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Rubenspark: opknapbeurt met 
brandveilige buitengevelisolatie
Residentie Rubenspark in Edegem kreeg een warme jas. Schrijnwerker Gert Brosens plaatste buitengevelisolatie van Recticel en 
werkte af met de lichtgewicht bekleding van Eternit. Aannemer ArteZ coördineerde alle werkzaamheden. 

Wat hield het project 
Rubenspark in? 
Paul Van Gils van ArteZ: “Wij renoveerden 
de zijgevels van residentie Rubenspark, 
een groot appartementsgebouw in 
Edegem. De gevel was aan een dringende 
vernieuwing toe. Wij werden gecontac-
teerd door de raad van bestuur van me-
de-eigenaars om een ontwerp en prijsof-
ferte te geven. Samen met architect Peter 
Van Bragt van architectenbureau Groep 
Archo en de beheerder stelden we een 
volledige technische beschrijving op van 
de nodige materialen. Een vlekkeloze en 
vlotte samenwerking!”

Met welke materialen gingen 
jullie aan de slag? 

Schrijnwerker Gert Brosens: “De archi-
tect koos voor de combinatie Eternit en 
Recticel. Zij hebben gevelsystemen die 
precies bij elkaar passen. Eerst monteer-
den we de Powerwall van Recticel, een 
buitengevelisolatie met een verbeterde 
brandklasse. Daarbovenop bevestigden 
we de houten draaglatten met gevelaf-
standsmontageschroeven. Die latten 
bekleedden we vervolgens met de gevel-
platen EQUITONE [natura] van Eternit. Het 
voordeel van dat systeem is dat je een 
spouw creëert die het gebouw laat ade-
men. Eventueel vocht blijft niet zitten, 
maar verdampt.”

Wat waren de grootste 
uitdagingen? 

Paul Van Gils: “De bewoners moesten ui-
teraard ongehinderd het gebouw in en uit 
kunnen tijdens de werkzaamheden. En we 
moesten rekening houden met de dead-
line. De veiligheid, timing en toeganke-
lijkheid speelden dus een belangrijke rol. 
Daarom voerden we de gevelrenovatie uit 
in twee fases.”

Gert Brosens: “Voor ons lag de moeilijkheid 
in de ouderdom van het gebouw. Daardoor 
stond de gevel niet meer waterpas en 
moesten we heel wat uitvullen. Pas daar-
na kon die nieuwe gevelbekleding erop.”

Zijn jullie tevreden over de 
materialen en service van 
Deschacht? 

Gert Brosens: “Ja, ik werk vaak met hen 
samen. Voor mij is het grootste voordeel 
de enorme voorraad. Als schrijnwerker 
ben je afhankelijk van het weer. Als het 
regent, doen we klussen binnenshuis. Is 
het droog, dan vindt u ons meestal op 
het dak. Het materiaal dat we vandaag 
of morgen nodig hebben, moet dus direct 
beschikbaar zijn. En bij Deschacht is dat 
het geval.”

Paul Van Gils: “Deschacht is ook de 
onestopshop voor bouwmaterialen. Ze le-
verden voor Rubenspark niet alleen isola-
tieplaten, hout en gevelbekleding. Ook de 
dakranden, dorpels en hulpstukken kwa-
men van hen. En ze wéten waarover ze 

spreken. Hebben ze toch niet direct een 
antwoord op een vraag? Dan gaan ze er 
meteen achteraan bij hun leveranciers.”
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GERT BROSENS

 � Zaakvoerder: Gert Brosens
 � Bedrijf: schrijnwerkerij
 � Personeel: 7 medewerkers
 � Aanbod: Daktimmerwerk en 
gevelbekleding.

 � Actieradius: in en rond Antwerpen 

 � Klanten: voor particulieren, 
bedrijven en bouwondernemingen. 

ARTEZ

 � Zaakvoerder: Paul Van Gils
 � Bedrijf: algemene bouwwerken
 � Personeel: 8 medewerkers
 � Opgericht: in 2009
 � Jaarlijkse omzet: 4 miljoen euro
 � Klanten: beheersmaatschappijen, 
overheden, bedrijven, 
particulieren, … 

 � Missie: als aannemer zorgt 
ArteZ ervoor dat elk bouwproject 
netjes binnen de deadline en 
het afgesproken budget wordt 
opgeleverd. Hun specialiteit? 
Bijzondere projecten. ArteZ 
werkte al voor Panamarenko, 
renoveerde de Katerheidemolen 
in Brasschaat,  vernieuwde het 
zwembadcomplex van Kapellen en 
restaureerde het klooster van de 
kapucijnen in Meersel-Dreef. 

 � Meer info: www.artez.be

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie  
via Carl Jansen: carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344


