
 

 

  

Van veilinghallen tot 
gemeentehallen 

Geschiedenis van gebouw en bewoners op de 
Prins-Boudewijnlaan 152 te Edegem 

Erik Laforce 
      



 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van veilinghallen tot 
gemeentehallen 

 

 

Geschiedenis van gebouwen en bewoners  
op de Prins-Boudewijnlaan 152  

te Edegem 

 

 

 

 

Erik Laforce 
erik@laforce.be 



 

 

 

 
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 2.0 België-licentie voor 

wat de door mij gecreëerde inhoud betreft.  
Het copyright van de afbeeldingen die gebruikt werden hoort bij de organisaties of personen die als 

bron bij de afbeelding vermeld werden.  

 

 

 

 

 

Verantwoording afbeeldingen. 

VRT-Beeldarchief: Licentie voor educatief gebruik van beelden uit de film van 1958 werd toegestaan 
dd 26-07-2016. 

Foto's Verbond van Coöperatieve Tuinbouw Veilingen, 23ste studiedag, veiling Cova Edegem, 11-02-
1969: Toelating KADOC mits bronvermelding. 

Foto’s Tuinbouwershallen: Felixarchief, Open data Stad Antwerpen.  

Kaartgegevens zijn van Google, Aerodata International Surveys, DigitalGlobe en Google streetview: 
Google, DigitalGlobe'… (reproductie toegestaan volgens de licentierichtlijnen van Google, versie op 
17-12-2015).  

Foto’s 2005 staat voor foto’s genomen door een gemeentemedewerker in 2005. 

Foto's EL2016 staat voor foto's genomen door de auteur. 

Figuren met bouwplannen, afkomstig uit de stedenbouwkundige dossiers en ter beschikking gesteld 
door het gemeentebestuur, werden vereenvoudigd, overgetekend, aangevuld en ingekleurd door de 
auteur. De architecten worden vermeld in de tekst. 

 

 

 

 

Wettelijk Depot: D/2017/Erik Laforce, auteur-uitgever 

 



 
 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen i 

Lijst der figuren 
 

Figuur 1 Een mensenmassa luistert op het Arsenaalplein naar een radiocommentator die de 
voetbalinterland België - Holland op 2 mei 1926 volgt. Op de voorgrond de Tuinbouwershallen, op 
de achtergrond de Schuttershofstraat. ................................................................................................. 3 

Figuur 2 Tuinbouwershallen s.v.- Halles des Horticulteurs s.c. op de hoek van de Arenbergstraat (1927) ....... 4 
Figuur 3 Huidig beeld van locatie van vorige foto (nu Brasserie De Markt) ....................................................... 4 

Figuur 4 Logo COVA ............................................................................................................................................ 7 

Figuur 5 Briefhoofd COVA ................................................................................................................................... 7 

Figuur 6 Origineel ontwerp directiegebouw (26-1-1956). (Gemeente Edegem, 1956-1998). ............................ 8 
Figuur 7 Aangepast gevelplan van 25 mei 1956. (Gemeente Edegem, 1956-1998). .......................................... 9 

Figuur 8  Gevelplan van de rechter portierswoning. (Gemeente Edegem, 1956-1998). ..................................... 9 

Figuur 9 De Dorpsloop (in blauw) vanaf de Terelststraat (tegenover Hof ter Elst, nu muziekacademie) tot aan 
zijn uitmonding in de Edegemse Beek, loopt over het terrein van S.V. COVA (rood). [Luchtfoto 1971, 
dorpsloop volgens Vandermaelen 1846 via Geopunt Vlaanderen.] ................................................... 10 

Figuur 10  Bulldozers verwijderen de begroeiing in 1955-1956 (COVA, 1958) ................................................... 10 

Figuur 11 Werken aan de gebouwen van COVA aan de Prins-Boudewijnlaan in 1957 (COVA, 1957) ................ 11 
Figuur 12  Deze luchtfoto uit de jaren 1980 (gevonden ter plaatse). .................................................................. 13 

Figuur 13  Langsdoorsnede van de veiling anno 1958.Bron (Gemeente Edegem, 1956-1998). ......................... 13 

Figuur 14 Het grondplan van de gelijkvloerse verdieping omvat een loods (paars), drie veilingruimten (blauw), 
kantoren en werkruimte (groen), publieksruimte (oranje) en een cafetaria (geel). Bron (Gemeente 
Edegem, 1956-1998). .......................................................................................................................... 14 

Figuur 15 Plan van de eerste verdieping van het directiegebouw. Bron (Gemeente Edegem, 1956-1998). ...... 14 

Figuur 16 Traphal en entree bestuursgebouw (met rug naar glasraam). (Hens, 2010) ...................................... 15 
Figuur 17 Trapzaal bestuursgebouw, let op de boogvorm van de doorgangen (Hens, 2010) ............................ 15 

Figuur 18 Smalle doorgang tussen publiekshall en directiegebouw vóór de recente verbouwing. (Hens, 2010)
 ............................................................................................................................................................ 15 

Figuur 19 Glasraam door de leden van COVA in 1957 bij Marc De Groot besteld. (Hens, 2010) ....................... 16 
Figuur 20 Vergaderzaal van de bestuurders op verdieping bestuursgebouw.(COVA, 1958) .............................. 17 

Figuur 21 Vergaderzaal voor algemene vergadering en voordrachten op de verdieping van het 
bestuursgebouw (COVA, 1958) ........................................................................................................... 17 

Figuur 22 Schoorsteen in de vergaderzaal van de bestuurders met tekst: “Aan kruis en ploeg trouw”(Hens, 
2010) ................................................................................................................................................... 17 

Figuur 23 Oude meubelen, tinnen schotels en samovaar in de vergaderzaal van de bestuurders (Beeldarchief 
VRT, 1958) ........................................................................................................................................... 17 

Figuur 24 Publiekshal, zicht op dubbele trap naar de veilingen in 2016 (EL2016) ............................................. 18 

Figuur 25 Schema van de eerste verdieping. Oranje is de vloer van de verdieping, lichtblauw de veilingzalen, 
paars de vide van de (gedeeltelijk weergegeven) loods. Bron (Gemeente Edegem, 1956-1998). ..... 19 

Figuur 26 Cafetaria met dubbele deur en ramen die op de hall uitgeven.(COVA, 1958) ................................... 19 
Figuur 27 De toog uit de cafetaria werd in 1980 verplaatst met zijn rug op de bovenste trede van de trap naar 

de veilingzaal. Het doorzicht naar de publiekshal is toegemaakt. De ruimten achter de toog waren 
niet langer in gebruik. Door de deur rechts komt men in de veilingzaal of met de trap in de loods. 
Nu is dit de deur naar de doucheruimte.(Hens, 2010) ....................................................................... 20 

Figuur 28 Loketten en kassa (COVA, 1958) ......................................................................................................... 20 

Figuur 29 Administratie en facturatie (COVA, 1958) .......................................................................................... 20 

Figuur 30 De veilinghal. (Beeldarchief VRT, 1958). ............................................................................................. 21 



 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen ii 

Figuur 31 Veilinghal. Tribunes. In de achterwand links op de foto de hoofdingang met rechts enkele 
telefooncabines. In de zijwand de deur en een venster vanuit de gang op de eerste verdieping. 
(Beeldarchief VRT, 1958) .................................................................................................................... 22 

Figuur 32 Perspex koepels voor de verlichting van de veilingzaal. (COVA, 1958) .............................................. 22 

Figuur 33 De veilingklok. De veilingmeester Leo Van Camp zit achter zijn bedieningstafel. Een rolwagen met 
bloemen die geveild worden. Links het luikje waar de bonnen werden doorgegeven voor de 
facturatie. (Foto Leo Van Camp) ......................................................................................................... 22 

Figuur 34  Analoge veilingklok met bloemen. (Foto Louis Mussche.) .................................................................. 22 

Figuur 35  Zicht in de loods. (Beeldarchief VRT, 1958) ........................................................................................ 23 

Figuur 36 Bloemen worden in de loods op de roltafels geplaatst. In het midden de muur achter de 
veilingmeester  en rechts de openstaande deur naar de veilingzaal. Op het bord "Vandaag 16 8 
1965". (toevallige vondst, bron onbekend) ........................................................................................ 24 

Figuur 37 Mgr. CRUYSBERGHS ............................................................................................................................ 25 

Figuur 38  Toespraak van voorzitter SMITS. Op de voorste rij de heer LECLUZE en minister SEGERS. 
(Beeldarchief VRT, 1958) .................................................................................................................... 25 

Figuur 39 Toespraak door burgemeester Gaston Adriaenssens. (Beeldarchief VRT, 1958) ............................... 26 

Figuur 40  Toespraak senator Sledsens. (Beeldarchief VRT, 1958) ..................................................................... 26 
Figuur 41 Directeur Jozef Meeus. (Beeldarchief VRT, 1958)............................................................................... 26 

Figuur 42 Directeur Meeus op zijn voorbehouden plaats in de veilinghal. (Beeldarchief VRT, 1958) ................ 26 

Figuur 43 Dwarsdoorsnede van de open kistenloods. (Gemeente Edegem, 1956-1998). ................................. 30 

Figuur 44  Omer Verbeke, na 1965 (waarnemend) directeur. (COVA, 1958) ...................................................... 31 
Figuur 45 Linkse portierwoning, drie brandstofpompen, loods voor de lege kisten en op de voorgrond de 

voorbehouden parkeerplaats voor de directeur. (Gemeente Edegem, 1956-1998) .......................... 31 

Figuur 46 De achterzijde van de kistenloods, waar de uitbreiding moet komen. Op de achtergrond vaag lange 
rijen serres van tuinbouwer Hendrickx. (Gemeente Edegem, 1956-1998) ........................................ 32 

Figuur 47 Zicht vanuit achterzijde naar de Prins Boudewijnlaan. Links het veilinggebouw, rechts de 
kistenloods. (Gemeente Edegem, 1956-1998).................................................................................... 32 

Figuur 48 Studiedag van VCTV op 11 februari 1969 in de veilingzaal van COVA (bron: KADOC Leuven). .......... 33 
Figuur 49 De heer Mussche aan het woord op de 23ste veilingstudiedag van het VCTV op 11 februari 1969. 

(Foto: KADOC KU Leuven) ................................................................................................................... 33 

Figuur 50 Affiche Kleinkunstfestival jeugdclub Kruispunt op 7 april 1972. Bron: Eric Lamot. ............................ 35 

Figuur 51 Affiche Dansavond jeugdclub Kruispunt op 8 april 1972. Bron: Eric Lamot. ...................................... 36 
Figuur 52 In de loop der jaren wordt de analoge klok van de veiling vervangen door een digitaal exemplaar. 

