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Creenpartners groeit als kool

'Cool' gebouw voor
kwal iteitsgroenten

Greenpartners is een'afzetcoóperatieve van tuinbouweri ze levert

kwaliteitsgroenten naar wens, oP maat en op tempo van de klanten.

Op zes jaar tijd steeg het aantal leden van 25 naar72. Ïjdens die peri-

ode is ook het aantal personeelsleden meer dan verdubbeld' Hierdoor

werd de locatie langs de Kempenarestraat in Sint-Katelijne-Waver te

krap. Bovendien bleek dat verbouwings- oÍ uitbreidingswerken aan de

bestaande vestiging de groei onmogelijk konden bijhouden.

!\aarom 
gingen de coóperanten op zoek naaï een nieuwe

I llocatie. Die vonden ze in dezelfde gemeente, langs de

lJ g.it6roekweg, met een ontsluiting vanuit de Fortsesteenweg.

"Een mooie ligging maar een niet zo makkelijk perceel, met een

onregelmatige voÍÍn, een moeilijke toegang en een grote put in het

midden als gevolg van een woegere kleiontginrring," zegt architect

Gert Colliers. Met veel aandacht voor een vlot aan- en aÍrijden van

wachtwagens en om de beschikbare oppervlakte optimaal te gebrui-

PARTICIPANT AAN HET WOORD
COSIIACO NV - HOOFDAANNE'IAER
cosimco (Kontich) is een qdnnemer gespecialiseeïd in industriëIe gebouwen, utiliteitsgebou-

wen en kantofen. cosimco pailicipeert octieÍ in het hde bouwproces en vindt het belangfiik

mee te werken dan het ontwerp en de optimdlisatie vcn het gebouw en dit met eerbied voor

het gestelde budget, de te leveÍenkwaliteit en de gemaakte atspnken. "Bii Grcenpartners

kwam dit voordl tot uiting bij het adnpassen van het ptoiect van een stadlconsftuctie naal een

betonconstructie", preciseert pÍojecueider Kurt vercammen.

Recente anderc door cosimco uitgevoerd.e logistieke pÍoiecten ziin onder meeÍ het dbtuibu-

tiecentÍum voor DHL te Rumst in opdracht van segro, een distÍibutiecentÍum voor PAKOBO

te Bornem en de nieuwe werkplostsen, gecompartimenteerde magaziinen en kantoren van de

Beschemde We*piaots Klein-Brubdnt te Puws.

cosimco ontwikkelde op verscheidene plaatsen bedfiiÍsklarc industrieteÍreinen, dit in nsuw

oveileg en samenwerking met zowel de overheid als met pïivqte partners. Het bedriiÍ ontwik-

kelde zo onder meeÍ +/- 100 hs op de transportzone te MeeÍ-Hoogstraten, vool hooÍdzakeliik

grote logistieke bedrijven. Op het industieterrein Krekelenberg in Boom werd een oude

industriële sjte herontwikkeld en bouwde cosimco onder meer het hypemodeme automatisch

gestuurde distributiemagszijn Vercobel voor C &4.

ken tekende hij een ontwerp, waarin hij de laadkades schuin plaatste

ten opzichte van de voorgevel. De kantoren en technische ruimtes

bracht hij gedeeltelijk rechts in het hoofdvolume onder en gedeelte-

lijk ook in twee lagen boven de laadzone. Op die manier werd niet

alleen plaats gewonnen, maar schoof het gebouw met negen laad- en

Ioskaden ook dichter naar de staat toe. Deze kantoren bevinden zich

op de 'brug' boven de laadzone, met visueel contact, zowel door de

voorgevel naar de eigenlijke laadzone als door de binnenramen naar

de achterliggende opslagrnrimte. "Tijdens de bourdase moesten we

de plamen enkele keren herzien om in te spelen op de bestendige

groei van het bedrijf. Uiteindelijk hebben we de inr-rllingen en de

technische installaties zo gekozen dat latere aanpassingen relatieÍ

gemakkelijk uit te voeren blijven. "

VOORKEUR VOOR BETON

Het oorspronkelijke ontwerp was gebaseerd op een staalskeletbouw

met steeldeck. Tijdens de aanbestedingsfase is dit concept in onder-

ling overleg tussen Greenpartners, architect Colliers en hoofdaan-

nemer Cosimco vervangen door een betonstructuur met dakplaten

in cellenbeton. Dat had vooral te maken met de thermische inertie

varr het geheel. "De grote opslagruimte omvat diverse koelcellen.
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Met een grotere thermisctre inertie en
een optimale isolatie van het geheel,

blijft het gebouw in de zomerperiode
langer koel en kunnen we de enerEie-
kost drukken," verklaart Jan Van den
Wouwer, commercieel directeur bij
Cosimco. "De berekeningen wezen
uit dat dakplaten van 20 cm dik vol-
stonden, maar uiteindelijk hebben
we platen van 24 crn gebruikt ." De
opslagruimte is als één gnote koelcel
over de vijf intem gecompartimen-

