen
afgerond en momenteel zijn we een uitbreiding aan het realiseren.”

Ultrasnelle plaatsing
Naast duurzaamheid is een van de grote troeven van grasdallen ook de snelle,
vlotte plaatsing. Voor dit project werd gekozen voor grasdallen van 0,8 x 1,2 meter.
Guy Laermans: “We zijn bijzonder tevreden over het gemak waarmee grasdallen
zich laten plaatsen. Aangezien we in
totaal toch zo’n 4000 vierkante meter
grasdallen moesten plaatsen, hebben
we gekozen voor een vrij groot formaat.
Dat zorgt er uiteraard voor dat je in korte
tijd grote oppervlaktes kan realiseren.
Wij ervaren grasdallen dan ook als een
heel dankbaar materiaal om mee te werken.”

“Grasdallen vormen
het middel bij uitstek om
een parking te verharden
met behoud van het
natuurlijke uitzicht.”
Blue economy
Aannemingen Carmans werd opgericht
in 1963 en bouwt sindsdien aan een
stevig curriculum als specialist in wegenbouw en riolering. Het bedrijf is ook
actief als breekwerf, betoncentrale en
grondreinigingscentrum. Sinds april
2015 is de nieuwe afdeling van de gekende ‘BLUEBLOCKS’ in volle expansie.
Bovendien streven ze ernaar volgens
de principes van de blue economy te
handelen. Dat betekent dat een lage
milieu-impact niet volstaat. Ook andere
economisch valoriseerbare voordelen
zijn van belang: bij voorkeur een technisch beter product, dienst of proces,

dat gemakkelijker te gebruiken en zeker
niet duurder is.

Sterke prijzen, prima
kwaliteit
Ook de keuze van hun leveranciers is weloverwogen. Guy Laermans: “We hebben
in feite alleen maar positieve ervaringen
met Deschacht. Zolang ze competitieve
prijzen blijven hanteren en de kwaliteit
van hun producten er bovenuit steekt,
zullen we op hen rekenen voor onze bestellingen.”

AANNEMINGEN CARMANS

• opgericht in: 1963
• locatie: Lummen
• kernactiviteit: wegenbouw, riolering,
breekwerf, betoncentrale, grondreinigingscentrum, blueblocks, blue economy
• aantal werknemers: ongeveer 40
• actieradius: provincie Limburg,
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Luik

MEER INFO OVER ONZE GRASDALLEN? Contacteer de divisie
Riolering & Afvoer via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

www.deschacht.eu
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Achtste filiaal geopend in Herstal
De gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie van Deschacht en Collinet
(samen in de groep Buildmat) werpt nu
zijn vruchten af. De producten, teams
en bedrijfsculturen vullen elkaar perfect
aan. Daarom besloten Jo Verfaellie, gedelegeerd bestuurder van Deschacht, en
Raphaël Duvivier, directeur van Collinet,
om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen met een nieuw Deschachtfiliaal in Herstal.

“Collinet en Deschacht
tillen de samenwerking
naar een hoger niveau
en maken van Herstal
een belangrijke
one-stop-shop.”

Collinet heeft veel knowhow in Wallonië
en door op die kennis te steunen, wordt
het voor Deschacht realistischer om
zijn productgamma ook daar te commercialiseren. Ook Collinet breidt zijn
aanbod uit en kan zich meer richten
naar de industrie. Tot slot profiteren de
klanten ook mee van deze evolutie.

Ruimer aanbod voor de klant
Aan Waalse en Euregionale kant beschikken de klanten voortaan over een ruimer
aanbod. Naast de rioleringsmaterialen,
die eerder verdeeld werden door Collinet,
zijn er nu ook dak-, gevel- en isolatiematerialen, alsook bouw- en verpakkingsfolies
verkrijgbaar. De site van Herstal wordt dus
een belangrijke ‘one-stop-shop’.

Online en offline service
Door het netwerk van acht filialen is er voor
elke Belgische werf steeds een Deschacht
in de buurt. “Daarnaast is alles online beschikbaar via de tweetalige webshop van

Deschacht, want we hechten veel belang
aan e-commerce in onze sector”, benadrukt Jo Verfaellie. “Uiteraard zijn deskundige medewerkers en klantvriendelijkheid
essentieel om de online en offline service
te doen slagen.”