Op de voorgrond de heer Mussche. Foto Produco, geleend door de heer Mussche). ....................... 39 

Figuur 53  Schets gevoegd bij aanvraag toestemming lichtreclame 1973. (Gemeente Edegem, 1956-1998). ... 40 

Figuur 54 Het bestuursgebouw na 1973 ................................................................................................................ 40 
Figuur 55 Logo INDIKA (uit brochure INDIKA) ..................................................................................................... 42 

Figuur 56 Overzicht zuivelbedrijven, leden van de C.V. INDIKA (uit brochure INDIKA) ...................................... 43 

Figuur 57 De kazen die C.V. INDIKA voor zijn leden verkocht (uit brochure INDIKA) ......................................... 43 
Figuur 58 Publiekhal na 1980: Doorgangen toegemaakt, doet dienst als archiefruimte. .................................. 44 

Figuur 59 Uitnodiging voor het ontvangen van de “Oscar voor de Export”, toegekend aan INDIKA in 1991 (in 
bruikleen van de heer Stichelbaut) ..................................................................................................... 44 

Figuur 60 Uit het gemeentelijk informatieblad van april 1993. .......................................................................... 46 
Figuur 61 INDIKA en M.P.M. De Block (foto PH 2010) ........................................................................................ 47 

Figuur 62 Silo's van AMYLUM voor suiker. (foto PH 2010) ................................................................................. 48 

Figuur 63 Loods met voorraden MPM-De Block (Gemeente Edegem, 2005) ..................................................... 48 

Figuur 64 Verbouwing veilingzaal in 1998: detail uit plan opgesteld door arch. Luc De Boe, Hove. (Gemeente 
Edegem, 1956-1998) ........................................................................................................................... 49 



 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen iii 

Figuur 65 Koelcontainer in middelste veilinghal na uitbreken van de tribune in 1998. (Gemeente Edegem, 
2005) ................................................................................................................................................... 49 

Figuur 66  Bij de bouwaanvraag van 1998 blijkt het terrein van COVA al helemaal opgedeeld. Het afvalpark 
(blauw), de portierswoningen (geel en groen), COVEE (oranje), de sportvelden (grijs) en de weg 
Kattenbroek (grijs geruit) .................................................................................................................... 51 

Figuur 67  Uit Google-Streetview van 2009: links de gemeentehallen, met nog een blauwe plakkaat van MPM-
De Block. Rechts de toegang tot de COVEE site “O’Cool” diepvriesproducten en uiterst rechts een 
glimp van de witgeschilderde portierswoning. Hier ligt nu het kruispunt en de nieuwe 
ontsluitingsweg naar Kattenbroek. ..................................................................................................... 54 

Figuur 68 Uit Google-Streetview van 2009. Rechts de gemeentehallen, midden de linker portierswoning (toen 
broodjeszaak "2spice”) met links de villa van de “Biazaar” en daar achter in de toegemaakte 
kistenloods een garage. De portierswoning met het daarnaast gelegen huis werden afgebroken en 
vervangen door een tankstation in 2015. ........................................................................................... 54 

Figuur 69 Overzicht site in 2015 (Google Maps; Aerodata International Surveys). Onderaan de voetbalvelden 
van OLVE. De portierswoning is vervangen door een tankstation...................................................... 55 

Figuur 70 Perspectiefzicht op de site uit 2015 (Google Earth, geregistreerd juli 2016) ..................................... 56 

 
  



 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen iv 

Inhoud 
1 Tuinbouwershallen S.V. (1914-1957) .............................................................................................. 3 

1.1 De voorloper van COVA ........................................................................................................... 3 
1.2 Beslissing bouw veiling in EDEGEM (1955-1956) .................................................................... 5 
1.3 Beslissing naamsverandering .................................................................................................. 7 

2 Bouw van de nieuwe veiling (1956-1958) ....................................................................................... 8 
2.1 Bouwaanvraag van 15 februari 1956 voor het bouwen van een veilinginrichting met 
portierswoning op de Prins Boudewijnlaan ........................................................................................ 8 
2.2 Dossier Portierswoning goedgekeurd op 6 oktober 1956 ...................................................... 9 
2.3 Verleggen Dorpsloop ............................................................................................................... 9 
2.4 Ophoging van het terrein (1956-1957) ................................................................................. 10 
2.5 Bouwwerken (1956-1958) ..................................................................................................... 11 
2.6 Begin van de activiteit van COVA in Edegem ........................................................................ 11 

3 Beschrijving van het veilinggebouw in 1958 ................................................................................. 13 
3.1 Algemene lay-out .................................................................................................................. 13 
3.2 Het directiegebouw ............................................................................................................... 14 

3.2.1 Trapzaal ......................................................................................................................... 15 
3.2.2 De vergaderzalen ........................................................................................................... 17 

3.3 Middenbouw ......................................................................................................................... 18 
3.3.1 De publiekshal ............................................................................................................... 18 
3.3.2 Cafetaria ........................................................................................................................ 19 
3.3.3 Kassa en administratie................................................................................................... 20 

3.4 De veilinghal .......................................................................................................................... 21 
3.5 De loods ................................................................................................................................. 23 

4 Plechtige inhuldiging van de veiling op 4 mei 1958. ..................................................................... 25 
5 Werking van de veiling .................................................................................................................. 27 

5.1 Het principe van de veiling .................................................................................................... 27 
5.2 Veiling voor de klok ............................................................................................................... 27 
5.3 Veiling in Edegem .................................................................................................................. 27 
5.4 Verloop van de dag op COVA ................................................................................................ 28 

5.4.1 Bloemenveiling om 6 uur .............................................................................................. 28 
5.4.2 Groenten- en fruitveiling om 10 uur ............................................................................. 28 
5.4.3 Boter en eieren om 14 uur ............................................................................................ 28 
5.4.4 Potplanten ..................................................................................................................... 29 
5.4.5 Melkpoeder ................................................................................................................... 29 

6 De veiling COVA 1958-1972 ........................................................................................................... 30 
6.1 Dossier open loods, aanvraag van 17 september 1959. ....................................................... 30 
6.2 Dossier veilingslokaal met aanvoerplaats onder loods constructie. Aanvraag van 1 februari 
1967.  ............................................................................................................................................... 31 
6.3 Studiedag 1969 ...................................................................................................................... 32 
6.4 Dossier uitbreiding 1969 ....................................................................................................... 34 
6.5 Reclamepaneel Fleurop (1970) ............................................................................................. 34 
6.6 Teloorgang COVA .................................................................................................................. 34 
6.7 Festiviteiten in de loods ........................................................................................................ 35 

7 De periode C.V. PRODUCO (1972-1991) ....................................................................................... 37 
7.1 Poging tot fusie COVA met Sint-Niklaas en Broechem in 1965 ............................................. 37 
7.2 Fusie Sint-Niklaas en Wetteren tot PRODUCO in 1966 ......................................................... 37 



 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen v 

7.3 Sanering van COVA ................................................................................................................ 37 
7.4 Verkoop portierswoningen en grond COVEE (1972) ............................................................. 39 
7.5 Lichtreclame PRODUCO (1973) ............................................................................................. 40 
7.6 Gemeente koopt sportvelden Edegem West (1976) ............................................................. 40 
7.7 Na de opslorping van COVA door PRODUCO (1978) ............................................................. 40 

8 De periode INDIKA (1969-2006) .................................................................................................... 42 
8.1 Verwerving van voorzijde gebouw door INDIKA (1980) ........................................................ 44 
8.2 INDIKA verhuurt grote delen van het gebouw. ..................................................................... 45 
8.3 Aankoop rest gebouw en gronden (1993) ............................................................................ 45 

9 Periode 1993-2010 MPM - De Block ............................................................................................. 47 
9.1 Wat is MPM-De Block ............................................................................................................ 47 
9.2 Renovatie bouwaanvraag van juni 1998. .............................................................................. 48 
9.3 Na de verkoop aan de gemeente Edegem. ........................................................................... 50 

10 GEMEENTEHALLEN .................................................................................................................... 51 
11 Allerlei ........................................................................................................................................ 53 

11.1 Nog enkele bewoners ............................................................................................................ 53 
11.2 Kattenbroek ........................................................................................................................... 53 
11.3 Open Monumentendag 2016 ................................................................................................ 53 
11.4 Over veilingen en archieven .................................................................................................. 53 
11.5 Beelden van de omgeving ..................................................................................................... 54 

12 Geciteerde werken .................................................................................................................... 57 
 
 

 



 
 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen 1 

 

 



 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen 2 

Voorwoord. 
Sinds enkele jaren is het Historisch Archief van de gemeentelijke werkgroep “Erfgoed Edegem” 
gevestigd op de Prins Boudewijnlaan 152, in de voormalige veiling COVA of PRODUCO, nu 
gemeentehallen genoemd, omdat er de gemeentelijke uitvoeringsdiensten gevestigd zijn.  

Bij een brainstorming over de Open Monumentendag 2016 kwamen de leden van het archief op het 
idee om deze gebouwen open te stellen voor bezoekers, gekoppeld aan een tentoonstelling over 
erfgoed en het historisch archief. De gebouwen waren immers gerenoveerd als gemeente-
werkplaatsen, maar nog niet operationeel. Het zou wellicht de laatste keer zijn dat deze gebouwen 
bezocht konden worden. 

De zoektocht naar informatie over deze in 1957 gebouwde veiling bracht mij bij KADOC (Leuven), het 
archief van de VRT en bij de heer Stichelbaut (Hove) die van 1969 tot 1999 in dit gebouw gewerkt had 
als directeur van de zuivelcoöperatie INDIKA en in twee interviews veel informatie leverde. Met de 
hulp van de historische bouwplannen en foto’s waarover gemeente beschikte had ik voldoende 
materiaal om een rondleiding en een tentoonstelling over het gebouw uit te werken. Het was echter 
pijnlijk vast te stellen dat er van COVA, PRODUCO noch INDIKA archiefmateriaal bewaard was 
gebleven. 

De Open Monumentendag 2016 door Erfgoed Edegem was een succes en leverde verhalen en namen 
op van oud-werknemers. Een oud-veilingmeester bezorgde ons ook een unieke brochure van COVA uit 
1958.  

Bij het natrekken van deze nieuwe informatie kwam ik terecht bij de heer Louis Mussche, ere-directeur 
van PRODUCO, een deskundige op het gebied van coöperatieve veilingen die van 1965 tot 1989 direct 
betrokken was bij COVA en PRODUCO. Buiten zijn rijke ervaring deelde hij met ons een oude 
geluidsopname van de zitting van de Raad van Bestuur van COVA waarop de beslissing genomen werd 
om in Edegem te bouwen. Met deze nieuwe informatie kon het verhaal van de verschillende veilingen 
en coöperaties die op dit adres actief waren voltooid worden. 

Voor de toegang tot documenten en toelating voor het gebruik van foto’s en plannen ben ik dank 
verschuldigd aan KADOC, de gemeentelijke administratie te Edegem, Pierre Hens voor de foto’s die hij 
op vraag van de gemeente nam vóór de laatste verbouwing, de heer Leo Van Camp voor de brochure 
van COVA en de uitleg over de werking van de veiling. Bijzondere dank gaat naar de heren Mussche en 
Stichelbaut die hun uitzonderlijke kennis en inzicht in de bedrijvigheid op deze locatie met ons wilden 
delen. 

 

Edegem, juli 2017 

Erik Laforce 
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1 Tuinbouwershallen S.V. (1914-1957) 
1.1 De voorloper van COVA 

Waar groenten en fruit oorspronkelijk op de boerderij of op de lokale markt werden verhandeld, werd 
het met de groeiende productie nodig om de handel beter te organiseren. Zo gingen tuinbouwers 
samenwerken in coöperaties en hun producten aanvoeren aan de eigen veiling, waar grote 
hoeveelheden producten werden verhandeld.  

