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8000 m2 zonne-installatie 
op lichtgewicht 
platdakpanelen

Parein Retailpark voorziet grotendeels in eigen energie

De stad Beveren is alweer een nieuw winkelcentrum 
rijker, want na het druk bezochte Warande Shopping 
opende begin mei ook het Parein Retailpark haar 
deuren. Toen de fabriek van LU plaats ruimde voor 
een KMO-zone zagen initiatiefnemers Diederik en 
Caroline Devlieghere de kans om hun hobbycenter 
Horta uit te breiden, maar het bleef dus niet bij de 
plannen voor hun eigen zaak. Er kwam uiteindelijk 
een complex van maar liefst 31.000 m2, waarvan 
12.500 m2 bebouwd is. Een belangrijk deel van 
de daken van deze gebouwen is gerealiseerd met 
Kingspan X-dek® Longspan panelen waarop een 
imposante collectie zonnepanelen werd geplaatst. 
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Sinds de sluiting van de LU-koekjesfabriek in Beveren 
op 19 september 2003 werd door de eigenaars, de groep 
Danone, en het gemeentebestuur van Beveren gezocht 
naar een concrete invulling van het terrein. Voor de 
gemeente was het belangrijk dat een nieuw project 
ook zou zorgen voor nieuwe tewerkstelling en binnen 
de mogelijkheden van het bestaande gewestplan werd 
daarom besloten de globale zone in te richten tot be-
drijvenpark. De wegenwerken werden in juni 2006 al af-
gerond en begin mei dit jaar ging bedrijvenpark Parein 
officieel open. 

Stukje geschiedenis
Op 28 juni 1963 werd koekjesfabriek “Parein” aan de N70 
in Beveren geopend en in de loop der jaren veranderde 
de fabriek verscheidene keren van naam: van Parein 
over General Biscuits tot LU en uiteindelijk Danone. 
Toen de fabriek uiteindelijk op 19 september 2003 haar 
deuren moest sluiten verloren vele inwoners van Beve-
ren en omstreken hun werk, waardoor het dan ook niet 
onlogisch is dat bij de herinrichting van deze zone van 
17 ha tot een gloednieuw bedrijvenpark bij de gemeente 
het aspect tewerkstelling voor de bewoners en ruimte 
voor dienstverlenende bedrijvigheid voorop stond. Met 
een knipoog naar het verleden en uit respect voor de 
initiatiefnemers van de oorspronkelijke fabriek kreeg de 
hele KMO-zone de naam Pareinpark.
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8 grote winkels
Initiatiefnemers voor het nieuwe winkelcentrum zijn 
Diederik en Caroline Devlieghere. Toen de voormalige 
koekjesfabriek plaats ruimde voor een KMO-zone, za-
gen ze de kans om hobbycenter Horta er verder uit 
te breiden. Maar hun ambitie reikte uiteindelijk veel 
verder dan dat, want ze legden de grondslag voor een 
complex van maar liefst 31.000 m2 waarvan 12.500 m2 

werd bebouwd. Het geheel werd ontworpen door ar-
chitectenbureau Serge Chiapparo uit Nieuwkerken, dat 
toevallig aan de overkant van de Pareinlaan al betrok-
ken was bij de realisatie van de nieuwe garage van Ford 
Automotive en wiens aanpak door dhr. Devlieghere wel 
gesmaakt werd. 

Het project bestaat uit acht grote winkels. De grootste, 
Horta, heeft een verkoopsoppervlakte van 5.300 m2. 
De andere panden werden ingenomen door E5 Mode, 
Brico, Dreamland, Kwarto, Buurtslagers, Broekenpaleis 
en Bent Schoenen. De winkels werden niet als aparte 
blokken naast elkaar gerealiseerd maar eerder als een 
uniform geheel ontworpen, met elkaar verbonden door 
een passerelle. 

Zelfdragende sandwichelementen 
Een belangrijk deel van de daken van deze gebouwen 
werd gerealiseerd met het X-dek® Longspan paneelsy-
steem van Kingspan. Deze panelen zijn in zelfdragende 
sandwichelementen die speciaal werden ontworpen 
voor grote overspanningen. Hun isolatiekern bestaat uit 
een milieuvriendelijk hoogrendements PIR hardschuim 
dat in de trapeziumvormige staalbeplating (107 pro-
fiel) homogeen is volgeschuimd. De staalbeplating aan 
boven- en onderzijde kan geleverd worden in diverse 
staaldiktes afhankelijk van de gewenste overspanning-
capaciteit van het sandwichpaneel. 

De rol van het milieuvriendelijke PIR hardschuim met 
een gesloten celstructuur is volgens de fabrikant heel 
belangrijk voor dit systeem. Buiten het feit dat het iso-
lerend vermogen van het hardschuim na veroudering 
(λd) zeer hoog blijft, kan het ook nog eens gegaran-
deerd worden voor 25 jaar. Voor de vervaardiging van 
haar PIR hardschuim mengt Kingspan zelf de nodige 

chemicaliën en vormt deze vervolgens - met behulp van 
een milieuvriendelijk drijfgas - om tot een hoogrende-
ment isolatiemateriaal dat prima brandwerende eigen-
schappen bezit (FIREsafe). Het is ook deze chemische 
reactie tussen de gepatenteerde primerlaag en het hard-
schuim dat de supersterke hechting tot stand brengt 
tussen hardschuim en staalplaat waardoor delaminatie 
uitgesloten wordt.

