


Nu… is voor altijd. Niet voor niets ziet u dit motto op de 

voorzijde van deze brochure staan. Graag leggen we u in 

deze brochure uit waarom deze toekomstgerichte visie zo 

goed bij ons past. En we leggen u uit op welke manier we 

dit motto iedere dag in de praktijk brengen. 

Bijvoorbeeld door onze duurzame manier van werken: 

onze milieuvriendelijke werkwijzen en de duurzame relaties 

die wij met onze klanten willen opbouwen. En door onze 

betrokkenheid bij ons werk, onze mensen en onze omgeving. 

Maar ook door het feit dat wij onze klanten in alles willen 

begeleiden. 

Duurzaamheid, betrokkenheid en coördineren, dat zijn onze 

kernwaarden. Behalve over deze kernwaarden, vindt u in 

deze brochure ook meer informatie over onze werkzaam-

heden: renovatie en conservatie van de gevel, verschillende 

isolatietechnieken en meer. Die verhalen worden verteld 

door onze eigen medewerkers. Wie kan u immers beter 

vertellen wat wij doen dan de mensen die iedere dag op 

de steigers staan?

In deze brochure kunnen wij u natuurlijk niet alles vertellen. 

Wel proberen we u een beeld te geven van wie wij zijn en 

waar we voor staan. Wilt u na het lezen meer weten? 

Kijk dan eens op onze website www.batsleer.be of neem 

telefonisch contact met ons op. We staan u graag te woord.

Koen Batsleer - Gedelegeerd bestuurder

Batsleer NV

WOORD
VOORAF



Steigerbouw

“Bij Batsleer kunnen we onze klanten voorzien van allerlei verschillende oplossingen op het gebied van steigerbouw. Of het 

nu gaat om kleine, eenvoudige steigers of grote, complexe constructies, we hebben alle benodigde expertise en materieel 

in huis. Doordat we met een team van specialisten zelf de technische tekeningen en berekeningen maken voor onze eigen 

steigers, kunnen we efficiënt werken en altijd een hoge kwaliteit waarborgen. 

Handig aan onze afdeling steigerbouw is dat wij onze steigers niet alleen voor derden bouwen, maar ook combineren met 

onze eigen andere werkzaamheden. Op die manier kunnen we klanten een totaaloplossing bieden. Omdat we zelf steigers 

ontwerpen en bouwen, kunnen we zeer efficiënt plannen en dat levert zeker bij grotere projecten tijdwinst op. We zijn met 

onze eigen steigerbouw niet afhankelijk van derden, waardoor we ervoor kunnen zorgen dat alle werkzaamheden naadloos 

op elkaar aansluiten en we nergens vertraging oplopen.

Naast steigers bouwen wij ook hangbruggen en liften. Daarbij letten we altijd op de wens van de klant en komen we des-

gewenst met een passend advies en een oplossing op maat. Zo werkt een hangbrug de ene keer beter, terwijl we de andere 

keer beter een steiger kunnen inzetten. Ook het stutten van gevels en andere constructies behoort tot de werkzaamheden 

van onze afdeling steigerbouw. Wij ondersteunen bouwwerken snel en professioneel, zodat iedereen weer veilig is. Hiervoor 

combineren we onze expertise met die van onze stabiliteitsspecialisten. Op die manier kunnen we stabiliteitsproblemen 

altijd optimaal oplossen.”

Yves, bouwkundig ingenieur steigerbouw

Omdat we zelf steigers 
Ontwerpen en bOuwen, 
kunnen we zeer efficiënt 
plannen en dat levert 
tijdwinst Op.



Betrokkenheid
Het werk van Batsleer kenmerkt zich door een grote betrokken-

heid. Betrokkenheid bij het project waar wij aan werken, maar 

ook betrokkenheid bij u als onze klant, de omgeving waarin wij 

werkzaam zijn, het milieu en onze medewerkers. Deze filosofie 

leidt tot een oprechte drive om in alle opzichten het beste 

resultaat neer te zetten.

Onze betrokkenheid uit zich onder andere in de kwaliteit die wij 

leveren. Wij zorgen ervoor dat het resultaat van onze werkzaam-

heden tot in de kleinste details aan uw verwachtingen voldoet. 

