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Nieuw hoofdstuk voor Nike in Laakdal

Hoog comfort en laag
energieverbruik centraal
voor Nike Equipment
Van een zichtlocatie gesproken. Wie de autosnelweg neemt van
Hasselt naar Antwerpen kon vroeger al onmogelijk naast de
immense opslag- en distributiegebouwen van Nike in Laakdal
kijken. Met de bouw van het windmolenpark en de realisatie
van een nieuw logistiek gebouw dat nog dichter aansluit bij de
autosnelweg, doet Nike daar nog een schepje bovenop. Het gaat
goed met Nike en dat mag gezien worden. Nike Equipment - zo
heet het nieuwe gebouw - vormt daar een mooie illustratie van.
Bouwen aan Vlaanderen bezocht het project samen met ingenieurarchitect Donald Desmet van architectenbureau Signum+.

- kortweg EMEA - aan het logistieke centrum in Laakdal wou
overlaten, was er nood aan een nieuw logistiek gebouw, specifiek
bestemd voor deze derde productgroep. Na een beperkte offerteaanvraag bij een zestal kandidaten werd de totaalopdracht voor
de architectuur, de studie en de technieken toegewezen aan de
tijdelijke vereniging Technum- Signum. De twee bedrijven werken regelmatig samen voor dit soort projecten. Technum bekommerde zich in hoofdzaak om de stabiliteit en de technieken,
Signum nam de projectleiding, de architectuur en de ruimtelijke
coördinatie voor zijn rekening.

H

GROENE STROOM
De windmolens maken duidelijk dat duurzaamheid allesbehalve een
hol begrip is voor Nike. Hoewel het windmolenpark - een ontwerp
van Areadis en SeeBA - los staat van Nike Equipment, had dit toch

et 'Customer Service Center' van Nike beschikte al over
twee logistieke gebouwen, bestemd voor respectievelijk
schoeisel en kledij. Omdat men ook de distributie van
de equipment-goederen voor Europa, Midden-Oosten en Afrika
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FLORADAK - AANLEG VAN HET GROENDAK
Bij het project Nike Equipment ligt de nadruk op duurzaam bouwen. Het is niet Ie verwonderen
dat er daarom geopteerd werd voor een groendak van het merk Floradak, volgens zaakvoerder
Marcel Eyckens "de Rails Royce onder de groendaken ": "Op een Floradak worden de planten
hoger, bloeien ze mooier en blijven ze langer groen. De hoge wateropvangcapaciteit van een
Floradak en de afgifte van water aan de ondergron d zorgt hiervoor," aldus Marcel Eyckens.
Nu kijkt men bij Nike uit op een mooi groen dak in plaats van op een monotoon zwart bitumen
dak. "Een meerwaarde voor de werknemers, de portemonnee van Nike en het milieu," zegt
Marcel Eyckens. "Een groendak verlengt de leve,nsduur van een dak en isoleert uitstekend
tegen warmte, koude en geluid. Daarnaast is het de ideale waterbuffer en verbetert het de luchtkwaliteit." De aanleg van het Floradak was in handen van EGD uit Lummen . EGD kwam enige
tijd geleden in het nieuws m et de aanleg van een groendak van 8.000m 2 voor Ecover France.

XELLA - CELLENBETONPLATEN EN -BLOKKEN
Farm fo/lows functwn Het hoogstapelmagazlJn 1s bekleed met w1lle alucassettes, het lagere magaziJn met gnJze cassettes

Nike Equipment vormt zonder meer een mooi referentieproject voor Xe/la dat hier ce/lenbeton-platen van He belleverde voor de brandmuren en de buitenmuren en cellenbetonblokken
van Ytong voor de binnen- & buitenmuren. " Die bestelling hebben we in de eerste plaats te
danken aan de unieke eigenschappen van Hebel-platen," weet Pascal Meulders. "Ik heb
het dan niet enkel over de thermische isolatie maar ook over de brandweerstand van 6 uur.
Bovendien is het een licht materiaal dat zich dankzij de grootte van de panelen snellaat plaat-

