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Duurzame uitbreiding met kalkhennepbeton
Supermarkt Berlare - Martens Van Caimere Architecten
Voor de uitbreiding van een supermarkt in Berlare zochten MVC /
Martens Van Caimere Architecten een duurzame oplossing. Met een
structuur in CLT en vooral een buitenafwerking in kalkhennepbeton
pionierden ze in België.

De bestaande supermarkt uit 1989 had
nood aan een update. Het gebouw barstte uit zijn voegen en de circulatie – met
een ongelukkig geplaatste ingang – kon
beter. MVC Architecten breidden het gebouw uit tot op de voorbouwlijn. Binnen
de driehoek die er in het grondplan bijkwam kon de supermarkt anders georganiseerd worden. De ingang verhuisde
naar de zijde van de parking waar een
overdekte zone de klanten verwelkomt.
Ernaast is een stalplaats voor winkelkarren. De uitbreiding werd bekleed met
kalkhennepbeton, doorgetrokken tot
over de linkerzijde van het bestaande
gebouw. De binnenkanten van de uitsnijdingen uit dit volume werden afgewerkt met cortenstaal.

Troeven van kalkhennepbeton
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Kalkhennepbeton wordt – ondanks
enkele troeven – in ons land nog niet
courant toegepast. De voordelen zijn
nochtans legio. Dit mengsel van kalk,
verhakte stengels van de hennepplant
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en water is goedkoop, isoleert goed en
vormt desgewenst ook de buitenafwerking. Door isolatie en buitenafwerking
te combineren in 1 materiaal zijn er
minder lagen nodig in de opbouw. De
stengels van de hennepplant zijn een
restproduct van hennep, waardoor kalkhennepbeton (in het Engels hempcrete
als verwijzing naar concrete) een duurzaam product is.
Op dit onontgonnen terrein is kalkhennepbeton bij MVC Architecten ook een
verhaal van experimenteren. Ze pasten
het voor het eerst toe bij een verbouwing
van een eengezinswoning in Geraardsbergen, een project dat eerder dit jaar
door de BBL trouwens verkozen werd
tot ‘meest duurzame verbouwing van
Vlaanderen’. De plaatsing van het kalkhennepbeton gebeurde er deels tijdens
workshops, waardoor dit relatief goedkoop was. Het is een gelijkaardig verhaal
als bij rammed earth (aangedamde aarde)
waar workshops de plaatsing betaalbaar houden, terwijl de materiaalkost

zelf heel laag is. Kalkhennepbeton deelt
met rammed earth ook de afgetekende
stortlagen in de gevel. Het materiaal
wordt immers laag per laag gestort en
handmatig aangedamd. De kleur hangt
af van de verhoudingen kalk, hennep
en water en de omstandigheden tijdens
de plaatsing. Wanneer deze parameters
niet veel variëren, kunnen de kleurverschillen beperkt gehouden worden.
Overigens kan er een toplaag in lijnolie
geplaatst worden. In Zwitserland – waar
de techniek vaker toegepast wordt – is
dit niet gebruikelijk, maar het Belgische
klimaat is vochtiger. Die dekking van de
toplaag kan eventuele kleurschakeringen opvangen, hoewel deze net de charme en de poëzie van het materiaal uitmaken. Bij ons bezoek (en op de foto’s)
was er nog geen afwerkingslaag aangebracht. De bouwheer opteerde voor een
kleurloze lijnolie.