DESCHACHT HERSTAL
• P.I. des Hauts-Sarts
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
• T +32 (0)4 256 56 10
• F +32 (0)4 256 56 19
• herstal@deschacht.eu
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Totaalrenovatie voor bedrijfsomgeving O.I.L. in Adegem
Groots project met kwalitatieve rioleringsmaterialen

Hoe verliep de samenwerking met
Deschacht?

O.I.L. is een Europese speler op de markt van onder meer kunstharsvloeren, coatings,
gevelrenovatie en industriële schilderwerken. Het bedrijfsgebouw bevindt zich in de
industriezone van Adegem, en was dringend toe was aan een stevige renovatie van de
omgeving. Kristof Batsleer, projectleider bij grond- en betonwerken Elias Vandevoorde
bvba, schetst de bijdrage van Deschacht in het verhaal.
Wat omvat het project voor O.I.L. precies?
“We zijn van start gegaan met de uitbraak
van alle verouderde verharding. Ook de
aanwezige constructies en het groen hebben we verwijderd. Qua vernieuwende
werken stonden we in voor de plaatsing
van een nieuwe afwatering en riolering.
Inclusief het aansluiten en de voorziening
van wachtbuizen. Verder nemen we ook
de aanleg van nieuwe betonverharding
en het plaatsen van grasdallen voor onze
rekening. Het rioleringsplan werd uitgetekend door het studiebureau van Volt
Architecten uit Gent.”

“Vorig jaar hebben we met Deschacht
een groot rioleringswerk gedaan in Gent.
Aangezien de samenwerking daar zo vlot
verliep, kozen we opnieuw voor hen voor
dit project. Maar in feite zijn we al langer
klant, zowel voor kleine als grote projecten. Meestal komt Dirk Stuyven, projectmanager van het Bouwteam, of een
collega vooraf langs om de plannen door
te nemen en mee te zoeken naar eventuele alternatieve oplossingen. We ervaren
Deschacht dan ook als een partner met
een grote toegevoegde waarde voor onze
projecten.”

Welke materialen hebben jullie hiervoor
besteld bij Deschacht?
“We hebben PVC-buizen (SN8) in verschillende diameters en met hulpstukken
gebruikt voor de gescheiden riolering.
Ook controleputten voor wachtbuizen
en klokroosters stonden op het order.
Het belangrijkste was weliswaar de 225
meter infiltratiebuizen van het type PPRibwall IT TP-riool diameter 800 Benor
met 360° perforaties en omwikkeld met
geotextiel. Hiermee werd het infiltratiebekken gerealiseerd. Dat is goedkoper
dan een traditionele kelder en bovendien

gebruiksvriendelijker. Niet in het minst
is het ook een pak sneller in plaatsing.
Alleen maar voordelen dus.”
Waren er speciale ingrepen of toepassingen tijdens de werken?
“Voor de infiltratiebuizen zijn er aanpassingen uitgevoerd door Deschacht: het beginen eindstuk werden gelast met een in- en
uitlaat en er moesten negen toezichtschouwen geplaatst worden. Verder moesten ze
ook nog onderling verbonden worden. Dat
laatste hebben wij ter plaatse gedaan aan

de hand van het boren van gaten en het gebruik van flexibele moffen. Alle grondwerken zijn vlot verlopen en quasi afgelopen.
Nu volgt fase twee van de betonvloer.”

“PP-Ribwall IT TPriool heeft een hoog
plaatsingsrendement.”