Onze medewerkers zijn toegewijd en werken met grote nauw-

keurigheid aan grote en kleine projecten. Bovendien denken 

wij graag mee met u: vanuit onze expertise geven we u een 

passend advies, met een innovatieve projectaanpak. Heeft u 

vragen of specifieke wensen? Batsleer neemt u alle zorgen uit 

handen.

Ook als het gaat om de omgeving waarin wij werken, nemen wij 

onze verantwoordelijkheid. Wij zijn ons ervan bewust dat we op 

locaties werken waar mensen wonen, werken, recreëren of pas-

seren. Uiteraard gaan we op een prettige en nette manier om 

met deze mensen en de plek waar wij werken. Onze betrokken-

heid bij mens en milieu betekent ook dat we kiezen voor duur-

zame werkmethoden. 

Ons gemotiveerde team van deskundige medewerkers vormt de 

basis van Batsleer. Een grote betrokkenheid bij onze medewerkers 

vinden wij dan ook vanzelfsprekend. We creëren een aangename 

en veilige werkomgeving en bieden onze mensen alle kansen om 

zich te ontplooien. Ook dat is de betrokkenheid van Batsleer.

Locatie:

Heren- en koetshuis Reylof, Gent

Werkzaamheden:

• reiniging van de gevels

• herstelling van alle natuursteen

• herstelling van ornamenten en moluren

• vochtwering

• duivenwering

• elastisch voegwerk

• pleisterwerk

• injecties

• schilderwerken

In opdracht van:

G-invest Aalter

CASE 01

Onze filOsOfie leidt 
tOt een Oprechte drive 
Om in alle Opzichten 
het beste resultaat 
neer te zetten.

Het majestueuze pand is een beschermd monument.



Renovatie & conservatie

“Bij Batsleer werken we met ervaren specialisten op het gebied van renovatie, restauratie en conservatie. Het is onze 

uitdaging om iedere gevel, modern of monumentaal, weer in een perfecte staat te brengen. Dat doen we met passie, plezier 

en trots. Of het nu gaat om herstellingen van natuursteen, scheurherstel of gevelreiniging, bij ieder project zetten we ons 

optimaal in om het beste resultaat te behalen.

Wij hebben ervaring en expertise in onder andere voegwerken, schilderwerken, herstel van metselwerk, natuursteen, 

lijsten en ornamenten, het verankeren van gevelpanelen en metselwerk, verschillende vormen van isolatie, gevelreiniging 

en meer. Zelfs werkzaamheden in de bruggen- en wegenbouw en complete bouw- en verbouwingsprojecten behoren tot

onze werkzaamheden. U kunt bij ons terecht voor één van deze werkzaamheden, maar wij helpen u ook graag met een 

totaalpakket: van rapportering tot oplevering. Ook alle bijkomende werkzaamheden, zoals steigerbouw, het gereed maken 

van de bouwplaats en het afschermen van kwetsbare plekken op en in de gevel nemen wij graag voor onze rekening. Wij 

nemen u alle zorgen uit handen!

Als we bij Batsleer werken aan gevelrenovatie, dan weten we dat we bouwen aan de toekomst. Door ons werk goed uit 

te voeren en gebruik te maken van duurzame technieken, zorgen we voor een perfect resultaat. Daarmee is een gebouw 

weer klaar voor de toekomst. Daarbij hebben we respect voor de gebouwen waar we aan werken: het zijn soms oude ge-

bouwen met een indrukwekkend verleden. Daarom zorgen we ervoor dat we onszelf eerst verdiepen in wat we gaan doen. 

Dat is de grondige aanpak waar onze klanten op kunnen rekenen.”

Steven, specialist gevelrenovatie

bij batsleer werken we 
met passie, plezier en 
trOts. het is Onze 
uitdaging Om iedere gevel, 
mOdern Of mOnumentaal, 
weer in een perfecte 
staat te brengen.



Coördinatie en begeleiding
Iedere dag onze klanten zoveel mogelijk begeleiden, dat is 

waar we bij Batsleer voor gaan. Raad geven als het gaat om 

kennis en kunde, persoonlijke begeleiding als het gaat om 

plannen en afspraken maken en coördinatie bij samenwerking 

en partnerschap.

De branche waarin Batsleer actief is, vergt een specialistische 

kennis en kunde. Daarom mag u van ons verwachten dat wij u 

proactief adviseren over de optimale oplossing in iedere situatie. 