 

Figuur 1 Een mensenmassa luistert op het Arsenaalplein naar een radiocommentator die de voetbalinterland België - 
Holland op 2 mei 1926 volgt. Op de voorgrond de Tuinbouwershallen, op de achtergrond de Schuttershofstraat.1 

De coöperatieve verkooporganisatie “De verenigde fruit-, bloemen- en groentenkwekers” werd 
gesticht op 20 juli 1914 (De Tijd, 1991; Belgisch Staatsblad, 1953). De eerste vestiging was in de 
Vaartstraat. Vanaf 1923 droeg de vennootschap de naam “Tuinbouwershallen”. In 1926 stonden deze 
hallen op de Oude Arsenaalplaats, de plaats waar nu de stadschouwburg staat1. In 1927 waren de 
Tuinbouwershallen gelegen op de hoek van de Arenbergstraat en de Oudevaartplaats, waar nu 
brasserie “de Markt” zijn tuin heeft2.  

Van 1929 tot 1958 waren de hallen gevestigd in de Lange Kievitstraat 59 te Antwerpen3 (deze relatief 
smalle straat verbindt het Stadspark met de Provinciestraat).  

 
1 Bron: Felixarchief Antwerpen-Audiovisueel archief. Foto-of#2435 
2 Op de Audiovisuele site van het Felixarchief wordt bij deze foto als jaartal 1934 vermeld. In het artikel van 
Gazet van Antwerpen uit 1958 wordt de verhuis naar de Lange Kievitstraat in 1929 gesitueerd. 
3 Veel informatie over COVA, behalve een lacune voor de periode 1960-1970, komt uit een dossier van toezicht 
over COVA van de Belgische Boerenbond ( Belgische Boerenbond, 1956-1971). 
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Figuur 2 Tuinbouwershallen s.v.- Halles des Horticulteurs s.c. op de hoek van de Arenbergstraat (1927) 

 

Figuur 3 Huidig beeld van locatie van vorige foto (nu Brasserie De Markt) 

Op 27 februari 1953 wordt het bestaan van de samenwerkende vennootschap met dertig jaren 
verlengd4. In het Staatsblad werden de volgende Edegemse coöperanten opgesomd: 

De heer Alfons Beuckelaers, Buizegemlei 133 
De heer Frans Beuckelaers, Mechelsesteenweg 174 
De heer Adolf Cotens,5  
De heer Frans De Vos6, Boerenlegerstraat 136 

 
4 Bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 20 maart 1953, blz 2713 ev. 
5 Adolf Cotens-Vergauwen, Edegem °1874-1968, bloemist, woonde Mechelsesteenweg 260 (Hens & Mens, 
2016) 
6 Frans De Vos is een tuinbouwer. (Hens & Mens, 2013 p 72 e.v.) 
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De Heer Constant Fincken7, Drie Eikenstraat 487 
De heer Jozef Geenens, Drie Eikenstraat,  
Mevrouw Peetermans, Kontichstraat,  
De heer Felix Vleminckx, Mechelsesteenweg 186. 

In 1954 meldde het jaarverslag (AVEVE, 1953-1974) groei bij de veiling van groenten en fruit, boter en 
eieren, het grossieren in melk in blik en in kaas, en het belang als makelaar in melkpoeder. De toestand 
van de afschrijvingen was gunstig. De Tuinbouwershallen tellen 280 leden. 

In 1955 besloot het bestuur dat de eigendommen die in 1942-1946 werden aangekocht in de 
Lamorinièrestraat - Van Diepenbeekstraat (3200 m²) voor een nieuwe veiling niet langer geschikt 
waren wegens de toename van het verkeer in de stad. 

In september 1955 (Lambrechts, 2013) werd besloten terreinen te kopen langs de Prins Boudewijnlaan 
in Edegem.8 De Prins-Boudewijnlaan had via de Groeningenlei een goede verbinding met de A12, 
destijds de autosnelweg tussen Antwerpen en Brussel. Via Kontich kwam men ook snel op de N1 
Antwerpen-Mechelen, en er was een goede verbinding met de stad. 

De leden van de Raad van Bestuur waren in 1955: Jozef SMITS, voorzitter (Lint), Jozef MEEUS, 
beheerder-directeur (Antwerpen), Karel CLAES, beheerder-secretaris (Bouchout), Jan BUTZEN (Wilrijk), 
Alfons CONIX (Korbeek-Lo), Medard CRAUWELS (Kontich-Kazerne), Petrus DUYTSCHAEVER (Deurne-
Zuid), Jan MEERSMAN (Kalfort), Louis MOONS (Kontich) en Hendrik VAN DER GROEN Kontich-Kazerne)9. 

Het grootste deel van het terrein werd gekocht van de “Compagnie Immobilière du Nid d’Aigle”. De 
koopakte werd verleden bij notaris Adriaenssens te Edegem op 30 september 1955 (Van Cauwenbergh 
& Ducatteeuw, 2006). Begin 1956 werd van de heer Hendrickx een stuk grond bijgekocht aan 50 frank 
per m² ten zuiden van het vorige tot aan de Edegemse beek, met oppervlakte 2ha 35a, zodat de totale 
totaal oppervlakte 7 ha was. De aankoop verhoogde het vaststaand kapitaal op de balans met 
ongeveer 5 miljoen frank. 

 

1.2 Beslissing bouw veiling in EDEGEM (1955-1956) 

De beslissende vergadering wordt gehouden op 26 januari 1956, waarvan een bandopname bewaard 
is.10  Deze bandopname levert een goed inzicht in de denkwereld van het toenmalig bestuur over hun 
groeiende “zaak” (zoals ze de coöperatieve noemen). Het blijkt ook dat de coöperatieve toen zo’n 10 
miljoen Belgische frank middelen zou gehad hebben. Samenvattend werd in de Lange Kievitstraat 
besproken wat volgt. 

Volgens de heer Meeus is de 7 ha voldoende grond met het oog op de toekomst. De grond moet 
opgehoogd worden. Daarvoor heeft hij aan een veertigtal aannemers meegedeeld dat vanaf 30 januari 

 
7 Constant Fincken (+ 1973) en zijn broer Henri hadden een fruitkwekerij in de Drie Eikenstraat naast de 
spoorweg (later de E19). Zij zijn zonen van Henri Fincken.(Hens & Mens, 2016) 
8 Volgens de heer Luc Stichelbaut, oud CEO van INDIKA, zou er op deze plaats een (Duitse?) tank-opstelling 
geweest zijn. 
9 Tuinbouwershallen. (1956). Verslag van de Raad van Beheer over 1955 voorgedragen op de Gewone 
Algemene Vergadering van 21 april 1956 (AVEVE, 1953-1974). 
10 De heer Mussche (directeur Produco, zie verder) had deze bandopname bewaard, die hij aan het Historisch 
Archief van Erfgoed Edegem geschonken heeft. Deze oude band werd uitgelezen en gedigitaliseerd, en 
vervolgens getranscribeerd door de schrijver. De digitale versie wordt bewaard bij AZURA. 
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1956 kan gestort worden, met een vergoeding van 20 frank voor een camion grond en 40 frank voor een 
camion steengruis. 

Bij de Centrale Kas voor Landbouwkrediet in Leuven is een krediet van 15 miljoen geen probleem. Dit zou 
ruim voldoende zijn met wat de zaak wil verwezenlijken. Directeur Meeus somt de beschikbare middelen 
op: ”15 miljoen frank krediet voor de bouwkosten, nog een eigendom die te koop staat voor 5 miljoen 
frank en minstens 4 miljoen frank zou moeten opbrengen, liquide middelen van 1,5 miljoen frank op de 
centrale kas in Leuven, en ook 3 miljoen frank in de andere kredietinstellingen.” 

Waarborgen voor het krediet zijn dan de grond, de verdere eigendommen die niet te koop staan, zoals 
het pand in de Van Diepenbeeckstraat voor 1,5 miljoen frank. De rente is 5%, er is een hypotheekakte, 
men moet pas interest betalen als geld opgenomen wordt, het is een krediet, men moet geen annuïteiten 
betalen. 

De bouwkosten zijn op 13 miljoen frank geraamd, met extra een portierswoning, die op 260.000 frank 
geschat is door de heer De Muynck. 

De heer Meeus zegt nog: ”De 15 miljoen mag ons niet afschrikken, elk jaar 600.000 frank interest, zoveel 
huur betalen we nu. We doen dit om de zaak uit te breiden en vooruit te gaan, dus is die schuld niet zo'n 
belangrijke zaak.” En: “Het is een noodzakelijkheid, we worden hier verstikt, we moeten de stad uit. En 
op slag ook worden we eigenaar, daar we nu nog huurder zijn van de zaak, wat voor een coöperatief - 
de zaak bestaat nu 41 jaar, en we hebben nog geen steen voor de zaak - een ongezonde situatie is. We 
moeten naar een eigendom! “ 

Na rondvraag wordt de verhuis naar Edegem goedgekeurd: “We kunnen hier niet blijven zitten, we 
moeten vooruit”. 

Het bestuur beslist dat er géén eerste steenlegging komt - op een lege wei is dat geen propaganda - 
maar wel een plechtige inwijding als het gebouw af is. 

De vergadering gaat akkoord dat de heer De Muynck de plannen voor de bouwaanvraag indient, 
daarvoor moeten ook de plannen van de zijgevels getekend worden. Voor de definitieve 
uitvoeringsplannen en het bestek zijn er minstens twee maanden nodig. De Boerenbond zal maar 4% in 
plaats van het officiële 5% honorarium aanrekenen. 

Over de gevelplannen vernemen we nog van de directeur: “Ik wil nog eens zeggen dat die eerste gevel,11 
die bovenste gevel, dat we die niet gemakkelijk gaan prijsgeven. Ik denk dat de heren daar allemaal over 
akkoord zijn. Die andere gevel is ook magnifiek, die is ook schoon, maar de ander primeert toch. Dat is 
een kwestie van opvatting.”  

Ook moet men, zegt Meeus, met de bouwaanvraag burgemeester Adriaenssens gaan opzoeken en hij 
zal ook aan de heer De Brouwer, eigenaar van het Arendnest, de plannen gaan uitleggen. 

Volgt nog een lange discussie over de aanpassing van het statuut, om de intrede van nieuwe leden 
gemakkelijker te maken en de leveringsplicht duidelijk te stellen, met de heer Vanderwaeren, consulent 
van de Boerenbond. 

 
11 We denken dat hier naar de gevel verwezen wordt die in Figuur 6 wordt getoond.  
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1.3 Beslissing naamsverandering 

In september 195612 besloot de raad van bestuur de naam van de 
Coöperatieve Veiling “de Tuinbouwershallen” aan te passen tot 
COVA, wat staat voor “COöperatieve Veiling Antwerpen” of 
“COopérative de Vente Anversoise”. Het studie en reclamebureau 
Van Ippeco uit Brussel maakte een logo, dat een hovenier met een 
spade voorstelde. 

Eind 1956 rezen er enkele problemen met AVEVE over de verkoop 
van boter en eieren. De Tuinbouwhallen hebben een overeenkomst 
met AVEVE voor deze veiling tot einde 1959 en de heer Meeus laat 
het verderzetten ervan in het ongewisse.  

Op de Algemene vergadering van 27 oktober 195713 worden de nieuwe 
statuten met veilplicht en de naamsverandering goedgekeurd. Uit Edegem zijn aanwezig: Maria 
Fincken, Felix Vleminckx, Jozef Geenens en Adolf Cotens. 