ook zijn consequenties voor het nieuwe logistieke gebouw. "Nike
wil met dit windmolenpark zelf voldoende groene stroom opwekken
om zijn volledige site te bevoorraden", legt Donald Desmet uit. "Een
moeilijke oefening die ook een belangrijke taak bij ons legde. Die
doelstelling kan immers enkel gerealiseerd worden als wij er een
zo energiezuinig mogelijk gebouw van zouden maken ." Anderzijds
mocht dat laag energieverbruik niet ten koste gaan van het comfort.
Vermits de activiteiten in de twee oorspronkelijke gebouwen perfect vergelijkbaar zijn met deze van Nike Equipment, beschikten
de ontwerpers over een ideaal referentieproject In de twee andere
gebouwen komt het 's zomers soms voor dat men bij warmtepieken
een warmtebreak moet inlassen voor het personeel. Dat moest tot
een minimum beperkt worden in Nike Equipment, maar dit mocht
niet gepaard gaan met een energieverslindende airconditioning.

sen en last but nol least het is een ecologisch product, hetgeen zeker voor deze site en voor
deze opdrachtgever mooi meegenomen was. " "Bijzonder aan dit project was zonder meer de
hoogte", gaat Pascal Meulders verder. "Uniek is ook de uitzonderlijke brandweerstand. EI. 180
was de eis, wij halen een weerstand van maar liefst 360 minuten. De brandmuren bestaan uit
een dubbele staalstructuur en een dubbele Hebel -wand van 20 cm dik."
Enkele andere recente H ebel-projecten zijn Media Markt in Wilrijk en Herstal (Cordeel), Volvo
Logistics (Cordeel), PSR Willebroek (Mathieu Gijbels) en Kirn 's Chocolade in Tienen (Edibo) .

SPLEN - ALU GEVELCASSETTES
Omdat Nike Equipment meer dan de twee vorige gebouwen een eyecatcher is, ging bijzondere
aandacht naar de gevelbekl eding en viel de keuze op grijze en witte cassettes in aluminium.
Hiervoor werd een beroep gedaan op de firma Splen uit Diest. "We hebben hier esthetische
gevels met geventileerde architectonische cassettes en decoratieve zonwering gerealiseerd die
duidelijk zichtbaar zijn vanaf de autosnelweg", aldus algemeen directeur H erman Goedh!'ys.

BODEMWARMTEWISSELAAR

"Bijzonder aan dit project waren de zeer korte uitvoeringstermijn en de grote oppervlakte van

"We zijn er in geslaagd een comfortabel warmteklimaat te garanderen
door een ver doorgedreven isolatie en door het gebruik van natuurlijke ventilatie via een bodemwarmtewisselaar," aldus Donald Desmet
"Dankzij deze techniek is een koelinstallatie overbodig en zijn we toch
in staat het risico van de warmtepieken tot een minimum te beperken.
We kunnen dit garanderen aan onze opdrachtgever dankzij de dynamische simulaties van het binnenklimaat die wij uitgevoerd hebben. In
functie van de buitentemperatuur en het gebruik van de verschillende
ruimten kunnen wij exact de binnentemperaturen bepalen."
-+

de cassettes. We maakten gebruik van twee soorten aluminium beplating: aJu-sandwichplaten
met een polyethyleenkern van 3 mm, waartegen langs beide zijden een aluminium plaat v an
0.5 mm geperst werd en voorgelakte, 2 mm dikke aluminiumplaten. Deze voor gelakte plaat
kan dankzij het speciale productieproces weerstaan aan een permanente hoge belasting, vergelijkbaar met 3 mm klassieke aluminium platen. De decoratieve zonwering werd opgebouwd
door een eigen productie met plaatwerk en standaard profiel. Alle plaatwerk is voorzien van
hoogwaardige PVDF-lakken. Naast Nike Equipment prijken onder meer ook Lex in Brussel, de
Financietoren in Brussel, Airportgarden in Zaventem en Kindercluster 'I Zand in Utrecht op de
referentielijst van Splen.
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KA CONSTRUCT - ALUMINIUM RAMEN EN GLASWERKEN
KA Construct had eveneens een vette kluif aan Nike Equipment: het leveren en plaatsen
van aluminium ramen en glaswerken voor gebouw Low-Bay en de montage van aluminiumconstructie en glaswerken voor gebouw Equipment Tower. "De montage gebeurde volledig
met aluminiumprofielen Sprangers. De gevelconstructie werd speciaal ontworpen met een
op maat gemaakte bevestigingsconstructie