Het vakmanschap van Batsleer wordt ondersteund door een 

aantal certificaten en erkenningen en ons lidmaatschap van 

verschillende branche-organisaties. Daarnaast onderbouwen 

ontelbare restauraties van monumenten, kerken, appartementen 

en geklasseerde woningen onze vakkennis. Ontzorgen begint 

volgens Batsleer dan ook bij het realiseren van de hoogst 

mogelijke kwaliteit. 

Ook bij het plannen en uitvoeren van onze werkzaamheden, 

staat coördinatie en begeleiding voorop. Zo kunt u erop rekenen 

dat wij onze werkzaamheden binnen de afgesproken termijnen 

voor u afronden. Doordat wij u indien gewenst een totaalpakket 

aan gevelwerkzaamheden bieden, kunnen wij u alle zorgen uit 

handen nemen als het gaat om de planning. We zorgen er graag 

voor dat alle werkzaamheden naadloos op elkaar aansluiten. 

Het resultaat: meer efficiency en snellere doorlooptijden.

 

Samenwerken en partnerschap staan bij Batsleer hoog in het 

vaandel. Daarom zoeken we vanaf de start van een project 

samen met alle betrokkenen naar een optimale verhouding 

tussen kwaliteit en prijs, die we vastleggen in een heldere en 

transparante offerte. Tijdens het traject verliezen we op geen 

enkel moment de totale kostprijs van het project uit het oog.

Locatie: 

Residentie Rubens, Knokke

Werkzaamheden:

doorgedreven betonrenovatie • 

balkonvernieuwing •

schilderwerken •

elastische voegwerken •

scheurherstel •

lapidair voegwerk •

herstel en reinigingswerken •

In opdracht van:

VME Residentie Rubens

CASE 02

wij staan vOOr een 
prettige manier van 

Omgaan met Onze 
klanten, partners, 

medewerkers en 
bewOners.

Doorgedreven renovatie van de gevels.



Isolatie

“Als we bij Batsleer iets doen, dan doen we het graag goed. Dat geldt niet alleen voor renovatie, restauratie en conservatie, 

maar ook voor de verschillende vormen van isolatie die wij bieden. Wij hebben de nodige knowhow in huis om een uit-

stekend resultaat voor u te verzorgen op het gebied van isoleren. Of het nu gaat om spouwmuurisolatie, het isoleren van 

daken en zoldervloeren of gevelbepleistering. 

Wat wij vaak zien, is dat onze klanten niet precies weten wat de verschillende vormen van isolatie nu precies inhouden. 

Bij spouwmuurisolatie wordt een inblaaswol aangebracht tussen de binnen- en buitenmuur. Dat gebeurt door boorgaten 

aan te brengen aan de buitenkant van de muur en via deze boorgaten vervolgens het isolatiemateriaal tussen de binnen- en 

buitengevel te blazen. Bij dakisolatie isoleren we uw dak, zolder of plafond, terwijl we bij gevelbepleistering een isolerende 

pleisterlaag aanbrengen op uw gevel. Niet alleen duurzaam, maar ook nog eens ideaal als u uw huis een moderne en 

uniforme uitstraling wilt geven.

Wat wij ook doen, we doen er alles aan om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Dat is binnen de visie 

van Batsleer erg belangrijk: meedenken met bewoners en hen zoveel mogelijk bijstaan. Dat zit hem in grote én kleine 

dingen. Een groet of een kort praatje met een bewoner bijvoorbeeld. Of het feit dat we de boorgaten dichten met een mortel 

die zoveel mogelijk lijkt op de mortel die gebruikt wordt in uw gevel. Zodat u aan de buitenkant van de gevel vrijwel niets 

meer kunt zien van onze werkzaamheden.

Een goede isolatie draagt bij aan een duurzame wereld. Bovendien zorgt het voor een behaaglijker gevoel, minder geluids-

overlast, een vochtvrij huis en een flinke besparing op uw energiekosten. Als medewerkers van Batsleer zijn we u graag 

van dienst met een deskundige en duurzame na-isolatie van uw huis of kantoorpand.”

Peter, specialist spouwmuurisolatie

wij dOen er alles aan 
Om de Overlast vOOr 
bewOners zOveel mOgelijk 
te beperken. dat zit hem 
in grOte én kleine dingen.