 

 

Figuur 5 Briefhoofd COVA 

 
12 Nota Vanderwaeren van 2-10-1956 (AVEVE, 1953-1974). 
13 Bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd. 9 november 1956, p 1281 ev 

Figuur 4 Logo COVA 
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2 Bouw van de nieuwe veiling (1956-1958) 
2.1 Bouwaanvraag van 15 februari 1956 voor het bouwen van een 

veilinginrichting met portierswoning op de Prins Boudewijnlaan  

Architect Emiel VANDERHEYDEN14, van de Technische Dienst van de Belgische Boerenbond15, 
Minderbroederstraat 24 Leuven (BR.011), met visum van architect DEMUYNCK (BR.079) maakte het 
ontwerp van de veiling. 

Op 14 februari 1956 werd de bouwaanvraag door J. Meeus (Edegem, 1956-1998) verzonden aan het 
gemeentebestuur van Edegem, die deze op 17 februari doorstuurde met gunstig advies naar de 
Provinciale Directeur van het Bestuur van de Stedenbouw. De plannen voor dit gebouw met breedte 
70.84 m, diepte 59.3 m plus 15 m voor het directiecomplex en met een vrijstaande portierswoning zijn 
gedateerd op 26 januari 1956. 

De provinciale directie van Stedenbouw stuurde op 13 maart de bundel terug aan architect E. 
Vanderheyden met de opmerking dat de aard en kleur van de bouwstoffen niet aangegeven was en 
bevestigde op 19 maart ontvangst van de nieuwe bundel. Aangezien dit niet snel kon onderzocht 
worden, besloot de directie van Stedenbouw zichzelf een termijnverlenging van 2 maanden toe te 
kennen op 17 april (d.w.z. tot 19 juni 1956).  

 
Figuur 6 Origineel ontwerp directiegebouw (26-1-1956). (Gemeente Edegem, 1956-1998). 

 

Op 24 mei 1956 werden de plannen van 19 maart teruggestuurd met het verzoek de gevels terug te 
herzien en hiervoor een nieuwe bouwaanvraag in te dienen. Het plan met de gevels zoals ze werden 
uitgevoerd werd opgemaakt op 25 mei 1956. Op 1 juni werden de nieuwe plannen ingediend, ter 
vervanging van de geveltekeningen van 19 maart. Vier dagen later werd de goedkeuring gegeven door 
het Bestuur van Stedenbouw. Op 7 juni keurde ook het college van burgemeester en schepenen van 

 
14 Architect Emiel Vanderheyden bouwde meestal in modernistische stijl.  
Het Sint-Rafaëlziekenhuis in Leuven werd in 1959 aangevuld met een afdeling tand- en oogkunde aan de Kapucijnenvoer 
naar zijn plannen.  (Onroerend Erfgoed, 2017) Over architect Demuynck werd geen verdere info gevonden. 
15 Na raadpleging van de Belgische Boerenbond en KADOC blijkt dat er geen archieven van de Technische Dienst bewaard 
zijn. 
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Edegem dit goed, COVA had dan de bouwtoelating volgens de plannen waarop de geveltekeningen 
aangepast zijn (zie Figuur 7)  

 

 
Figuur 7 Aangepast gevelplan van 25 mei 1956. (Gemeente Edegem, 1956-1998). 

 

2.2 Dossier Portierswoning goedgekeurd op 6 oktober 1956 

 

Figuur 8  Gevelplan van de rechter portierswoning. (Gemeente Edegem, 1956-1998). 

Naast de veiling worden niet één, maar twee portierswoningen gebouwd. De twee portierswoningen16 
zijn gebouwd als elkaars spiegelbeeld. Dat heeft architect M. Demuynck op 23 augustus 1956 
bijgeschreven en getekend op de plannen van rechterwoning A van 30 juni 1956. Er werd nog een plan 
van de zijgevel getekend op 12 september, waarna kennelijk de vergunning kon verleend worden op 6 
oktober (Gemeente Edegem, 1956-1998). 

2.3 Verleggen Dorpsloop 

Over het terrein van COVA loopt de Dorpsloop, die uitmondt in de Edegemse Beek. Deze open gracht 
liep onder de toekomstige hoofdingang van de veiling. Deze waterloop nummer 8, werd over 300 m 
verlegd en ingekokerd in een dubbele riolering van één meter diameter17. 

 
16 Enkel de rechter woning A bestaat nu nog, is witgekalkt en heeft een aanbouw. Zij werd in 1972 met circa 
1000 m² grond rondom verkocht. In 2017 is er reeds vele jaren het bedrijf “Bronzed Baby Shoe bvba” gevestigd. 
De linker woning B werd afgebroken, daar is nu een tankstation. 
17 Toelating voor de verplaatsing van de waterloop bij KB van 14 september 1956. 
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Figuur 9 De Dorpsloop (in blauw) vanaf de Terelststraat (tegenover Hof ter Elst, nu muziekacademie) tot aan zijn 
uitmonding in de Edegemse Beek, loopt over het terrein van S.V. COVA (rood). [Luchtfoto 1971, dorpsloop volgens 
Vandermaelen 1846 via Geopunt Vlaanderen.] 

 

2.4 Ophoging van het terrein (1956-1957) 

 
Figuur 10  Bulldozers verwijderen de begroeiing in 
1955-1956 (COVA, 1958) 

 Nadat de bomen en struiken van het gekochte 
terrein verwijderd waren, bleek dat het circa 
1,5 m lager lag dan de Prins Boudewijnlaan. De 
leemgrond was ook weinig doorlatend en na 
regenweer was het er erg moerassig (COVA, 
1958). Daarom moest het terrein opgehoogd 
worden en een drainering aangelegd. 
Zo werd er 50.000 m³ grond en steengruis 
aangevoerd in 1956 en 1957. 
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2.5 Bouwwerken (1956-1958) 

 
Figuur 11 Werken aan de gebouwen van COVA aan de Prins-Boudewijnlaan in 1957 (COVA, 1957) 

 

Vanaf mei 1957 konden de producenten een bezoek brengen aan de nieuwe veiling in aanbouw op 
zondagnamiddag18.  

In juni 195719 werd gemeld dat alle gebouwen onder dak stonden, de veilingzaal was gedeeltelijk klaar. 
De heer Vandewaeren, consulent van de Boerenbond, merkte op “Luxueuze afwerking!”. Ingevolge 
een staking in het bouwbedrijf waren de werken slecht gevorderd eind juli 1957.  

Rondom het gebouw werd een verharding van 25 cm steengruis en 5 cm asfaltbeton aangelegd over 
een breedte van 16 meter. Een hoogspanningscabine van 100kWh en 15.000 Volt hoogspanning werd 
geplaatst. 

2.6 Begin van de activiteit van COVA in Edegem 

Men is op 31 juli 1957 in Edegem gestart met de veiling van groenten en fruit. Elke maandag, woensdag 
en vrijdag begon de veiling om 10 uur. Uit verslagen van de Boerenbond uit die periode blijkt dat COVA, 
onder leiding van directeur J. Meeus, zoveel mogelijk tuinbouwers aan de veiling probeerde te binden. 
Volgens de regels van COVA mochten enkel tuinbouwers lid worden, maar dan moesten ze ook àl hun 
producten via de veiling afzetten. In november 1957 noteerde men 124 nieuwe aansluitingen20.  

 
18 Brief van COVA aan tuinbouwers van 24 april 1957. (AVEVE, 1953-1974) 
19 Nota Vanderwaeren van 17 juni 1957 (Belgische Boerenbond, 1956-1971). 
20 Nota J. Wuyts, opziener Belgische Boerenbond van 26 november 1957 (Belgische Boerenbond, 1956-1971) 
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Daarmee is eind 1957 het vaststaand kapitaal van COVA op 27 miljoen frank gekomen. Daarvan moest 
nog 24 miljoen frank afbetaald worden. 

Eind 195721 werden er ook enkele directeurs van zuivelfabrieken in de raad van bestuur van COVA 
opgenomen. De Antwerpse provinciale zuivelbond bereikt op 14 februari 195822 een akkoord met 
COVA voor de veiling van boter en melkpoeder. Toen zouden er reeds een zestal zuivelfabrieken van 
buiten de provincie Antwerpen lid geweest zijn. COVA is toen aangesloten bij het zuivelconsulentschap 
van de Belgische Boerenbond.  

Op 24 maart 1958 werd de bloemenveiling en plantenverkoop in Edegem gestart. Ook de cafetaria 
werd open gesteld. Op 15 april werd de zetel van het bedrijf van de Lange Kievitstraat naar Edegem 
overgebracht, evenals de boter- en eierenveiling. 

Er werden ook meerdere telefooncellen geïnstalleerd, het lokale telefoonverkeer was gratis voor de 
leden en kopers. Ook de verkoop van benzine werd gestart. Een andere nieuwigheid was dat de 
drinkgelden aan de arbeiders werden afgeschaft en gecompenseerd door een aangepaste 
loonsverhoging. Zowel kopers als verkopers vonden dit een goede stap. 

 

 
21 Het verslag van J. Vandekuylen van 14 december 1957 noemt de heren Cuypers van Putte en Bode van 
Wuustwezel. (Belgische Boerenbond, 1956-1971) 
22 Verslag van de heer Poot, Algemeen secretariaat van het Zuivelconsulentschap. (Belgische Boerenbond, 
1956-1971) 
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3 Beschrijving van het veilinggebouw in 1958 
3.1 Algemene lay-out 

 

Figuur 12  Deze luchtfoto uit de jaren 1980 werd gevonden ter plaatse. 

Het gebouw is 70.84 m breed en 59.3 m diep, met vooraan nog een directiegebouw van 35 m op 15 
m. Het gebouw bestaat uit vier delen (zie Figuur 12, Figuur 13  Langsdoorsnede van de 
veiling anno 1958.Figuur 13 en Figuur 14): 

(1) de voorbouw voor de directie met twee verdiepingen,  

(2) de middenbouw met links het kantoor van de veiling met kassa en rechts de cafetaria, met 
in het midden de publiekshal en daarachter de trap naar de veilingzalen  

(3) de hoger uitstekende drie veilingzalen met ieder 48 ronde bovenlichten en  

(4) achteraan de loods met schuine daken voor de aanvoer en afvoer van de goederen. 

De ingangen voor bezoekers waren links en rechts van het directiegebouw en leiden naar de 
publiekshal.  

 
Figuur 13  Langsdoorsnede van de veiling anno 1958.Bron (Gemeente Edegem, 1956-1998). 
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Figuur 14 Het grondplan van de gelijkvloerse verdieping omvat een loods (paars), drie 
veilingruimten (blauw), kantoren en werkruimte (groen), publieksruimte (oranje) en een cafetaria 
(geel). Bron (Gemeente Edegem, 1956-1998). 

 

Het grondplan toont wel drie veilingruimten, maar de linkse en de rechtse ruimte werden nooit 
ingericht, maar ook als opslagruimte gebruikt, zo diende de linkse ruimte als opslagruimte voor 
potplanten. 

3.2 Het directiegebouw 

 

Figuur 15 Plan van de eerste 
verdieping van het directiegebouw. Bron 
(Gemeente Edegem, 1956-1998). 

