Deschacht helpt nu ook bij groeiplaatsvoorziening van bomen
Oostakker, 20 januari 2018 – Bomen langer laten leven en de openbare ruimte
beschermen tegen worteloverlast. Daarop zet Deschacht in met zijn nieuwe
gamma wortelgeleidingsproducten. Overheden, architecten en aannemers
kunnen er voortaan terecht voor materiaal en advies rondom duurzaam
boombeheer.
Inrichting van boomgroeiplaatsen met kunststof materialen
Deschacht werkt hiervoor samen met Greenmax, een Nederlands bedrijf
gespecialiseerd in groeiplaatsvoorziening in de stedelijke omgeving. Deschacht
biedt de technische expertise voor groeiplaatsinrichting van bomen ondegronds:
wortelschermen, wortelgeleiding, sandwichconstructies voor drukverdeling en
systemen voor de irrigatie en verluchting. De studiedienst geeft productadvies en
tekent de boomgroeiplaatsen technisch uit.
Groen en infrastructuur, duurzaam beheer
Bomen brengen kleur en leven in gemeenten en steden, maar hebben niet altijd
de ruimte om te groeien. Daardoor gaan wortels een eigen leven leiden of kwijnen
bomen stilaan weg. Toch is groen onmisbaar in het straatbeeld. Met het
vernieuwde aanbod ondersteunt Deschacht overheden, architecten en
aannemers. De infrastructuur wordt beschermd tegen worteloverlast, wortels
worden beshermd tegen wortelkap.
Filip Ausloos, Business Unit Manager Riolering en Afvoer bij Deschacht: “Grote
steden zoals Antwerpen, Mechelen en Brussel zijn al langer bezig met duurzaam
boombeheer. Veel kleinere steden en gemeenten staan nu voor die uitdaging. Met
onze expertise en gespecialiseerde materialen garandere we een langer groen
leven in de openbare ruimte.”

Over Deschacht
Deschacht is een Belgische distributeur gespecialiseerd in bouwproducten en advies. Al meer dan 40 jaar levert Deschacht aan de veeleisende,
kwaliteitsbewuste bouwprofessional een uitgebreid gamma van riolerings- en
afvoermaterialen; dak-, gevel- en isolatiematerialen en folies.
Deschacht heeft 15.000 artikelen, waarvan de helft permanent op voorraad, een
webshop en een eigen leveringsdienst vanuit de 8 regionale vestigingen verspreid
over België. Met een eigen studiedienst en gespecialiseerde bouwteams wil
Deschacht zich blijven onderscheiden met technische expertise en projectadvies.
Meer info:
Filip Ausloos, Business Unit Manager via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847
633.
An Cools, Marketing Manager, via an.cools@deschacht.eu of 0479/911 289.
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