
Nieuwe graanopslag CZAV
In Axel (Z) bouwt CZAV een nieuwe graanopslag voor 30.000 ton graan. De zuidelijke agrarische coöperatie wil hiermee de
opslag van graan centraliseren en separeren van de overige producten. De bouw moet vóór de graanoogst van 2013 klaar
zijn en kost in totaal 8 miljoen euro.

De graanopslag uit de jaren zestig - met een capaciteit van
20.000 ton graan - en enkele loodsen werden in het najaar
van 2012 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe
graanopslag. Volgens Peter Cappon, bedrijfsleider regio zuid
van CZAV, zijn er een aantal redenen om een nieuwe
graanopslag te bouwen. “We huurden opslagruimten waar
15.000 ton graan werd opgeslagen. In de afgelopen tien jaar
is CVAZ flink gegroeid. We zouden nog meer moeten huren.”
Een andere reden die hij noemt, is dat de nieuwe
graanopslag voldoet aan de huidige eisen van
voedselveiligheid en Arbo. Voordeel is ook dat de nieuwe
graanopslag vlak bij het water ligt: 97 procent van het graan
wordt per schip afgevoerd. In Axel worden tarwe, gerst,
peulerwten en fijne zaden opgeslagen. Klanten zijn

maalderijen, brouwerijen, fabrikanten van veevoeder en de conservenindustrie.

Bewaarcellen 
De graanopslag bestaat uit 9.500 ton opslag die nog in gebruik
blijft. Daarnaast komen er twee loodsen met bewaarcellen (90
bij 30 meter) en loodsen met bulkopslag (95 bij 30 meter) waar
in totaal 30.000 ton graan kan worden bewaard. De twee
panden zijn aan elkaar vastgebouwd. De hoogte van de
drukvaste wand is 8 meter. 
De cellen hebben een vlakke vloer van gestort beton
(sterkteklasse C25/30) waar ventilatiekanalen in zijn
aangebracht. De ideale temperatuur om het graan te bewaren
is onder de 10 graden Celsius. Via de ondergrondse
ventilatiekanalen wordt de lucht gelijkmatig door het
opgeslagen product geblazen.  
De zestien bewaarcellen zijn verschillend qua opslagcapaciteit
(van 400 ton tot 1.600 ton) en afmetingen (variërend van 14 bij
20 en 5 bij 14 m). “De markt vraagt naar verschillende productkwaliteiten. Door separatie in de bewaarcellen, kunnen we hier aan
voldoen.” Met de schoningsapparatuur kan het kaf, zand en ander ongewenst materiaal van het graan gescheiden worden. Een
laatste controle vindt plaats als het graan in het schip wordt geladen.
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Betonwanden
De bouw van de graanopslag ligt op koers. De fundering is
gestort, de spanten van de staalconstructie zijn opgebouwd,
tussen de kolommen is wapening aangebracht en de
betonwanden zijn gestort. Ook aan de benodigde installaties
wordt hard gewerkt, dit is te zien aan de voorbereidingen die
zijn getroffen voor de opbouw van de graandroger en de
installaties aan de twee torens voor de elevatoren en de
kettingbrug. Machines, zoals de droger, schoonmachine en
ventilatiegangen zijn geïnstalleerd. In de tweede fase van het
nieuwbouw project wordt inmiddels gewerkt aan de
fundering van de nieuwe loodsen voor bulkopslag. Na het
aanbrengen van de wapening volgt het storten van het

beton.

Bij de agrarische coöperatie CZAV zijn 3.000 agrarische ondernemers aangesloten in de akkerbouw, bloembollenteelt, veehouderij
en fruitteelt.

Lees ook: Bewaarloods met architectonisch golfdak
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