 

 

Op de gelijkvloerse verdieping van het 
directiegebouw (Figuur 14) was 
vooraan rechts het kantoor van de 
directeur en de onderdirecteur. 
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3.2.1 Trapzaal 
Deze trapzaal was niet bedoeld voor alledaagse bezoekers. De dubbele trap gaf toegang tot de 
vergaderzaal voor de leden van de coöperatie en voor de raad van bestuur. Het directiegebouw was 
vanuit de publiekshal maar toegankelijk langs twee smalle deuren aan weerszijden van de trap (zie 
Figuur 18), in groot contrast ten opzichte van de afmetingen van hoofdingang. De trapzaal was erg 
luxueus uitgevoerd, zoals de foto’s (Figuur 16 en Figuur 17) illustreren.  

 
Figuur 16 Traphal en entree bestuursgebouw (met rug naar glasraam). (Hens, 2010) 

 

 
Figuur 17 Trapzaal bestuursgebouw, let op de boogvorm van 
de doorgangen (Hens, 2010)  

 
Figuur 18 Smalle doorgang tussen publiekshall en 
directiegebouw vóór de recente verbouwing. (Hens, 
2010) 

Naast de ingang was er een ruimte voor de conciërge voorzien, met raam op de hal. De doorgangen 
waren uitgevoerd met een lage boog (zie Figuur 17), die in de recente verbouwingen werden 
rechtgetrokken. 
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Op het bordes van de trapzaal valt het licht van de publiekshal door het glasraam van Marc De Groot23. 
Op de algemene vergadering van COVA in 1957 was immers beslist door de leden om geld te 
verzamelen voor een glasraam en dit te schenken aan hun nieuwe veiling. In dit glasraam (Figuur 19) 
komen alle symbolen van COVA samen.  

 
Figuur 19 Glasraam door de leden van COVA in 1957 bij Marc De Groot besteld. (Hens, 2010) 

 

Centraal staat Maria met kindje Jezus, zij houdt een gouden appel vast en is gezeten in een kleurrijk 
afgeboord kapelletje, op een boom waarvan de wortels in de aarde zichtbaar zijn.  
Linksonder zijn er bloemen, daarboven de kip die staat voor de eierenhandel. Rechts staat een karnton, 
symbool voor de handel in boter, daarnaast groenten (prei, bloemkool, tomaten, wortelen en 
asperges), onderaan fruit (peren, appels, perziken, aardbeien, pruimen). Uiterst rechts staat het schild 
van de provincie Antwerpen. Midden onder staat het logo van COVA. Linksboven staat een stralende 
zon, wellicht duidt dit op een mooie toekomst. De handtekening van de kunstenaar staat onder het 
logo van COVA. 

 
23 In Edegem vind je nog werken van Marc De Groot: de meeste glasramen in de Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdeskerk en de glasramen in de Sint-Jozefkerk. 
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3.2.2 De vergaderzalen 
Er waren twee vergaderzalen: één voor de bestuurders (Figuur 20) en één voor de leden en 

voordrachten (Figuur 21). De vergaderzaal voor de bestuurders had een grote schoorsteen met open 
haard, met het logo van COVA 1957 en de spreuk “Aan kruis en ploeg trouw” (Figuur 22). In deze kamer 
stonden een zware vergadertafel en rustieke kasten met samovaar24 en tinnen schotels (Figuur 23). Er 
hingen dure schilderijen en kunstvoorwerpen25. 

Naast de vergaderzaal was een ruimte, die door oud-medewerkers aangeduid werd als het “solarium”. 

Figuur 22 Schoorsteen in de vergaderzaal van de 
bestuurders met tekst: “Aan kruis en ploeg trouw”(Hens, 
2010) 

 

 
Figuur 23 Oude meubelen, tinnen schotels en 
samovaar in de vergaderzaal van de bestuurders 
(Beeldarchief VRT, 1958) 

  

 
24 De samovaar werd in 1989 door Produco als afscheidsgeschenk aan de heer Mussche aangeboden. 
25 Volgens de heer Stichelbaut, die het gebouw vanaf 1969 leerde kennen, was er recht tegenover de 
schoorsteen, tussen twee vensters in, een nis met een kostbaar kruisbeeld. 

 

Figuur 20 Vergaderzaal van de bestuurders op 
verdieping bestuursgebouw.(COVA, 1958) 

 

 
Figuur 21 Vergaderzaal voor algemene vergadering 
en voordrachten op de verdieping van het 
bestuursgebouw (COVA, 1958) 
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3.3 Middenbouw 
3.3.1 De publiekshal 
Langs de zijdeuren links en rechts komen de kopers in deze hal binnen. Aan de linkerkant was vroeger 
de kassa, met loketten en glas. De hoogte van de loketten kan afgeleid worden uit de hoogte van de 
marmerplaten onderaan tegen de muur (zie ook Figuur 28).  

Rechts was de cafetaria, met een dubbele deur in het midden en twee grote ramen aan weerszijde 
daarvan. De hoogte van de ramen en de ligging van de deuren kan men afleiden uit de onderbreking 
in de marmeren bekleding (zie achter de radiatoren). (zie Figuur 26 en de dwarsdoorsnede in Figuur 
13) 

Onder het dak waren aan iedere zijde drie lage ramen, die nog te zien zijn op een foto van 2010 (Figuur 
58). 

 

Figuur 24 Publiekshal, zicht op dubbele trap naar de veilingen in 2016 (EL2016) 

De hal leidt achteraan via een dubbele trap naar de eerste verdieping (zie indeling Figuur 25), van waar 
de kopers in de veilingzaal komen via nog enkele treden omhoog en de deur in de achterwand van de 
veilingzaal. Vanop deze vloer kon men door ramen in de veilingzaal kijken, of via een deur op de tribune 
stappen. In de niet afgewerkte veilingzalen links en rechts zijn die openingen van in het begin 
toegemetseld.  Van op deze verdieping kan men ook naar de loods afdalen via twee trappen. 

Om de veilingsklok te onderhouden (het mechanisme en minstens 200 lampjes) is er een gang voorzien 
die achter de klok loopt. Ook voor de twee niet afgewerkte hallen is zulke gang voorzien. 
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Figuur 25 Schema van de eerste verdieping. Oranje is de vloer van de verdieping, lichtblauw de veilingzalen, paars de vide 
van de (gedeeltelijk weergegeven) loods. Bron (Gemeente Edegem, 1956-1998). 

3.3.2 Cafetaria 

 
Figuur 26 Cafetaria met dubbele deur en ramen die op de hall uitgeven.(COVA, 1958) 

De "verbruikszaal" of cafetaria met 200 zitplaatsen was 29 m op 10 m groot, met in een nis de toog en 
in de rechterhoek een keuken (zie plan Figuur 14). Men kon er warme en koude drank krijgen en 
eenvoudige gerechten. Er was een speciale koelkelder voor het bier op vat. Hier kwamen de kopers en 
verkopers wachten tot het hun beurt was voor betaling of ontvangst van de opbrengst. 
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De toog werd in 1980 verplaatst naar de eerste verdieping van de trapzaal naar de veiling. Daar kwam 
dan een verbruikszaaltje voor de klanten van de bloemenveiling PRODUCO. Daar werd de toog ook 
gevonden in 2005.  

 
Figuur 27 De toog uit de cafetaria werd in 1980 verplaatst met zijn rug op de 
bovenste trede van de trap naar de veilingzaal. Het doorzicht naar de publiekshal is 
toegemaakt. De ruimten achter de toog waren niet langer in gebruik. Door de deur 
rechts komt men in de veilingzaal of met de trap in de loods. Nu is dit de deur naar de 
doucheruimte.(Hens, 2010) 

 

3.3.3 Kassa en administratie 

 
Figuur 28 Loketten en kassa (COVA, 1958) 

 
Figuur 29 Administratie en facturatie (COVA, 1958) 

Links van de publiekshal (kant Kontich) was de kassa en de facturatie gevestigd. De bonnen werden 
vanuit de veiling hier naar toe gebracht om (manueel) te berekenen hoeveel de kopers moesten 
betalen en hoeveel de kopers konden ontvangen.  

De kassa was met een glazen wand van de hal gescheiden, met ruimte voor vijf loketten. Aan het zesde 
loket, in een glazen kooi, zat de telefoniste, die op verzoek de nummers opbelde die klanten 
aanvroegen, en dan doorschakelde naar de telefooncabines in de hal of in de veilingzaal. Zij was tevens 
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omroepster.  

Op de foto van de kassa (Figuur 28) zien we door het glas de publiekshal met het glasraam, en vangen 
we een glimp op van de ramen van de cafetaria en de raampjes boven de cafetaria (die zijn nu 
toegemaakt). We merken net als in de cafetaria ook de vloertegels op, in een patroon zoals nu nog 
steeds in de publiekshal. 

Achteraan de facturatie was een safe met een zware veiligheidsdeur (bij de verbouwingen in 2012 
verwijderd).  

3.4 De veilingzaal 

De veilingzaal was een twee verdiepingen hoge zaal met een tribune. Er was plaats voor 200 kopers. 
De kopers zaten op vaste plaatsen aan tafeltjes op een tribune, ieder tafeltje heeft een drukknop. Elke 
plaats stemt overeen met een nummer dat bij het indrukken van de knop op de veilingklok verschijnt. 
Achteraan de zaal waren er vier telefooncellen, van waaruit men ook aan de verkoop kon deelnemen. 

Om een goede verlichting te hebben waren er in de zoldering 48 ronde lichtkokers, afgedekt door een 
bolle perspex bovenlicht (Figuur 32). Zo kwamen de kleuren van de bloemen, groenten en fruit goed 
tot hun recht, zonder dat de zon direct op de kopers of op de koopwaar scheen.  

Ook aan het kunstlicht werd bijzondere aandacht gewijd, omdat het de gewoonte was op de 
vooravond van grote feestdagen nog een avondverkoop te houden. 

In de veilingzaal kwamen de koopwaren langs rechts door een schuifdeur binnen op karretjes die na 
de verkoop langs links (kant Kontich) afgevoerd werden. In het midden zat de veilingsmeester onder 
de veilingklok. In de linkerwand (zie Figuur 30 en Figuur 31) was er een balkon, een deur voor de 
toegang vanop de eerste verdieping, en een raam waardoor men de veiling kon volgen. De 
veilingmeester kon ook vanop het balkon werken. De hoofdingang voor kopers was in het midden van 
de achterwand. 

 

Figuur 30 De veilingzaal. (Beeldarchief VRT, 1958). 
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Figuur 31 Veilingzaal. Tribunes. In de achterwand links op de foto de 
hoofdingang met rechts enkele telefooncabines. In de zijwand de deur en een 
venster vanuit de gang op de eerste verdieping. (Beeldarchief VRT, 1958) 

 
 
 
 
 

 
Figuur 32 Perspex koepels voor de 
verlichting van de veilingzaal. (COVA, 1958) 

 
 

 
Figuur 33 De veilingklok. De veilingmeester Leo Van Camp 
zit achter zijn bedieningstafel. Een rolwagen met bloemen die 
geveild worden. Links het luikje waar de bonnen werden 
doorgegeven aan een loopjongen voor de facturatie. (Foto Leo 
Van Camp) 

 
Figuur 34  Analoge veilingklok met bloemen. (Foto Louis 
Mussche.) 