Snelle uitvoering met CLT
Aangezien de supermarkt zo weinig mogelijk hinder mocht ondervinden van
de verbouwingen, bepaalde de uitvoeringssnelheid mee de materiaalkeuze.
De dragende structuur uit CLT-panelen
(cross laminated timber) werd in één
dag gemonteerd. De supermarkt sloot
in totaal drie dagen omdat er ook nog
een nieuwe gietvloer moest komen. De
CLT-panelen in massief, kruiselings verlijmd hout werden volledig in het atelier
op maat gezaagd en gefreesd. Tussen
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opmeting en levering zaten acht weken. De binnenzijde van de CLT-panelen
vormt meteen ook de binnenafwerking.
Lucht- en dampdichtheid wordt verkregen door het verkleven van de naden
langs de buitenzijde. Daarom moeten
alle nutsvoorzieningen, zoals stopcontacten, op voorhand ingefreesd worden.
Hierdoor werd de buitenschil beperkt
tot twee lagen: de CLT-panelen vormen
de dragende structuur, de luchtdichting
én de binnenafwerking (met een dikte
van 12 cm), terwijl het kalkhennepbeton
isolatie, water-/winddichting en buitenafwerking is (met een dikte van 20 cm).
De economie van het bouwen valt hier
perfect samen met de ecologie ervan.
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Plaatsing kalkhennepbeton
Aan de buitenzijde is er een plint in geprefabriceerd beton, belangrijk voor de
stevigheid en de stootvastheid op die
plaats gezien de functie van het gebouw. Erboven zit een dakrand waarop
het kalkhennepbeton kan aansluiten.
De cruciale punten zijn de randen van
het kalkhennepbeton, ter hoogte van
plint en dakrand. De potentieel broze
randen moeten beschermd worden. Aan
de dakrand zit er onder de kraal ook nog
een profiel dat de bovenrand fixeert.
CLT bleek een goede ondergrond voor
het kalkhennepbeton. Bij het warenhuis
waren pluggen op regelmatige afstand
(40 cm) voldoende voor de hechting. Met

01. De uitbreiding kreeg een huid in kalkhennepbeton boven een plint in geprefabriceerd beton.
02. De plaatsing van de CLT-panelen nam slechts
één dag in beslag.
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03. Het raam loopt van plint (waarvan de isolatie
hier al geplaatst is) tot dakrandprofiel om scheuren
in het kalkhennepbeton te vermijden.
04. Pluggen met een onderlinge afstand van 40 cm
zorgen voor een goede hechting en helpen de bekisting op zijn plaats te houden.
05. Bekistingspanelen van 1 m hoog en 1,5 m breed
worden onderling vastgezet en met pluggen aan
de dragende achterwand bevestigd, waarna het
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kalkhennepbeton erin gestort wordt.
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dezelfde pluggen werd ook de bekisting
vastgezet. Er zijn twee methodes om het
kalkhennepbeton te storten. Een eerste
bestaat uit een glijbekisting die na het
storten omhoog geschoven wordt. Een
twee methode – hier toegepast – bestaat uit panelen die 1 m hoog en 1,5
m breed zijn. Deze panelen worden onderling vastgezet en met pluggen aan
de dragende achterwand bevestigd. Na
het storten, dat in lagen gebeurt, worden ze losgemaakt en verplaatst. Het
kalkhennepbeton verhardt en na enkele
uren kan de bekisting al verwijderd en
verplaatst worden. Maar zijn definitieve sterkte krijgt het beton pas na drie
maanden. Bijzondere zorg moet er ook
besteed worden aan het onmiddellijk
opvullen van de gaten waar de pluggen
zitten, om kleurverschillen te vermijden.
Kalkhennepbeton is gevoelig voor zetting en krimpscheuren, en daarom zijn
er uitzettingsvoegen voorzien. De drie
meter hoge raamopening gaat van plint
tot dakrand zodat er onder de vliesgevel geen kalkhennepbeton uitgevoerd
moest worden, tevens om krimpscheuren te vermijden.
Cruciaal voor dit project was het enthousiasme van de opdrachtgever en
aannemer. Bovendien werd er als bouwteam gewerkt waardoor ook de aannemer snel mee rond de tafel zat. Het ontbreken van de nodige certificaten maakt
kalkhennepbeton voorlopig niet toepasbaar bij openbare aanbestedingen. Desalniettemin vormt het een interessant
materiaal dat mits een zorgvuldige uitvoering ruim toepasbaar is.
Door Ir.-arch. Arnaud Tandt

07

06. De ingang is met cortenstaal afgewerkt, erboven
zijn – net als binnen – de CLT-panelen zichtbaar
gelaten.
07. Deze verbouwing met kalkhennepbeton in
Geraardsbergen van MVC Architecten werd dit
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jaar door de BBL verkozen tot ‘meest duurzame
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verbouwing van Vlaanderen’.

