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"Een visitekaartje dat aantoont wie we zijn en wat

we aandurven”, antwoordt hoofdprojectleider Gert

Hoefnagels wanneer we hem vragen welk gebouw

Cordeel voor ogen had toen het besliste om een

nieuw kantoor op te trekken op de Boelwerf in

Temse. ‘Aangezien onze productieafdelingen de

voorbije jaren naar De Zaat verhuisd zijn, waar

we eerder al enkele residentiële projecten en een
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kmozone realiseerden, lag het voor de hand om

daar in de buurt ook onze hoofdzetel te vestigen”,

legt Hoefnagels uit. "Op de site van de voorma-

lige Boelwerf hadden we nog een gedeelte achter

de hand gehouden met het oog op een eventuele

uitbreiding. De aanwezigheid van het droogdok

biedt ons overigens de nodige opportuniteiten voor

het transport van grondstoffen en afgewerkte mate-

 
rialen. Aangezien we onzeactiviteiten op en rond het

droogdok niet wilden belemmeren en toch 5.000 m?

nieuwe kantooroppervlakte wilden realiseren, heb-

ben we besloten om het gebouw over het water te

bouwen. Het torent 20 meter boven de waterspiegel

uit, zodat er op termijn probleemloos schepen onder

door kunnen varen om demeerwaarde van het oude

droogdok te kunnen benutten.”
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Bouwkundig en architecturaal
statement
Het was BINST ARCHITECTS dat de nieuwe hoofd-

zetel van Cordeel ontwierp, en dat op basis van

een masterplan dat hetin het verleden uittekende

voor de Boelwerf. “Daarin hadden we al rekening

gehouden met een kantoorvolume over het water”,

geeft projectarchitect Nick Verbeeck aan. “Hoe-

wel we voor aanvang van het project ook heel

wat andere (en conventionelere) opties onder

de loep namen, koos Cordeel toch voor een balk-

volume-op-hoogte dat het droogdok overbrugt —

een bouwkundig en architecturaal statement.

De onderkant van het gebouw bevindt zich 14

meter boven het maaiveld, zodat de Cordeel-mede-

werkers overal van een panoramisch 360°-zicht

“De nieuwe hoofdzetel wordt ook wel

‘Kantoorvilla Cordeel’ genoemd omdat

het een atypisch kantoorgebouw met

een luxueuze uitstraling is”

kunnen genieten (over de andere gebouwen

in de omgeving heen). De nieuwe hoofdzetel

wordt ook wel ‘Kantoorvilla Cordeel’ genoemd

omdat het een atypisch kantoorgebouw met een

luxueuze uitstraling is. De riante glaspartijen

Het nieuwe hoofdkantoor van Cordeel springt uit de band dankzij de spiegelende gevelafwerking,
die het gebouw naargelang hettijdstip en de weersomstandighedensteeds een andere aanblik geeft.

geven het volume een expressief karakter. Het ge-

heel springt echt uit de band door de spiegelende

gevelafwerking, die het gebouw naargelang het

tijdstip en de weersomstandigheden steeds een

andere aanblikgeeft…” bh
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PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VORSSELMANS - ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK
De twee verdiepingen van het nieuwe hoofdkantoor van Cordeel in Temse zijn rondomrond

volledig beglaasd. Het was Vorsselmans ramen — gevels — solar (Loenhout) dat instond voor

de installatie van deze aluminium vliesgevels. “Ze bestaan uit Schüco FWS60.Sl-profielen

met triple beglazing”, legt zaakvoerder Mark Vorsselmans uit. “Bovendien zijn er in de kopge-

vels Schüco ASS70.BE-schuiframen verwerkt. Tijdens de plaatsing moesten we extra reke-

ning houden met de toleranties en de doorbuiging van het stalen vakwerk. Via geïntegreerde

rails in het plafond van de bordessen konden we het glas langs de gevels manoeuvreren met

behulp van een glaszuiger. Ook in de betonnen poten van het gebouw — aan weerszijden

van het droogdok — is een grote gordijngevel geïntegreerd, bestaande uit een aluminium

opzetconstructie op een stalen frame (Schüco AOC60.SI). Op vraag van de bouwheer heb-

ben we de vliesgevels en hun invullingen in 3D gemodelleerd (BIM). Door ons model samen

te voegen met dat van de architecten en de staalleverancier, kon Cordeel nagaan of alles

correct op elkaar aansloot en kon het verschillende parameters toevoegen aan de geome-

trie, waarvan er enkele geëxporteerd zijn naar het gezamenlijke IFC-model. We ontwerpen,

installeren en monteren al meer dan veertig jaar complexe gevelconstructies van topkwaliteit,

en ook dit architecturale hoogstandje krijgt zeker een mooi plekje in ons portfolio!”

Technieken volledig ondergronds
De kersverse hoofdzetel telt twee verdiepingen.

De vergaderzalen en individuele kantoren zijn

ingeplant aan de buitenzijde. Het centrale ge-

deelte is ingericht als een landschapsomgeving

met diverse overlegplekken, die zich uitstekend

leent tot flexwerk en de andere principes van

het nieuwe werken. Op de zuidelijke kopse zijde

bevinden zich op niveau 1 een opdeelbare poly-

valente ruimte (inclusief cafetaria met keuken

en ontspanningsruimte) en op niveau 2 een

ruime directiezone (inclusief grote boardroom).