De veilingklok was aangesloten aan twee kleine kopie-klokken, één bij de veilingmeester onder de 
grote klok (Figuur 33) en één op het balkon, zodat de veilingmeester vanaf deze bedieningstafels de 
verkoop konden leiden.  
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3.5 De loods 

De aanvoerloods is ongeveer 2000 m² groot, met een stalen geraamte met een overspanning van 20 m. 
Enkel het noorderlicht kan in de loods binnendringen, en het dak is dubbelwandig, met een isolerende 
luchtlaag. 

 

Figuur 35  Zicht in de loods. (Beeldarchief VRT, 1958)  

In Figuur 35 ziet men de hoek van de veilinghal, met op de achtergrond rechts de schuifdeur voor de 
ingang voor de karretjes naar de veilinghal en in het midden de trap vanuit de loods naar de eerste. 
Uiterst links merkt men dat de rechtse veilinghal niet uitgebouwd is, het is nog steeds een lege ruimte. 

Aan de rechterkant achteraan was er ook een koelruimte en een eierenmagazijn26.  

Rondom het gebouw was een strook van 16 meter geasfalteerd, er was 6000 m² parkeerterrein. 

 
26 Mededeling Marleen De Geest, die met haar ouders (portier/vrachtwagenchauffeur en poetsvrouw bij COVA) 
tot 1973 in de linker portierswoning woonde. Open Monumentendag 2016. 
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Figuur 36 Bloemen worden in de loods op de roltafels geplaatst. In het midden de muur achter de veilingmeester en 
rechts de openstaande deur naar de veilingzaal. Op het bord "Vandaag 16 8 1965". (toevallige vondst, bron onbekend) 
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4 Plechtige inhuldiging van de veiling op 4 mei 1958. 
 

Op 4 mei 1958 was er in de namiddag de plechtige inwijding van de 
nieuwe gebouwen. De consulent van de Boerenbond schreef dat er zeer 
veel volk aanwezig was (Belgische Boerenbond, 1956-1971). In de Gazet 
van Antwerpen van 5 mei volgde een uitgebreid verslag (Antwerpen, 
1958). Ook het NIR, de toenmalige Vlaamse televisie maakte hier een 
reportage over (Beeldarchief VRT, 1958). Deze film geeft ons nu een 
eerste blik in het gebouw. 

Terwijl duizenden genodigden buiten moesten wachtten, trokken Mgr. 
CRUYSBERGHS,27 proost van de Boerenbond, bijgestaan door pastoor 
Leonard GOOSSENS, met wijwatervat en kwispedoor door het gebouw 
om het te wijden.  

Tijdens het doorknippen van het lint in de poort van de loods door de 
heer LECLUZE, vertegenwoordiger van de minister van landbouw, 

speelde de Edegemse Harmonie Sint-Cecilia het Belgisch volkslied.  

 

Figuur 38  Toespraak van voorzitter SMITS. Op de voorste rij de heer LECLUZE en minister SEGERS. (Beeldarchief VRT, 
1958) 

Daarna volgden de toespraken in aanwezigheid van de oud-minister P.W. SEGERS, pastoor GOOSSENS, 
de vertegenwoordigers van provincie, ministeries en de Boerenbond en de talrijke leden en 
genodigden. 

De heer SMITS, voorzitter van de Raad van Bestuur van COVA, bedankte al diegenen die bijgedragen 
hebben tot deze nieuwe gebouwen.28 

 
27 Karel Cruysberghs (1891-1976) was vice-rector aan de Katholieke Universiteit Leuven, algemeen proost van 
de Belgische Boerenbond en een bekend kanselredenaar. 
28 De inhoud van de toespraken zijn bekend uit een krantenartikel van 5 mei 1958 (Gazet van Antwerpen, 
1958).  

Figuur 37 Mgr. CRUYSBERGHS 
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Notaris ADRIAENSSENS noemde zich een gelukkige burgemeester van Edegem omwille van deze 
veiling. Hij noemde het een compensatie voor het verlies aan tuinbouw door de groei van de grootstad. 

Senator SLEDSENS zag de veiling als het symbool van het doorzettingsvermogen van de Belgische 
landbouw aan de eisen van een groeiend Europa. 

 

Figuur 39 Toespraak door burgemeester Gaston 
Adriaenssens. (Beeldarchief VRT, 1958) 

 

Figuur 40  Toespraak senator Sledsens. (Beeldarchief VRT, 
1958) 

 

 
Figuur 41 Directeur Jozef Meeus. (Beeldarchief 
VRT, 1958) 

 
Figuur 42 Directeur Meeus op zijn voorbehouden plaats in de 
veilinghal. (Beeldarchief VRT, 1958) 

 

Na de toespraken volgde een receptie, waarbij zowel de Edegemse Harmonie Sint-Cecilia als de Fanfare 
Sint-Rosalia musiceerden.  
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5 Werking van de veiling 
Dank zij de getuigenissen van de heer Van Donsdeken (werkman bij COVA van 1965 tot 1968), de heer 
Leon Van Camp (bediende bij COVA van 1964, later veilingmeester bij Produco tot 1979) en van 
mevrouw Suzanne Fierens-Rotsaert, (bediende tussen 1962 en 1971 en veilingmeester bij Produco na 
Leon Van Camp tot het einde in 1991) weten we hoe de veilingen verliepen.  

Vóór 1971 werden er groenten, fruit, bloemen, potplanten, eieren en boter geveild. Na 1971, onder 
PRODUCO, werden er enkel nog snijbloemen geveild. 

5.1 Het principe van de veiling 

Veilen is openbaar verkopen: de veilingmeester noemt een prijs, de kandidaat-koper steekt zijn hand 
op (en roept "mijn") om aan te geven dat hij aan die prijs wil kopen. Er is veiling bij opbod (de prijzen 
stijgen, zoals bij een kunstveiling) en veiling bij afslag (vismijn, fruit, groenten…). Bij afslag schat de 
veilingmeester of afslager de prijs van het te verkopen voorwerp in en begint met een hogere prijs te 
vragen. Als er geen koper is voor die prijs, roept de veilingmeester een lagere prijs. Wie als eerste 
daarop ingaat, heeft de koop.  

5.2 Veiling voor de klok 

Zijn er nu meerdere mensen die tezelfdertijd hun hand opsteken of “mijn” roepen, dan is er een 
probleem. Ook zal de afslager - om het vooruit te laten gaan - heel snel zijn prijzen roepen, soms 
moeilijk te verstaan. Om hierover ruzies te vermijden werd een mechanische, later elektro-
mechanische en uiteindelijk de elektronische veilingklok ontworpen. Sinds 1911 is de firma “Van der 
Hoorn en Wouda” hierin de voortrekker. De prijzen staan langs de omtrek van de klok genoteerd. Op 
de klok staan ook de nummers van de kopers. Een grote wijzer wijst de prijs aan en loopt rond in 
dalende richting.  

Elke koper heeft een knop op zijn tafeltje. Als de koper de knop indrukt stopt de klok en gaat het lampje 
branden met het tafelnummer. Zo is er geen discussie mogelijk wie het bod deed. Op de veilingklok 
van COVA was plaats voor 200 nummers. Vaste kopers hielden hun nummer. Zo vertelde de heer Jean-
Paul Nols29 dat hij de inkoop van bloemen deed voor de bloemenwinkel van het echtpaar in Sint-
Niklaas. Op Produco was hij koper nummer 10 en hij zat op de eerste rij van 1979 tot 1991.  

5.3 Veiling in Edegem 

Met een klok verloopt de veiling zekerder en sneller. En dat was nodig, want de veiling in Edegem kon 
400 loten per uur verzetten!  

De groenten, fruit of bloemen werden op rolwagens binnengereden en na de verkoop aan de andere 
zijde buitengereden. Op de rolwagen stond het nummer van de producent en het volgnummer van de 
kar. Bij het veilen moest de veilingmeester de maximumprijs schatten en aankondigen, dan gaat de 
wijzer draaien van hoog naar laag. Als de beginprijs bijvoorbeeld 5 frank was, dan is de 90 op de klok 
4 frank, daartussen telkens met 10 centiemen omlaag.  

 
29 Bezoeker op de Open Monumentendag 2016. 
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Als er afgedrukt is vraagt de veilingmeester aan de koper hoeveel stuks hij moet hebben. Is daarmee 
het ganse lot verkocht, gaat men naar het volgende lot, anders gaat de wijzer terug naar de beginprijs, 
en veilt men de rest van het lot.  

De prijs en het aantal worden door de assistent van de veilingmeester genoteerd op een formuliertje, 
met het nummer van de koper. Dat formuliertje werd door het luikje naast de veilingmeester 
doorgegeven en naar de facturatie gebracht. Een bediende legde ook nog een bon op het karretje.  

De kunst van het kopen op een veiling zit dus in het afdrukken op het juiste moment:  
 Drukt de koper te vroeg, dan betaalt hij/zij te veel. 
 Drukt de koper te laat, is iemand anders eerst en heeft die de koop. 
 Wacht de koper véél te lang en gaat de wijzer voorbij de minimumprijs, dan gaat de verkoop 

niet door, de goederen worden vernield. 
De koper moet dus de gangbare prijzen goed kennen, zodat hij/zij de minimum prijs kan inschatten, 
want die wordt niet bekend gemaakt. 

5.4 Verloop van de dag op COVA 

Vele tuiniers toen waren tuiniers in bijberoep, die 's morgens vroeg hun groenten naar de veiling 
brachten en gingen werken. De veiling zorgde dan voor de verkoop.  

5.4.1 Bloemenveiling om 6 uur 
Om zes uur 's morgens was het bloemenveiling, alle dagen, maar minder in de winter. Mevrouw 
Pauwels, echtgenote van de portier, stond dan reeds achter de toog van de cafetaria. Er waren kopers 
en verkopers die dan meteen al een pint dronken.  

Elke koper had een plaats in de hal, de gekochte bloemen werden in de hal gelegd op die plaats. 
Bloemen die niet verkocht raakten werden vernietigd, de stengel werd geknakt, net onder de bloem.  

5.4.2 Groenten- en fruitveiling om 10 uur 
Op maandag, woensdag en vrijdag was het om 10 uur groenteveiling na de bloemenveiling. Soms 
moest die later beginnen omdat de bloemen nog niet allemaal geveild waren. 

Voor de groenten waren op de parking links (kant Kontich) op de asfalt de nummers van de kopers 
geschreven. Daar moesten de arbeiders de bakken groenten die gekocht waren gaan zetten, zodat de 
kopers die konden opladen. Als groenten de minimumprijs niet haalden werden die op een hoop 
gegooid in de hoek van het terrein. Elke week werd die stapel met stookolie overgoten en in brand 
gestoken.  

5.4.3 Boter en eieren om 14 uur 
Op dinsdag en vrijdag was er veiling van eieren en boter om 14 uur. Dat wil zeggen dat het op vrijdag 
met drie veilingen na elkaar zeer druk was! Boter en eieren werden wel "voor de klok" verkocht, maar 
werden niet op de veiling binnengereden of getoond.  

Met de vrachtwagen was de boter bij de melkerijen opgehaald, op paletten met tien dozen boter, en 
in de koelruimte achteraan rechts in de loods opgeslagen30. De kopers moesten daar de gekochte boter 
gaan halen. 