om aansluitend op de glasgevel de lamellen

zonweringsconstructie te monteren," aldus projectleider Herman Vorsselmans. "Gezien de
moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden en de strikte, zeer korte uitvoeringsplanning, was
Van Laere op zoek naar een compe tente onderaannemer voor de aluminium gevelwerken en
werd de bestelling bij ons geplaatst. Wat betreit de uitvo,e ring golden er strikte kwalitei tseisen.
Deze werden gecontroleerd door de eigen controlediensten van Nike, die minstens zo streng
zijn als Seco. " Opmerkelijk waren ook de hoge eisen inzake U-waarde. Dit leidde tot de keuze
van SP70-profielen. Ook bijzonder waren de geautomatiseerde verl uchtingssystemen en de
toepassing van de bevestigingstechnieken voor de montage van de lamellenzonweringsconstructie. Om esthetische redenen werd in de l andschapsburelen gekozen voor ronde, pivotel
rende ramen. KA Construct was onder meer ook actief in de Koninklijke Militaire School in
Brussel, Tupperware in Aalst en de Stadsfeestzaal in Antwerpen.

Deze vlei buJZen staan m verbmd111g met de aaJdwarmteH 1sselaar

L- ----- ----- --- -- -------- ------ -- -------- -- -------- ---- --- -------------Het gebouw bestaat uit drie delen: een hoogstapelmagazijn,
een laag magazijn en een kleiner gebouwencomplex waar de
kantoren, de cafetaria, de kleedkamers en andere functies in
ondergebracht zijn. Elk gebouw, elke functie heeft zijn eigen
vormgeving en materiaalgebruik Dit bevordert de leesbaarheid
en doorbreekt het geheel waardoor het ondanks zijn proporties
minder groots overkomt. Het hoogstapelmagazijn (30 meter hoog,
75 meter breed en 160 meter lang) bestaat hoofdzakelijk uit hoge
rekken die volautomatisch aangevuld worden. De eigenlijke
handling gebeurt in het laag magazijn, ook goed voor een hoogte
van 28 meter. Het is onderverdeeld in drie bouwlagen. De
medewerkers hier houden zich bezig met de ontvangst,
het verzenden en het verpakken van de goederen.
Hoog- en laagmagazijn lopen in elkaar over ,
maar zijn in het gevelbeeld te herkennen
door de bekleding in respectievelijk
witte en grijze alucassettes.

"De gevelbekleding bestaat deels uit geprofileerde platen zoals
in de oorspronkelijke gebouwen, maar deels ook uit alucassettes.
Vermits Nike Equipment veel meer dan de eerste gebouwen een
eyecatcher is langs de autosnelweg, leek het ons aangewezen om
zeker in de meest zicbtbare gevel te opteren voor een representatieve bekleding met aluminium cassettes. Op die manier zijn we
er ook in geslaagd om te komen tot een vormgeving die enerzijds
aansluit bij de bestaande gebouwen, maar anderzijds ook zijn
eigenheid heeft", aldus Donald Desmet
-+
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CALJAN RITE-HITE BENELUX - WHEEL LOCKS EN CONVEYORS
Caljan Rite-Hite Benelux tref je vaak aan op wertlijsten van logistieke projecten. Voor Nike
Equipment bestond de opdracht uit de levering en montage van vier stuks wielblokkeringasystemen (type Wheel-Lok GWL-2300) voor vier laadkades. De wielblokkeringssystemen
vergrendelen de vrachtauto's aan de laadkade waardoor ongevallen, veroorzaakt door het
vroegtijdig wegrijden, het wegkruipen tijdens het laden en lossen en dietstal worden vermeden. Daarnaast leverde en monteerde Caljan Rite-Hite ook negentien stuks telescopische
conveyors en bandtransporteurs. 15 stuks zijn bedoeld voor het laden van de pakketten, vier
stuks voor het losproces van de pakketten. "De wielblokkeringssystemen zijn geplaatst op verzoek van Nike " , vertelt Henk van den Dijk. "Nike heelt arbeidsveiligheid hoog in het vaandel
staan en maakt sinds vele jaren gebruik van onze wielblokkeringssystemen. Zij vormen hét
middel om arbeidsongevallen op de laadkade te voorkomen. De telescopische bandtransporteurs vormen het sluitonderdeel van het sorteersysteem van Nike, geiinplementeerd door