Het gebouw is volledig omring door 1,5 meter

brede terrassen, die aan de kopse kanten

respectievelijk uitgebreid zijn tot 3 meter (noord-

zijde) en 5 meter (zuidzijde). “Het ontwerp is

volledig uitgewerkt in BIM, zodat we alle moge-

lijke clashes op voorhand konden elimineren.

Het staalskelet en alle benodigde openingen

zijn vooraf nauwkeurig gedimensioneerd om

de basisstructuur niet nodeloos te verzwakken,

al is het geheel tegelijkertijd voldoende flexibel

om eventuele latere herinrichtingen mogelijk

te maken (op basis van een modulemaat van

3,6 meter)", legt Nick Verbeeck uit. “Wat even-

eens bijzonder is, is dat de technieken (sprinkler-

pomp en -tank, noodstroomgroep, elektrische

installatie en luchtgroep) volledig onderge-

bracht zijn in een ondergronds pomplokaal

van het droogdok. Via schachten in de beton-

kernen en uitsparingen in de staalstructuur

steken ze als het ware over naar de andere

kant van het gebouw, en dat uiteraard zonder

in het oog te springen.” _h

  

  

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DEPREZ CONSTRUCTNV -
TRANSPORTBAND NAAR
BETONCENTRALE

De realisatie van de nieuwe hoofdzetel van Cordeelis het

sluitstuk van de reconversie van de voormalige Boelwerf,

waar ook al diverse productieafdelingen gevestigd zijn.

Zo bouwde de gerenommeerde bouwgroep er onder

meer een betoncentrale, waarvoor de granulaten zowel

per vrachtwagen als per schip worden aangevoerd. Een

420 meter lange transportband overbrugt de afstand

tussen de aanlegsteiger en de opslagbunkers. “Vanaf de

steiger gaat het via een eerste stuk van 70 meter en een

hoofdtransportband van 350 meter naar de opslagbun-

kers”, vertelt Johan Deprez van Deprez Construct (Korte-

mark), dat de transportband bouwde en monteerde.

“Halverwege hebben we ook een losplaats voor vracht-

wagens voorzien. De transportband loopt eerst een flink

stuk horizontaal en stijgt nadien gradueel naar de top van

het silogebouw. Het losdebiet bedraagt 700 ton per uur.”

Deprez Construct is gespecialiseerd in machinale

logistieke oplossingen en mocht intussen ook al een

vervolgopdracht uitvoeren. “Cordeel wilde gerecupe-

reerd restmateriaal volautomatisch op containers kun-

nen laden en riep onze hulp in. lets wat ons zeer blij

maakte, want we vinden het belangrijk om een duur-

zame samenwerking op te bouwen met onze klanten,

gebaseerd op vertrouwen en wederzijdse appreciatie.

Dat we de 420 meter lange transportband (inclusief

overstortsysteem) in één stuk konden realiseren en dat

we een patent hebben op technische oplossingen met

een lange levensduur, heeft ongetwijfeld in ons voordeel

gespeeld bij het toewijzen van de opdracht. Nochtans

hadden we heel wat concurrentie (ook uit het buiten-

land), dus we vinden het een prachtig compliment dat

Cordeel desondanks resoluut voor ons heeft gekozen.”
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Ook 's nachts ziet de zwevende eyecatcherer beeldig uit.

  

adilANDAAD

LANDMEETKUNDE & EXPERTISEBUREAU
TEUGELS - TOPOGRAFISCH MEETWERK
Het nieuwe kantoor van Cordeel is een eyecatcher die de uitstraling

van Temse positief beïnvloedt. “Het spreekt voor zich dat wij maar al

te graag ons steentje hebben bijgedragen aan zo'n iconisch project

in onze thuisgemeente”, zegt Steven Buytaert, landmeter-expert bij

Landmeetkunde & Expertisebureau Teugels. “Allereerst hebben we de

bestaande toestand opgemeten (juiste breedte van het dok, hoogte-

verschillen tussen de twee zijden …), op basis waarvan de architect en

het studiebureau hun ontwerp hebben uitgewerkt. Nadien hebben we

de nodige maatvoering verzorgd, zodat Cordeel het gebouw correct

kon uitzetten. Topografisch meetwerk in het bouwwezen is niet voor

iedereen weggelegd. Het is een specialisme waarbij je moet kunnen

meedenken met de aannemer, flexibel moet kunnen zijn en tot op de

millimeter nauwkeurig moet kunnen werken. Zeker dit laatste aspect

was bij Cordeel van cruciaal belang, want er werd eerst simultaan aan

weerszijden van het dok gewerkt, om vervolgens een tussenstuk te

plaatsen. Dankzij een correcte maatvoering en een prima controle van

het uitzetwerk is dat perfect verlopen!”
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wengeBEARA