Duurzaamheid
Toekomstgericht werken is ons uitgangspunt. Niet voor niets 

hanteren wij het motto ‘Nu… is voor altijd.’ Dat betekent overigens 

niet dat we geen aandacht schenken aan het verleden. Wij 

geloven dat we alleen toekomstvaste projecten kunnen realiseren, 

wanneer we ons verdiepen in de bouwgeschiedenis van de panden 

waar we aan werken. Door het bouwproces van gisteren en 

vandaag tot in het kleinste detail te begrijpen, kunnen we écht 

duurzame resultaten realiseren.

Daarnaast streven wij naar duurzame relaties met tevreden 

klanten. Daarom staan wij voor een heldere en eerlijke manier van 

communiceren: lopen dingen onverhoopt anders dan gepland, 

dan brengen wij u snel en accuraat op de hoogte. En we zorgen 

voor een duidelijke communicatie met bewoners. Heeft u vragen

 of problemen? Dan zijn wij bereikbaar voor u.

Duurzaam ondernemen uit zich daarnaast in een milieuvriende-

lijke werkwijze. Zo hanteren wij milieuvriendelijke technieken en 

materialen, zoals FSC-gekeurd hout. We werken zoveel mogelijk 

stofvrij en dragen met ons milieubewuste energiebeleid bij aan 

een duurzame maatschappij. Met de diensten die wij aanbieden, 

zoals spouwmuurisolatie en het isoleren van daken en zolder-

vloeren, maken we woningen en bedrijfspanden bovendien weer 

klaar voor de toekomst.  

Als wij zeggen dat ‘nu voor altijd is’, doelen we niet in de laatste 

plaats op onze medewerkers. Zij vormen de kracht achter ons 

bedrijf. Ook voor hen denken wij aan de toekomst. Daarom 

ontwikkelen we samen met iedere medewerker een passend 

ontwikkelingsplan, inclusief opleidingen, trainingen, coaching 

of andere wegen naar persoonlijke groei. Zodat ook zij een 

mooie toekomst tegemoet gaan.

Locatie:

Gevelrenovatie Residentie Barons, Gent

Werkzaamheden:

• reiniging van de gevels

• balkonrenovatie

• schilderwerken

• elastisch voegwerk

• betonherstel

• pleisterwerken

• spuitbeton

In opdracht van:

VME Residentie Barons

CASE 03

Onze medewerkers 
vOrmen de kracht 
achter Ons bedrijf. 
OOk vOOr hen denken 
we aan de tOekOmst.

Residentie Barons te Gent ondergaat een ingrijpende gevelrenovatie.



Betonrenovatie en balkonherstelling

“Wat ik mooi vind aan het werk bij Batsleer, is dat we samen werken aan iets voor de lange termijn. We zorgen er graag voor 

dat we een zo hoog mogelijke kwaliteit realiseren voor onze klanten, zodat bouwwerken weer klaar zijn voor de toekomst. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor onze betonherstellingen. Onze toekomstgerichte visie komt tot uiting in het feit dat we al 

tientallen jaren vooroplopen als het gaat om het betonreparatieproces. We werken met technieken voor betonherstelling 

die we zelf door de jaren heen hebben ontwikkeld en met veel succes toepassen. 

Onze werkzaamheden op het gebied van betonreparatie zijn zeer uiteenlopend: van structurele en manuele betonherstel-

lingen en het aanbrengen van gelijmde wapeningen tot het aanbrengen van spuitbeton en egalisatie van betonstructuren 

van bijvoorbeeld balkons, gevels, balustrades, prefab-betonelementen, dwarsbalken en meer. Ook precisiewerkjes als scheur-

injecties en het egaliseren van ondervloeren en bestaande vloeren met behulp van zogenaamde ‘self-levellingmortels’ 

behoren tot onze specialisaties. Soms merken we dat klanten door ons grote en zeer gespecialiseerde aanbod niet precies 

weten wat wij voor hen kunnen betekenen. Onderdeel van al deze werkzaamheden is dan ook een goed, deskundig en 

passend advies.

Ook bij balkonrenovatie houden we steeds een focus op de toekomst. Zo kiezen we bij uitbreken en vernieuwen van 

balkons voor duurzame werkmethodes en materialen. Veiligheid en respect voor de bestaande gebouwen staan hierbij 

voorop. Maar ook bij het vernieuwen van borstweringen en het vernieuwen van afwaterings- en afvoersystemen staan 

langetermijn-oplossingen centraal. Het is prettig om op deze manier te werken: iedere dag gaan voor het beste resultaat. 