BAKSTEEN
De strakke alucassettes contrasteren mooi met het bakstenen gebouw
waarin de kantoren en de sociale activiteiten een onderkomen gekregen hebben. "Het gebruik van baksteen is nieuw op deze site", legt
Donald Desmet uit. "We hebben er bewust voor gekozen om voor
alle ondersteunende en sociale activiteiten een apart en aantrekkelijk
gebouw met een binnentuin te realiseren dat een uitnodigend effect
moet hebben op het personeel. Om al te grote wandelafstanden te
vermijden hebben we hier ook heel wat dingen in ondergebracht die
je ook aantreft in het hoofdgebouw." Door al deze voorzieningen in een
apart gebouw onder te brengen met zijn eigen ventilatie en klimatisatie
is het gemakkelijker om deze technieken perfect af te stemmen op de
functie en de grootte van dat gebouw. Ook is het mogelijk om later
nog verdiepingen bij te bouwen op het bestaande gebouw zonder dat
dit een storende invloed heeft op de logistieke activiteiten. Ook voor
de eigenlijke logistieke gebouwen vormde flexibiliteit met het oog op
mogelijke toekomstige uitbreidingen een belangrijk aandachtspunt.
Nu staan het tweede gebouw en Nike Equipment los van elkaar,
maar in de toekomst zal het perfect mogelijk zijn de open ruimte tussen de twee gebouwen dicht te bouwen, zodat weer heel wat nieuwe
vierkante meters werkruimte gecreëerd worden. Nike Equipment
is dus allesbehalve een eindpunt voor de sportfabrikant

VanderLande. VanderLande is al jarenlang een partner van Caljan Rite-Hite voor het inlegrel
ren van telescopische band- of rollentransporteurs in onze projecten."
"Bijzonder voor Caljan Rite-Hite was dat we opnieuw hebben aangetoond dat Caljan RiteH i te een zeer breed produkten- en dienstenpakket aan haar klanten kan leveren. Niet alleen
wielblokkeringssystemen, maar ook de complete laadkade (laadbrug, doekshelter en poort)
kunnen we verzorgen. Ook inpandig kunnen we de klant helpen worden door middel van

onze telescopische band- en rollen transporteurs." De grootste Caljan Rite-Hite-projecten in
België zijn momenteel de bouw van 240 laadkades voor KatoenNatie in Kallo, de vervanging
van de laadkades op diverse vestigingen van Schenker, de levering en montage van 24 wielblokkeringssystemen in de haven van Antwerpen en de bouw van zes laadkades bij JET in
Opglabbeek.
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Donald Desmet: Dankzij
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natuurlijke ventilatie via een
bodemwarmtewisselaar is
een koelinstallatie overbodig
en zijn we toch in staat het
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NIKE EQUIPMENT - TECHNISCHE FICHE
Opdrachtgever: Nike Belgium
Ontwerp- en studieteam: THV Signum - Technum
Hoofdaannemer : Van Laere (Zwijndrecht)
Wheel-locks : Caljan Riie Hite Benelux (Twello, Ned.)
Grondwerken en riolering : Hens (Wuustwezel)
Staalstructuur: I emants (Arendonk)
Gevelbekleding : Splen (Diest)
Cellenbetonplaten : Xella (Zwijndrecht)
Groendak: Floradak (Lummen)

Aluminium buitenschrijnwerk en gordijngevels: KA-Construct (Westmalle)
Automatisatie: Honeywell (Brussel)
Opslagsystemen: Slow (Dottenijs)
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risico van de warmtepieken
tot een minimum te
beperken."