AERTSSEN GROUP — GROND-,
RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN
Hoewel het nieuwe hoofdkantoor van Cordeel het voormalige droogdok van de Boelwerf

overbrugt, waren er voor de realisatie van de zwevende eyecatcher uiteraard ook grond-,

riolerings- en wegeniswerken nodig. Een geknipte klus voor Aertssen Group (Stabroek),

dat eerder ook al betrokken wasbij de realisatie van andere Cordeel-vestigingen in de on-

middellijke nabijheid. “We kennen de site met andere woorden als onze broekzak”, zegt

projectleider Koen De Belder. “Aan weerszijden van het droogdok hebben we bestaande

verhardingen opgebroken en in totaal 6.000 m? grondverzet uitgevoerd. De parking aan

de kant van de Frank Van Dyckelaan is aangelegd met een waterdoorlatende prefabbe-

tonverharding die Cordeel zelf produceerde (1.800 m? in totaal). Zo kan het regenwater

via onderliggende wadi's infiltreren in de ondergrond. Even verderop legden we ook een

infiltratievijver aan. Voorts hebben we de afvoer van het hoofdgebouw verzekerd via de

plaatsing van de nodige leidingen, septische putten, waterputten, enzovoort. De nieuwe

DWA-riolering is aangesloten op het bestaande net van de Frank Van Dyckelaan. Tot slot

hebben we ook een inrit gecreëerd, waarvoor we een gracht ingebuisd hebben en twee

grote kopmuren plaatsten. De wegenis is hoofdzakelijk aangelegd in asfalt (4.000 m?).

Kortom: het was een gevarieerd project waarin we onze expertise inzake infrastructuur-

werken optimaal konden laten renderen!”
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Cordeel Temse

 

engeLABOLA

INTERALU - KLIMAATPLAFONDS
Cordeel koos in zijn nieuwe hoofdkantoor voor de klimaat-

plafonds van Interalu (Wilrijk). De verwarming of koeling van

het gebouw gebeurt via een BEO-veld, dat energie haalt uit

de bodem en dus uiterst duurzaam is. “De klimaatplafonds

kunnen bijgeregeld worden per afgebakende zone, zodat de

Cordeel-medewerkers overal van een optimale binnentempera-

tuur kunnen genieten. In dit project plaatsten we een 3.100 m?

SAPPceiling, 650 m2 van onze BL-H 30-20 en 80 m? Easy-

KlimaPlus®”, zegt Anthony Schrauwen. “Onze plafonds garan-

deren tevens een optimale akoestiek en lichtweerkaatsing, wat

het werkcomfort alleen maar ten goede komt. Omdat de pla-

fonds in het nieuwe Cordeel-gebouw vrij hoog zijn, hebben we

eerst een proefopstelling gemaakt in onze kantoren in Wilrijk

om na te gaan of het stralingseffect voldoende sterk was. Dat

bleek probleemloos te lukken. Het was een eer om bij te kun-

nen dragen aan de realisatie van zo’n architecturaal, structureel

en technisch pareltje. Dat een gerenommeerd bouwbedrijf als

Cordeel voor zijn eigen gebouw en in functie van het welzijn van

zijn werknemers resoluut opteert voor onze klimaatplafonds,

bewijst dat het veel vertrouwen heeft in ons product.” Het balkvolume torent 20 meter boven de waterspiegel uit, zodat er op termijn
probleemloos schepen onderdoor kunnen varen.

 
Geen sinecure
De langwerpige eyecatcher van Cordeel meet 108 bij 26 meter. Het

hoofdvolume rust op twee betonnen poten waarin telkens twee trappen

en twee liften geïntegreerd zijn. De tussenliggende overspanning be-

draagt 72 meter. “Het was geen sinecure om het geheel over het water

geplaatst en geassembleerd te krijgen”, benadrukt Gert Hoefnagels. “We

hebben ervoor geopteerd om de stalen vakwerkstructuur (1.200 ton) voor

te monteren op het uiteinde van het droogdok, op de oplegpunten te

hijsen met behulp van speciale kranen uit het buitenland en pas nadien

verder af te werken. Een belangrijk aandachtspunt was dat we te maken

hadden met een aanzienlijke doorbuiging vanwege de grote overspan-

ning. In het midden is het gebouw 14 centimeter gezakt ten opzichte van

het moment waarop het op zijn plaats gehesen is. Om het vele glas en de

andere gevoelige materialen naar behoren te kunnen plaatsen, hebben

we de constructie dan ook geballast om ze alvast in haar finale positie te

brengen, zodat het gewicht stelselmatig gecompenseerd kon worden bij

de verdere afwerking. Voor de installatie van de gevelbekleding hebben

we vanaf de bodem van het droogdok een volledige stelling opgetrok-

ken (deels onder water). De interieurafwerking is nadien op de klassieke

ier k b „Ondanks de uitdagi di k h

mezich meebrengtsde bouw zeer vlot verepen enhebbenweonze UW PARTNER VOOR
| hoofdzetel onl | bruik k . led i \ glanieuwe hoofdzetel onlangs In gebrui ar nemen. ledereen Is zeer G EVELCONSERUCT ES

tevreden met het schitterende resultaat!”

 

Van woningbouw totutiliteitsbouw,
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