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Logistiek Park 
Waasland 
Aertssen,  
Verrebroek

In 2017 lanceerde de Aertssen Group het project om in Ver-
rebroek een bedrijvenpark van meer dan 75.000 m² te realise-
ren met een gloednieuw hoofdkantoor als blikvanger. Mertens  
Architecten contacteerde Constructeur Vorsselmans om mee te 
denken over de techniek van de gevel van dit speciale project.
 
Het hoofdkantoor van 30 meter hoog lijkt boven de aanpalende 
magazijnen te zweven. Het gebouw bestaat uit ellipsvormige 
schijven die tegenover elkaar verschoven zijn en uitkragende 
terrassen rond het hele volume creëren. De schijven bestaan uit 
betonnen elementen met een aluminium draagstructuur. Voor de 
gevelbekleding werd gekozen voor een mat witte Corian in com-
binatie met donker buitenschrijnwerk en veel glas. 
 
Eén van de uitdagingen van het project was om steigerloos te bou-
wen en grote glasvolumes van binnenuit in een gordijngevel te plaat-
sen. Voorts moest de gesegmenteerde vliesgevel perfect overgaan 
in de ronde gevelbeplating van de firma Limeparts-Drooghmans.
 
Het resultaat zorgt voor een waar ‘wauw’-gevoel en kwam tot 
stand dankzij sterk vakmanschap en de intensieve samenwer-
king tussen diverse Vlaamse familiebedrijven: Aertssen, Cordeel, 
Mertens Architecten, Limeparts-Drooghmans en Vorsselmans. 

AANNEMER:  Cordeel
ARCHITECT:  Mertens Architecten
CONSTRUCTEUR:  Vorsselmans, Loenhout

Buurthuis
‘Miel Puttemans’,

Vossem

Twee jaar geleden werd het nieuwe buurthuis 'Miel Puttemans' 
in Vossem officieel geopend. Voor de uitvoering van het alu-
minium buitenschrijnwerk kwam aannemer Bau terecht bij KA 
Construct omwille van de expertise van het bedrijf in zowel klas-
siek raamwerk, gevelbouw, Alucobond als plooiwerk. Een eerste 
samenwerking tussen Bau en KA Construct was een feit.

De eyecatcher van het project, de houten lamellen (Afzelia, kleurloos 
behandeld) die voor de gordijngevel zijn gemonteerd, werd in samen-
werking met schrijnwerkerij Stuyts uit Zoersel gerealiseerd. Om de 
houten lamellen op een onzichtbare manier op de gordijngevel te be-
vestigen, werden op maat gemaakte inox-verankeringen toegepast.
Voor de beglazing werd er voor een zonwerende isolerende be-
glazing (met warm-edge afstandhouder) met een lichttransmissie 
van 70% en een zontoetredingsfactor van 40% gekozen. Deze 
beglazing in combinatie met de lamellen zorgt ervoor dat er een 
aangename binnentemperatuur kan worden aangehouden.

De aluminium gevelbekleding op de bovenste verdieping werd 
uitgevoerd in Alucobond die opgehangen werd aan beugels 
bevestigd aan de ruwbouw. Ook de dakranden en boeiboord 
rondom de gordijngevel werden uitgevoerd door KA Construct. 

Deze succesvolle realisatie heeft geleid tot een verdere samen-
werking tussen Bau en KA Construct!

ALGEMEEN AANNEMER: Bau 
ARCHITECT: A.-concept Architecten 
BESCHRIJVING: Ramen SP70i+ Prestige Plus
 Schuifdeur SDE70i+
  Gordijngevel G50 gecombineerd  

met Afzelia-lamellenstructuur
 Alucobond-bekleding
CONSTRUCTEUR: KA Construct, Beerse
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