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer
via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.
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Hobas en Deschacht bundelen de krachten
Deschacht is een gespecialiseerde aanbieder van producten voor o.a. wegen- en
rioleringswerken en wenst die positie nog te versterken door het gamma constant
uit te breiden. Ook wil Deschacht in de toekomst nóg beter op de behoeften van de
klant inspelen en fungeren als een one-stop-shop en klankbord voor architecten,
aannemers, openbare besturen en andere partijen. Om die doelstellingen te realiseren, ging Deschacht een exclusieve samenwerking aan met Hobas. Hobas is een
toonaangevende speler op het vlak van GVK leidingsystemen; hun producten voldoen
aan de hoogste kwaliteitsnormen. Hobas vond in Deschacht – met hun grote en efficiënte distributienetwerk – dan weer dé partner bij uitstek om de verspreiding van
hun voorraad te verbeteren. Filip Ausloos van Deschacht en Manu Petit van Hobas
praten over de voordelen van het kersverse partnership.
Filip Ausloos, Business Unit Manager
Riolering & Afvoer bij Deschacht:
“Hobas is al heel lang een voortrekker in
de markt van GVK leidingsystemen. De
producten raakten de afgelopen jaren
wat in de vergetelheid, maar op technisch vlak zijn ze de referentie op de
markt. Bovendien zijn ze bekend bij de
meeste aannemers en besturen.”

Technische voordelen van
Hobas-leidingen
Hobas onderscheidt zich door leidingsystemen met een grote diameter aan te bieden. Hun aanbod varieert van leidingen
voor huisaansluitingen tot buizen met
een diameter van meer dan 3,6 meter.
Hobas-leidingen hebben een lange levensduur, hoge slijtvastheid en zijn erg
resistent tegen corrosie (bijv. bij vervuilde bodems, zeewater, rioolwater).
Hierdoor zijn de onderhoudskosten van
dergelijke buizen bijzonder laag.
Hobas is ook erg sterk in nichematige
toepassingen. Hun GVK leidingen zijn volledig modulair en worden op maat geproduceerd. Doordat de buizen een relatief
laag gewicht hebben, gaat de montage
erg makkelijk en snel. Veel zuiveringsstations – zogenaamde RWZI’s – in België
zijn reeds met Hobas-leidingen uitgerust.

Waarom samenwerken?
Filip: “De afdeling ‘Riolering & Afvoer’
van Deschacht is actief binnen verschillende doelgroepen. Zo werken we vaak
voor klassieke wegenbouwers en grondwerkers, maar we hebben ook veel klanten binnen de doelgroep van de nutsleidingen. Aangezien Hobas een aangepast

gamma heeft voor relining en microtunneling, kunnen we de samenwerking binnen deze doelgroep verder ontwikkelen.”

“Dankzij Hobas kunnen
we ons groeipotentieel
volledig benutten.”
Filip Ausloos
“Daarnaast heeft Hobas passende oplossingen in huis om regenwater te bufferen:
de grote diameters van de Hobas-buizen
doen dienst als opslagreservoirs met een
bijzonder hoge capaciteit. In tijden van
overstromingen is zo’n groot buffervolume erg interessant.”

“Dé grote troeven
van Deschacht zijn
hun technische
expertise en logistieke
performantie. Met hun
7 filialen in Vlaanderen
hebben ze een breed
distributienetwerk.”

zijn voor de markt. Wij waren vooral op zoek
naar een partner met een breed distributienetwerk en met zijn 7 filialen in Vlaanderen
bleek Deschacht de juiste keuze.”
Manu: “Ik kijk uit naar deze samenwerking.
Zowel Hobas als Deschacht zijn gezonde
en duurzame ondernemingen: Hobas biedt
producten aan van een hoge kwaliteit en
Deschacht biedt een meer dan kwalitatieve
service. Door de krachten te bundelen, versterken we elkaars activiteiten.”

HOBAS

Manu Petit
Manu Petit, Hobas: “Deschacht heeft een
brede actieradius en is constant in gesprek
met aannemers en studiebureaus; doelgroepen die nood hebben aan onze leidingsystemen. Dé grote troeven van Deschacht zijn
hun technische expertise en logistieke performantie. Ze garanderen just in time-leveringen zodat Hobas-producten snel beschikbaar

• opgericht in: 1957
• locatie: hoofdkantoor in Oostenrijk
• kernactiviteit:
GVK leidingsystemen
• aantal medewerkers: >1000
• actieradius: wereldwijd

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer
via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

www.deschacht.eu
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“Voor dit project hebben we Villatop gecombineerd met
SuperUno en SuperAir uit het privatelabel-gamma van Deschacht.”