teerde koelruimten gezet. "Voor een
bedrijf in de voedingssector is hygi-
ene erg belalgrijk. Dat een structuur
van betonnen kolommen en balken
gemakkelijker zuiver te houden is dan
een stalen stuctuu-r, heeft de keuze
voor beton in belangnijke mate mee
bepaald," verklaart Gert Colliers. Computer- en sensorgestuurde
luihen in het dak en in de raamstroken staan op een energ-iezuinige
manier in voor nachtkoeling en verluclrting val de kantoren. "Dit
systeem werkt zo efficiënt dat een gebruikelijke airco-installatie
overbodig is," merkt projectleider Kurt Vercammen (Cosimco) op.
Het hoofdvolume kreeg een gevel in sandwichpanelen, met een
zilverachtige coating. Daarmee steekt het sterk aÍ tegen de kantoren,
die bekleed zijn met oranjerode keramische tegels. "Aanvankelijk
speelden we rnet het idee om de kantoren een houten gevelbekleding
te geven," herinnert Gert Colliers zich. "Daar is van afgezien. Er was
een onderhoudsarme oplossing vooropgesteld en de vrees bestond
voor een ongelijkmatige vergrijzing van onbehandeld hout. Het con-
tast van het oranjerood met het zilver is bewust gezocht. Bovendien
is het één van de huiskleuren van de opdrachtgever. Oranjerood is
niet alleen een aardekleur, ze verwijst eveneens naar de tomaten, die
hier een sheekproduct zijn." Al even opvallend als de gevel zelÍ is
het prefab betonvakwerk eronder. Het vakwerk bleef bewust zicht-
baar. Wegens de complexe vorrn van de structuur is gekozen voor
elementen die konden geprefabriceerd worden in de JumaÍabriek.
Zo kon Cosimco bovendien een belangrijke verkorting van de uit-
voeringstermijn realiseren. Het enige probleem was het vewoer
van de 9,36 bij 5,88 meter grote elementen naar de bouwplaats. Dat
moest's nadrts plaatsvinden, in konvooien voor uitzonderliik veryoer.

OPVALLENDE BUITENTRAP
Het gebruik varr beton wordt nog verder geaccentueerd door de spie-
vormige buitentrap metbordes ende gedeeltelijkwijstaande betonnen
wand tussen die trap en de laadkaden. Onderaan is de trap dubbel zo
breed als bovenaan. Halverwege rust de hap op een bordes, dat zelf
op een kolom ster-rnt. Boven sluit hij aan op een driehoekig buitenter-
ras. De hele betonstructuur omvat 190 m3 beton en bijna 26 ton wape-
ningsstaal. Op de trappen na zijn de zichtbaar blijvende betonpar-
tijen uitgevoerd in zelfuerdichtend beton. De gladde bekisting ervan
zorgde voor een egaal uitzicht. De niet bekiste zijden van de hap en
de wand werden gerold. Dat leverde een crepi-achtig uitzicht op. o

PARTICIPANÏ AAN HET WOORD
KA CONSTRUCT - ALUtnINIUÍTICONSTRUCTIES
KA Construct (Malle) levert en plaatst rumen, deuren en gevelconstructies voor woningbouw,

spportementen en uÍjJiÍêjÍsbouw. Veertig med.ewerkers, e.lft gespeciafiseerd op hun eigen

tefiein, maken dat KA Consfiuct een grcte verscheidenheid aan werken kan aannemen en

uitvoeïen, en djt naq.r ieders voldoening.

De speciÍieke inbrcng van KA Construct in de nieuwbouw voor Grcenpdrtnerc beftoÍ het

pl(J,atsenvan aluminium en glaswerken. In het bijzond.er ging het om rumen met automatisch

aangestuurde nachtkoeung, inbraakwerend. beslag en een geautomatiseerd zonweringssy-

steem van het opbouwtype. Energiebeheer was de rode druad door dit prcject. Vandaar de

keuze vbor het SP64 Sprcngers proÍiel met zijn uitstekende isolatiewdard.e. Het bouwteam

was zich bewustvan de energieverslindende truditionele maatregelen die kunnen aangewend

worden om d.e opwaming in d.e zomer te rcduceren. Om die rcden koos het voor de geauto-

tuatlsee/d€ nachtkoeling in combinatie met een aangedreven opbouwzonwefing. Het gebruik

en d.e consftuctiewijze van beid.e systemen, geleverd. door verschillende toeleveÍanciers,

wa.fen niet op elkaar atgestemd. KA Consttuct heeÍt nd de studie van de proÍieltoepassingen

een gedetdilleerd voorstel voorgelegd, Dit werd. voor uituoefing goedgekeud..
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TECHNISCHE FICHE

Opdrachtgever : Grcenpartneïs CV (SinlKatelijne -Wave r)

Architect: Gert Coluers (Kontich)

Studiebureau stabiliteit: Studie 10 bvba (Lier)

Studiebureou technieken: Tecon (Berchem)

Veiligheidscoód.inatie: Dimar Nviekevorct)

H ooÍ daanne me r : Co simco (Kontich)

Onderaannemers:

FundeÍingspalen: De Waal Palen (Lokeren)

S panb e ton / we lÍ se ls: Ery on (Lie r)

Staalconstructie : Hercon ( Hout halen-H elchtercn)

Frames, wand.en, truppen: Juma Beton (Balen)

Buitenschiljnwerk: KA Construct (Malle)

Prcmurcn, pred.ollen: Moessen (Zutendaal)

Gepolierde druklagen: Monosol (Geluwe)

Brandwerende schuiÍpoorten: Somati (Erembodege m)

C e lle nbe ton : Xe lla ( Burcht)

Start werken: 1 augustus 2006

Einde werken: 14 septembeÍ 2007

VloercppeNlakte: 4.593 m2 + 3.384 m2 verhard.ing
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