 
30 Voor 1968 werd er ook fruit gehaald bij kasteel Claessens in Hove (Cappenberg, nu Ritmica), dat ook in de 
koelruimte werd bewaard. 
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De eieren werden ook aan de rechterzijde bewaard. Ze werden geleverd in houten kisten en in het 
donker op een lopende band gelegd en op een lichtbak gecontroleerd door enkele dames. De slechte 
eieren gingen in een melkstoop, de goede werden in kartonnen eierdoosjes verpakt. 

5.4.4 Potplanten 
De potplanten werden niet voor de klok verkocht, maar uit de hand, in de linkse veilingruimte. Rond 1 
november stond het er vol met duizenden chrysanten. 

5.4.5 Melkpoeder 
Melkpoeder werd verhandeld via het kantoor, en kwam niet op de veiling. 
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6 De veiling COVA 1958-1972 
In juni 1958 is er een algemene vergadering (AVEVE, 1953-1974) met verslag over het jaar 1957, 
waarop er 50 leden aanwezig waren. Men vertoonde er een paar films over de opbouw van COVA en 
over de inwijdingsplechtigheden. 

Op de algemene vergadering in 1959 (AVEVE, 1953-1974) over het jaar 1958 wordt vastgesteld dat het 
vaststaande kapitaal is gestegen tot bijna 33 miljoen frank, waarvan nog bijna 29 miljoen te delgen 
valt. Op deze vergadering wordt de heer Constant Fincken7 uit Edegem voorgedragen als beheerder. 

6.1 Dossier open loods, aanvraag van 17 september 1959. 

Als men het grondplan van de veiling bestudeert, valt op dat bestuursgebouw, hall en cafetaria een 
relatief grote oppervlakte innemen ten opzichte van de aanvoerruimte voor bloemen en groenten. Dit 
hindert de exploitatie van de veiling. De lege houten kisten, die de tuinders moesten gebruiken voor 
het leveren van de groenten, wilde men in 1959 uit de loods verbannen om plaats te winnen.  

Men vroeg in 1959 toelating (Edegem, 1956-1998) om een open kistenloods te bouwen, achter de 
linkse portierswoning. Aan de straatzijde zou men dit afschermen met populieren. Op 21 september 
werd dit door het Schepencollege goedgekeurd.  

De architect was Leo Janssens (BR.015). De hangar was 31 m diep en 18,5 m breed. De nokhoogte was 
7,6 m, de dakbedekking bestond uit rode Eterniet golfplaten. Deze constructie vindt men terug in foto's 
uit 1967 (zie Figuur 45, Figuur 46 en Figuur 47). De hangar bestaat nog steeds in 2017 (zie Figuur 68), 
maar werd toegemaakt. 

 
Figuur 43 Dwarsdoorsnede van de open kistenloods. (Gemeente Edegem, 
1956-1998). 
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6.2 Dossier veilinglokaal met aanvoerplaats onder loods. Aanvraag van 
1 februari 1967. 

Figuur 44  Omer Verbeke, na 1965 (waarnemend) directeur. (COVA, 1958) 

Vóór 1965 had de heer Jozef Meeus COVA verlaten. Het is de heer 
Omer VERBEKE31, bureauchef die waarnemend directeur is van 
COVA, die plannen (Edegem, 1956-1998) indiende om aan de open 
loods uit 1959 een gesloten deel van 35 m lang aan te bouwen in 
rode klampsteen. Daarin was een veilingzaal van 12 m op 13 m 
gepland, met klok, kantoor, loketten en aanvoerlokaal. Deze 
uitbreiding werd echter nooit gebouwd.32 

Bij deze bouwaanvraag zijn enkele foto’s gevoegd, die een goede 
indruk geven van de linkerzijde van de site. 

 

Figuur 45 Linkse portierwoning, drie brandstofpompen, loods voor de lege kisten en op de voorgrond de voorbehouden 
parkeerplaats voor de directeur. (Gemeente Edegem, 1956-1998) 

 
31 Van hem wordt gezegd dat hij een vriendelijk man was, gewoon in de omgang, “Omer” zolang er geen 
klanten bij waren. 
32 Wellicht kon COVA wegens zijn hoge schulden geen bijkomende kredieten krijgen.  
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Figuur 46 De achterzijde van de kistenloods, waar de uitbreiding moet komen. Op de achtergrond vaag lange rijen serres 
van tuinbouwer Hendrickx. (Gemeente Edegem, 1956-1998) 

 

Figuur 47 Zicht vanuit achterzijde naar de Prins Boudewijnlaan. Links het veilinggebouw, rechts de kistenloods. 
(Gemeente Edegem, 1956-1998) 

6.3 Studiedag 1969 

Op 11 februari 1969 organiseerde het Verbond van Coöperatieve Tuinbouw Veilingen (VCTV) een 
studiedag in de veilinghal van COVA, waarvan enkele foto’s bij het KADOC bewaard bleven (Figuur 48 
en Figuur 49). De heer Louis Mussche, directeur van de veiling PRODUCO gaf er een uiteenzetting over 
de moderne veiling en werking van de coöperatieve vennootschappen. Hij was geen onbekende van 
COVA, maar daarover verder meer.  
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Figuur 48 Studiedag van VCTV op 11 februari 1969 in de veilingzaal van COVA (bron: KADOC Leuven)33. 

 

Figuur 49 De heer Mussche aan het woord op de 23ste veilingstudiedag van het VCTV op 11 februari 1969. (Foto: KADOC 
KU Leuven)34 

 
33 Verbond van Coöperatieve Tuinbouw Veilingen, 23ste studiedag, veiling Cova Edegem, 11-02-1969: "de aanwezigen". 
Mariën, Fons, Sint-Katelijne-Waver. Referentie: KADOC KFA26778. KADOC KU Leuven, Vlamingenstraat 39, B-3000 Leuven.  
34 Verbond van Coöperatieve Tuinbouw Veilingen, 23ste studiedag, veiling Cova Edegem, 11-02-1969: L. Mussche tijdens 
zijn toespraak. Mariën, Fons, Sint-Katelijne-Waver. Referentie: KADOC KFA26775. KADOC KU Leuven, Vlamingenstraat 39, 
B-3000 Leuven.  
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6.4 Dossier uitbreiding 1969 

In oktober 1969 vroeg de heer Omer Verbeke, directeur van S.V. COVA bouwtoelating (Edegem, 1956-
1998) voor een nieuwe loods met veilinglokaal en frigoruimte voor de bloemen en planten, achteraan 
op het terrein, ongeveer waar nu de kantoren van het afvalpark staan. Per omgaande meldde het 
gemeentebestuur dat dit gebouw in de reservatiestrook ligt van de (dan nog te bouwen) autosnelweg 
Antwerpen-Brussel. 

6.5 Reclamepaneel Fleurop (1970) 

In 1970 kreeg COVA van het gemeentebestuur (Edegem, 1956-1998) de toelating een “FLEUROP” 
reclamepaneel van 3,5 m op 5 m te plaatsen op 10 m uit de rooilijn van de Prins Boudewijnlaan. 

6.6 Teloorgang COVA 

In de loop van de jaren zestig was COVA er niet in gelukt haar uitstaande schulden te delgen. De omzet 
en de winst was te klein, de schulden tegenover derden bedroegen in 1970 nog steeds 32 miljoen 
frank. Dit was meer dan tien maal het eigen vermogen van COVA SV. Ook zou er, zegt men, meer op 
de parking buiten de veiling verhandeld worden dan op de veiling, om de veilingkosten te vermijden. 

De achteruitgang van COVA zou ook te wijten geweest zijn aan onderlinge ruzies tussen de 
verschillende groepen (Stichelbaut, 2016) namelijk de groep van de kwekers van potplanten die zich 
de beste waanden, de groep van de snijbloemenkwekers en onderaan de ladder de groentetelers. De 
directeur van COVA, de heer Verbeke, stopte de activiteiten die niet winstgevend waren, maar 
verkleinde daardoor ook de omzet.  

In 1965 wordt reeds gezocht naar een andere weg door de heer Mussche, maar dit ging uiteindelijk 
niet door (Mussche, 2008). 

In 1965 ging de heer Huybrechts, personeelsdirecteur bij COVA, naar de veiling van Zellik werken, 
gevolgd door het gezin Belmans, waarvan beide ouders op COVA werkten. Het ging toen al minder op 
COVA.35 In 1965 was de heer Stockmans onderdirecteur, er werkten toen ook Fons Gils en René De 
Geest. Na zijn legerdienst kwam de heer Donsdeken niet terug naar COVA, want het ging toen al 
minder goed in de veiling.36  

In 1971 wordt op een vergadering van de bloemisten, leden van COVA, vastgesteld dat COVA niet meer 
te redden viel. De raad van bestuur zou evenwel een mogelijke koper hebben.  

Uiteindelijk wordt besloten in juni 1971 om te fusioneren met de veiling C.V. PRODUCO uit Wetteren. 
Op de algemene vergadering van 25 juni zal men tot deze fusie besluiten en drie gevolmachtigden 
aanstellen om als vereffenaars op te treden tijdens deze fusie. 

 
35 Bron: telefoongesprek 1 december 2016 met de heer Frans Belmans, zoon, destijds nog kind, die zich 
herinnerde dat het er “chic” was, "ze hadden er twee portiers in uniform".  
36 Persoonlijke communicatie van de familie Donsdeken, Lint op Open Monumentendag 2016. COVA was wel 
belangrijk voor hem: hij leerde er zijn vrouw kennen, die er als dochter van een tuinder groenten kwam 
leveren. 
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Op 26 maart 1972 staat het punt van samenwerking met PRODUCO opnieuw op de agenda, maar het 
quorum wordt niet bereikt om deze zaak te bespreken. Blijkbaar is dit later wel gelukt, want op 24 april 
wordt de heer Louis Mussche, directeur van C.V. PRODUCO, crisismanager bij COVA (Mussche, 2008). 

De definitieve opslorping van COVA door PRODUCO zal maar in 1978 gebeuren (zie verder). 

6.7 Festiviteiten in de loods 

Leo Tindemans werd in 1965 burgemeester van Edegem. Toen vroeg waarnemend burgemeester Jan 
van de Kerkhof via pastoor Leonard Goossens, die goede relaties had met de Boerenbond, of ze het 
Bal van de Burgemeester niet in de veiling van het COVA konden houden37. Dat is zo gebeurd in 1966, 
1967 en 1968. Er was een ingehuurd orkest en de fanfare kwam toen ook meespelen en tussen de 
tafels doorwandelen. Het feest duurde tot de vroege uurtjes.  

Ook in de tweede legislatuur van Jan van de Kerkhof (dus na 1971) is dat nog één keer gebeurd. Toen 
speelde het orkest van Theo Mertens. 

Jeugdhuis Kruispunt vierde zijn tienjarig bestaan met een kleinkunstfestival op zaterdag 7 april 1972 
met optredens van Willem Vermandere, Dimitri Van Toren, de Kadullen en Jan de Wilde in “zaal 
COVA”, gevolgd op zondag door een dansfeest, met optredens van Earth & Fire en DJ’s Mike en Zaki.38  

 

Figuur 50 Affiche Kleinkunstfestival jeugdclub Kruispunt op 7 april 1972. Bron: Eric Lamot. 