Villatop Bourgogne kleurt
WZC Veilige Have in Aalter
De werken op de site van woonzorgcentrum Veilige Have in de Lostraat in Aalter zijn al enkele jaren aan de gang. Momenteel worden de 33 nieuwe assistentiewoningen afgewerkt, waarmee het seniorendorp meteen is voltooid. Een mooi project voor Asrevo uit
Moorslede, specialist in platte daken, die de troeven van Villatop ten volle weet te waarderen.
Veilige Have ijvert voor een comfortabele
toekomst voor de senioren van morgen.
Daarom vatte het woonzorgcentrum in
2014 heel wat renovatie- en nieuwbouwplannen aan. Achter de bestaande rusthuisgebouwen werd ondertussen een
nieuwbouw gerealiseerd die de voormalige rusthuisvleugel aan de straatkant
vervangt. De oude vleugel werd helemaal
omgebouwd en vernieuwd. De nieuwbouw
kreeg de naam Zorghave en biedt plaats
aan 153 zorgbehoevende bewoners.

staanden en voor koppels. Ze zijn tussen de
90 en 120 vierkante meter groot en hebben
elk een terras van 10 tot 60 vierkante meter.
Aanpalend komt een vijver van 6000 vierkante meter die mee het wooncomfort zal
verhogen.” Het mag duidelijk zijn, Veilige
Have vormt wel degelijk een veilige, comfortabele haven voor senioren. Met 288 kamers
in het rusthuis, 80 serviceflats, 16 kamers
voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum
en het dienstencentrum Kerkem vormt het
een echt seniorendorp.

mm dikte. Villatop Duo Xtra 4.2 mm leislag is een waterdichtingsmembraan met
een composietwapening van polyester en
glasvlies. De bovencoating bestaat uit een
App-gemodificeerde bitumen, de onderzijde uit een SBS-elastomeer gemodificeerde ondercoating. Het membraan kan gebruikt worden als toplaag voor eenlaagse
opbouwen. De keuze voor de kleur bourgogne komt voort uit esthetische overwegingen. Overige beschikbare kleuren zijn
dolomiet, antraciet en talk.

Assistentiewoningen
van de toekomst

Villatop in de kijker

Combinatie met Supergamma

Voor de afwerking van de assistentiewoningen kwam Villatop Bourgogne als
meest geschikte product uit de bus. Dit
duurzame dakdichtingssysteem scoort
kwalitatief zeer goed vanwege zijn 4,2

Houari Malfait, zaakvoerder van Asrevo:
“In dit geval heb ik Villatop gecombineerd
met het dampscherm SuperUno en de onderlaag SuperAir, twee roofingproducten
uit het privatelabelgamma van Deschacht.

Daaropvolgend werd het project Villa Haletra
aangevat, de bouw van 33 nagelnieuwe
assistentiewoningen. Er zijn flats met één
of twee slaapkamers, geschikt voor alleen-

Ook het isoleren van de daken namen we
voor onze rekening.” De keuze viel hierbij
op Kingspan Therma TR24 Platdak Plaat
als isolatiemateriaal. Een hoogrendementsisolatie uiterst geschikt voor platte en licht hellende daken en eveneens
geleverd door Deschacht. Asrevo legt
momenteel de laatste hand aan het project in Aalter, maar ondertussen mocht
Deschacht al verschillende andere orders
ontvangen voor lopende projecten van
deze dakspecialist.

ASREVO

• opgericht in: 2009
• locatie: Moorslede
• kernactiviteit: platte daken
• aantal werknemers: 6
• actieradius: West- en
Oost-Vlaanderen

MEER INFO OVER HET SUPERGAMMA ROOFING VAN DESCHACHT?
Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344.
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Dit project werd opgevolgd door:

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

youtube.com/DeschachtPlastics

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

facebook.com/DeschachtNV

Deschacht Herstal
P.I. des Hauts-Sarts
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19
herstal@deschacht.eu