Het geeft een goed gevoel over je werk.”

Julien, specialist balkonrenovatie

bij Onze werkzaamheden 
hOuden wij steeds een 
fOcus Op de tOekOmst. 
zO kiezen we vOOr 
duurzame werkmethOdes 
en materialen.



Renovatie & conservatie
•  Gevelreiniging met diverse systemen oa; vochtstralen, stoom, 

hoge druk, chemisch,enz.

•  Natuur en steenherstellingen  

•  Verwijderen en hervoegen van elastische voegwerken

•  Binnen en buitenschilderwerken

•  Houtbehandeling en bescherming

•  Injectie tegen opstijgend vocht

•  Polymeerchemische balkkopherstelling

•  Plaatsen van duivenwering

•  Plaatsen van kalei- en toplagen

•  Verankeren van gevelpanelen en baksteenmetselwerk 

(thor-helicalsysteem)

•  Plaatsen van nieuwe natuursteenpanelen

•  Uitslijpen, voegen  en hervoegen 

•  Scheurherstel  

•  Herstel van metselwerken

•  Inspectie van binnenmuren

•  Spouwmurenisolatie  en dakisolatie en binnenmuurisolatie

•  Vochtwerend behandelen van muren 

•  Herstel van lijsten,ornamenten,beelden enz.

•  Plaatsing gevelbepleistering en/of isolatie 

(approved applicator STO)

•  Diamantboringen in constructies

Betonrenovatie
•  Structurele en manuele betonherstellingen

•  Opgietingen met self-levellingmortels

•  Egalisatie van betonstructuren

•  Gelijmde wapeningen

•  Scheurinjecties

•  Spuitbeton

Balkonrenovatie
•  Uitbraak en vernieuwen van balkons

•  Plaatsing van nieuwe hellingslagen

•  Plaatsen van nieuwe dichtingslagen dmv cementgebonden 

waterdichtingssystemen en  poluyrethaansystemen

•  Vernieuwen van afwaterings- en afvoersystemen

•  Plaatsen van afwerkingen dmv cheramische tegels, 

natuursteen, houten afwerkingen enz.

•  Vernieuwen van borstweringen

Bruggen- en wegenbouw
•  Herstel van betonconstructies van bruggen en tunnels

•  Plaatsen van beschermingslagen

•  Vervangen van elastische voegen in verticale en horizontale  

constructies

•  Verwijderen van graffiti’s

•  Plaatsing van anti-graffitisystemen

•  Verankering van panelen

Bouw- & verbouwingswerken
•  Totale bouw en verbouwingswerken van A-Z

•  Binnen en buitenafwerking

Steigerbouw
•  Plaatsen van steigers

•  Plaatsen van hangbruggen en liften

•  Plaatsen van onderschoeiingen en schoringen

•  Snelle interventies bij stuttingswerken van gevels en/of 

andere constructies.

Milieutechnieken
•  Uitvoeren van verschillende straalwerken (zandstralen, 

kogelstralen, enz.) ter voorbereiding van ondergronden en 

algemeen herstel plus in stand houden van vloeistofdichte 

vloeren. (o.a. injectie van scheuren, herstel van barsten en 

betonrenovatie

•  Plaatsen van nieuwe vloeistofdichte vloeren en zuurbestendige 

coatings

•  Plaatsen van vloerplaten en afvoersystemen ter hoogte van 

tankstations en technische ruimten alsook voorzieningen en 

plaatsen van KWS - afscheiders.

•  Technische analyse van sites en - indien nodig - gefundeerde 

voorstellen met betrekking tot renovatie plaatsen van elastische 

zuurbestendige en brandwerende voegen

•  Totale compartimentering en afwerking met het oog op 

brandwering

Overige
•  Na-isolatie

•  Reinigen zonnepanelen

Onze actIvIteIten

Batsleer kan u van dienst zijn met een groot aantal activiteiten. Wilt u gebruik maken van één van onze expertises of bent u juist op zoek 

naar een totaaloplossing? Batsleer biedt het allemaal. Hieronder hebben wij onze activiteiten overzichtelijk voor u op een rij gezet.



Batsleer Renovatie nv
Industriezone Langevoorde
Groendreef 36
B - 9880  Aalter

Tel.: 09 325 25 00
Fax: 09 375 22 80
info@batsleer.be
www.batsleer.be