De diktebepaling van de staalbeplating is kritisch en 
dus essentieel. Door dit te onderkennen kan de staal-
dikte - variërend van 0,5 mm tot 1,0 mm – worden ge-
hanteerd die een optimale overspanning en belasting 
garandeert van het sandwich- of platdakpaneel. Een 
juiste dimensionering van de staalplaatdikte voorkomt 
overigens de eventuele risico’s en gevolgen in geval van 
het optreden van wateraccumulatie. De grote stijfheid 
van het sandwichpaneel laat immers slechts een ge-
ringe doorbuiging toe.

Interessante aspecten X-dek 
Longspan
X-dek Longspan is uitermate geschikt voor het opti-
maliseren van de staalconstructie. De constructieve 
eigenschappen van dit PIR sandwichpaneel maken het 
namelijk mogelijk om vrije overspanningen te realiseren 
tot wel 8 meter. Dit laat onder meer toe om - afhankelijk 
van de functionaliteiteisen die de opdrachtgever aan 
het bedrijfsgebouw stelt - de optimale kolomafstand te 
bepalen die resulteert in een gereduceerde hoeveelheid 
constructiestaal. Hieruit voortvloeiend kan dan weer 
een lichtere fundering worden toegepast die eveneens 
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de totale kostenpost neerwaarts be-
invloed. Bovendien maakt de grote 
bouwsnelheid van prefab platdak-
panelen een vervroegde oplevering 
van het bedrijfsgebouw mogelijk 
wat ook weer heel wat tijd en kos-
ten doet besparen. Door toepassing 
van dit systeem kunnen architec-
ten hun professionele creativiteit 
de vrije loop laten: gewelfde daken 
kunnen ontworpen worden in con-
vex-, concave- en S-vorm. De trape-
ziumvormige staalbeplating aan de 
onderzijde van het sandwichpaneel 
wordt standaard in een witte interi-
eurcoating uitgevoerd en omdat de 
dakbedekkingssystemen bevestigd 
worden op de staalplaat aan de bo-
venzijde van het element, zijn er aan 
de onderzijde (de zichtzijde) geen 
punten van bevestigingsmiddelen 
zichtbaar. Precies dit aspect wist 
ook in dit geval de opdrachtgever 
extra te bekoren. 

Indien het Longspan platdak sand-
wichelement wordt toegepast op 
een standaard overspanning van 
een bedrijfsgebouw die minder be-
draagt dan de 8 m die mogelijk 
is, kan de structurele overdimen-
sionering benut worden om extra 
gewichtsbelasting op te vangen. 
De hoge draagcapaciteit en gerin-
ge doorbuiging maken het name-
lijk mogelijk om dakconstructies te 
ontwerpen voorzien van felsdaken, 
dakbegroening of - zoals in dit geval 
- PV-installaties. 

Groot 
zonnepanelenpark
Met het oog op de installatie van 
een aanzienlijk volume zonnepane-
len werd er geopteerd voor een ver-
lijmde EPDM-waterdichting bovenop 
de Kingspan X-dek panelen, aange-
zien deze amper of geen onderhoud 
vereist en bovendien een lange le-
vensduur vertoont. In opdracht van 
en in nauwe samenwerking met ener-
gieleverancier Eneco België heeft het 
Nederlandse Oskomera Solar Power 
Solutions (OSPS) ruim 0,6 MWp geïn-
stalleerd op het dak van deze nieuw-
bouw. De ruim 2600 STP fotovoltaï-
sche zonnepanelen nemen ongeveer 
8000 m2 in beslag en werden gemon-
teerd op de door OSPS ontwikkel-
de Lightbox geballaste aluminium 
draagconstructies.  

De Lightbox is een eenvoudige 
draagconstructie die geschikt is 
voor verschillende types zonnepa-
nelen op vlakke daken en bestaat 
uit een open aluminium construc-
tie waarop een zonnepaneel voor-
zien van een frame bevestigd wordt 
met een boutverbinding.  gemon-
teerd wordt. Door zijn relatief laag 
gewicht is de Lightbox makkelijk 
handelbaar en de hoeveelheid te 
gebruiken ballast wordt vrijblijvend 
vooraf berekend. Door de open 
constructie wordt het zonnepaneel 
maximaal geventileerd - wat de hoge 
opbrengst ten goede komt - en is de 
aansluitdoos en de bekabeling al-
tijd gemakkelijk bereikbaar tijdens 
de installatie en ten behoeve van 
eventuele onderhoudswerkzaamhe-
den. De sokkels zijn stapelbaar op 
een pallet tot circa 25 stuks, mede 
afhankelijk van het type, wat het 
verticaal transport naar het dak 
vereenvoudigt. De Lightbox wordt 
geleverd inclusief de benodigde 

RVS bevestigingsmiddelen en rub-
bergranulaat tegeldragers voor de 
bescherming van de onderliggende 
dakbedekking. Voor daken waar een 
hoge windlast van toepassing is of 
waar slechts een beperkte daklast 
mogelijk is zijn er geschakelde va-
rianten beschikbaar waardoor de 
benodigde hoeveelheid ballast ge-
reduceerd kan worden.

De aangebrachte zonnepanelen 
wekken jaarlijks genoeg schone 
elektriciteit op om 150 huishoudens 
te voorzien in hun elektriciteitsbe-
hoefte. Ze zijn via een decentrale 
omvormerconfiguratie aangesloten 
op de laagspanningsinstallatie van 
de Horta-vestiging waardoor deze 
kan besparen op haar energie-in-
koop. OSPS stond in voor de com-
plete engineering, installatie en op-
levering van het systeem. 
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