 
37 Persoonlijke communicatie van Jan van de Kerkhof, Edegem op 2 oktober 2016 
38 Persoonlijke communicatie van Raymond Verbeeck, Edegem. 
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Figuur 51 Affiche Dansavond jeugdclub Kruispunt op 8 april 1972. Bron: Eric Lamot. 
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7 De periode C.V. PRODUCO (1972-1991) 
C.V. PRODUCO is het geesteskind van zijn directeur, de heer Louis Mussche (Mussche, 2008). Na 1959 
werd deze consulent van de Boerenbond opgeroepen als crisismanager bij de Veiling van het Waasland 
te Sint-Niklaas (groenten, fruit en aardbeien), waar hij directeur werd.  

7.1 Poging tot fusie COVA met Sint-Niklaas en Broechem in 1965 

In het voorjaar van 1965 werd de heer Mussche benaderd door directeur André Van Hulle van de 
Coöperatiediensten van de Belgische Boerenbond. Het bestuur van COVA had - met goedkeuring van 
deze beroepsorganisatie - de wens uitgedrukt dat de heer Mussche directeur van COVA zou worden. 
Het bleek echter dat achter deze vraag ook een vraag zat tot een fusie van COVA met de Veiling van 
het Waasland (veel aardbeien, omzet 43 miljoen frank) en de “Veiling van Broechem en Omstreken” 
(noordkrieken en klein fruit, omzet 29 miljoen frank).  

COVA had kansen laten voorbijgaan en was er niet in gelukt de grootste glasgroentebedrijven uit de 
omgeving aan zich te binden. De zuivelproducten en eieren hadden een omzet bij COVA van honderden 
miljoenen frank, in 1965 was de omzet van de landbouwproducten reeds 51 miljoen frank.  

De heer Mussche ontwierp een plan, waarin COVA de hoofdzetel zou worden, maar zuivel en eieren 
zouden losgemaakt worden van de tuinbouwveilingen. Daar zouden ook de ochtendlijke veilingen van 
snijbloemen gehouden worden, en alle groenten zouden op kosten van de coöperatie naar Edegem 
vervoerd worden. Men kon er immers met beperkte kosten alle drie veilingzalen in werking stellen. 
Het klein fruit dat voor de industrie bestemd was zou door de coöperatie vanuit Sint-Niklaas en Edegem 
naar de afdeling Broechem vervoerd worden. 

Dit fusieplan kreeg van de afgevaardigden van de drie veilingen snel groen licht. Maar toen moest er 
aan nieuwe statuten en een gezamenlijk bestuur gedacht worden. Samenvoegen van de raden van 
bestuur zou tot 30 leden leiden, dus werd een aangepast voorstel uitgewerkt. Het risico om hun 
mandaat te verliezen was voor enkele telers-bestuurders uit het Waasland de reden om op het laatste 
moment toch nog tegen de fusie te stemmen.  

7.2 Fusie Sint-Niklaas en Wetteren tot PRODUCO in 1966 

Het uiteindelijke resultaat was dat deze fusie niet door ging. In 1966 werd de heer Mussche ook ter 
hulp geroepen door de Gentse Tuinbouwveiling te Wetteren (groenten, fruit en sierplanten). Op 
korte tijd slaagde hij er in de twee Oost-Vlaamse veilingen tot samenwerking te brengen en einde 
1966 ontstond zo de “Producentencoöperatie Oost-Vlaanderen”, kortweg C.V. PRODUCO.  

7.3 Sanering van COVA 

Op 24 april 1972 werd de heer Louis Mussche directeur bij COVA. PRODUCO nam de activiteiten over 
en huurde van COVA de gebouwen en terreinen. Hij trof er bijzondere toestanden aan39: 

 Het solarium van de oud-directeur met zonnebank 
 Twee grote Amerikaanse wagens voor de directie, met chauffeur met kepie. 
 Dure meubelen en kunstvoorwerpen 

 
39 Interview van de heer Louis Mussche te Sint-Niklaas op 14 november 2016, bevestigd door andere 
getuigenissen. 
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 Een veel te chic en duur bestuursgebouw en een overdreven grote cafetaria waar kelners in 
witte vest met COVA-embleem de klanten bedienden, met een grote keuken.  
 

Voor de heer Mussche was de voorbouw niet echt nuttig voor de veiling, de achterbouw en vooral de 
loodsen waren te klein. Gezien de grote schuldenberg drong een grote sanering zich op.  

De directeur probeerde de “stille” vennoten (dit wil zeggen degenen die weinig of geen producten 
leveren aan de veiling) tot ontslag aan te zetten en de leveringsplicht voor alle producten aan te 
scherpen. Daardoor werden de leden ook meer geïnteresseerd in de goede werking van de veiling. Een 
schrijven van S.V. PRODUCO aan AVEVE over de leveringsplicht (AVEVE, 1953-1974) maakte dat AVEVE 
in 1973 COVA verlaat40.  

Bij het samengaan van COVA met PRODUCO was de zuivelhandel een buitenbeentje geworden. Via 
contacten met de heer Herbots van de Botermijn van Brussel (AVEVE) werden de zuivelcoöperanten 
door de Botermijn uitgekocht en overgenomen. Contacten met INDIKA hadden er al toe geleid dat 
deze coöperatieve vennootschap van Brussel naar Edegem kwam en kantoren in het directiegebouw 
huurde vanaf 1969. 

Bij de potplanten – een kleine omzet in vergelijking met die van Produco Wetteren – was er ook een 
probleem, omdat een bediende van COVA aan het bemiddelen een flinke cent verdiende. Daarom 
werden de potplantenproducenten tegen Produco opgezet, zodat ze een eigen coöperatieve hebben 
gesticht, die echter geen lang leven beschoren was.  

Na een eerste periode werd het kantoor van de heer Mussche verplaatst naar de wasplaats naast de 
personeelsingang (aangeduid op de plannen als refter werklieden, nu afgebroken voor de vergroting 
van de poorten naar de gemeentegarage). Dat lokaal was tevens de vergaderzaal. De administratie 
verhuisde naar de rechtse veilinghal, in lokalen die aan de loods grensden. 

Ook bij het personeel moest er gesaneerd worden, er was te veel personeel. Degene die bleven kregen 
dezelfde arbeidsvoorwaarden als het personeel van PRODUCO. Aangezien de personeelsleden van 
COVA tot dan toe geen schriftelijke arbeidsovereenkomst hadden, werden contracten opgesteld, 
overeenkomstig de functiebenamingen gangbaar bij PRODUCO. Dit viel bij een aantal personeelsleden 
niet in goede aarde. Het bleek dat zij voorheen op kosten van COVA visitekaartjes hadden laten 
drukken met hun oude functiebenaming.  

De sanering omvatte ook de verschillende verkopen van goederen en gronden: 

 De verkoop via veilinghuis CAMPO41 van de dure meubelen, schilderijen, kannen, die in het 
bestuursgebouw aanwezig waren. Deze meubelen waren veel te chic voor een veiling, zelfs de 
lelijkste meubelen van COVA waren nog niet bescheiden genoeg volgens de heer Mussche. 

 Verkoop van de portierswoningen (zie verder). Later werd op de gelijkvloerse verdieping van 
het directiegebouw kant Kontich een nieuwe huisvesting gemaakt voor mevrouw Pauwels met 
vooraan slaapkamer, leefruimte en achteraan keuken en berging, met ingang langs de gang 
achter het gebouw.  

 Verkoop van de kistenhangar. 

 Verkoop van de grond aan COVEE (zie verder). 

 
40 Daardoor is er geen informatie over COVA uit 1973 en later meer te vinden in het archief van AVEVE. 
41 Bij navraag bij Stefan CAMPO, Vlaamse kaai, Antwerpen bleken de catalogi uit 1972 hierover geen informatie 
te bevatten. 
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 Verkoop van de voertuigen. Er waren twee Plymouth ’s bedoeld voor de directie (met 
chauffeur met kepie) en enkele weinig gebruikte vrachtwagens en camionettes. Deze werden 
allemaal verkocht. 

 De gronden ten zuiden werden aan de gemeente verkocht in 1976, voor de voetbalclub OLVE 
(zie verder). 

 

Na deze noodzakelijke sanering werd de taakverdeling tussen de drie veilingen als volgt: snijbloemen 
te Edegem, groenten en sierplanten te Wetteren en fruit en aardbeien te Sint-Niklaas. 

Voor een groenteveiling was Edegem te klein in vergelijking met het dichtbij gelegen Sint-Katelijne-
Waver, zodat kopers minder interesse hadden voor Edegem.  

7.4 Verkoop portierswoningen en grond COVEE (1972) 

Omer Verbeke, de waarnemend directeur deed eerder al enkele jaren pogingen om de woningen te 
verkopen. De rechtse portierswoning op een stuk grond van 1001 m² werd verkocht door COVA in 
1972 (zie Figuur 66). 

Ook de linkse portierswoning werd verkocht en hoorde nadien bij de villa die daar links van gelegen 
was. Deze villa was achtereenvolgens de vestigingsplaats van restaurant “Hoger Hagen”, cabaret-
dancing “Flair”, dancing “Biazar” en danscafé “Burn”. Uiteindelijk werd de portierswoning de broodjes-
zaak “2spice” (uit te spreken “toespijs”). In januari 2014 werd de villa en de woning afgebroken. Op 
deze plaats werd een Q8 tankstation gebouwd. 

Figuur 52 In de loop der jaren wordt de 
analoge klok van de veiling vervangen door een 
digitaal exemplaar. Op de voorgrond de heer 
Mussche. Foto Produco, geleend door de heer 
Mussche). 
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In 1972 werd ook de grond aan de rechterzijde verkocht aan COVEE, een diepvriesleverancier, die er 
een gebouw optrok. Dit bedrijf werd later “O’Cool” en werd tenslotte rond 2010 gesloten. 

7.5 Lichtreclame PRODUCO (1973) 

Op 18 januari 1973 vroeg L. Mussche toelating om een lichtreclame te plaatsen op het dak van het 
directiegebouw. Deze lichtreclame is er blijven staan tot in 1993 INDIKA de ganse site kocht. 

 

Figuur 53  Schets gevoegd bij 
aanvraag toestemming 
lichtreclame 1973. (Gemeente 
Edegem, 1956-1998). 

 

 
Figuur 54 Het bestuursgebouw na 1973 

 

7.6 Gemeente koopt sportvelden Edegem West (1976) 

Op 29 juni 1976 kocht de gemeente Edegem een groot stuk van de terreinen van COVA (Figuur 66): 
alles wat ten zuiden ligt van de lijn tussen de knik in de Edegemse Beek en noordzijde van de loods 
voor de lege kisten, met inbegrip van het stuk dat aan de 
Prins Boudewijnlaan grenst (kadastraal nummer 423f). Het 
terrein was 23534 m² groot en kostte 5,5 miljoen frank 
(136.341 euro). Deze terreinen werden destijds door COVA 
van de heer Hendrickx gekocht.  

De aankoop gebeurde voor algemeen nut met het oog op de 
aanleg van sportterreinen, namelijk de voetbalvelden voor 
OLVE. Op dat ogenblik huurde PRODUCO dit terrein van 
COVA, maar PRODUCO zag af van zijn huuraanspraken op 
deze verkochte gronden.  

7.7 Na de opslorping van COVA door PRODUCO (1978) 

Ingevolge fusie door opslorping heeft de SV PRODUCO uit Wetteren de eigendom van terreinen en 
gebouw verkregen, waarvan akte voor notaris Lacquet te Herent op 29 december 1978 (Van 
Cauwenbergh & Ducatteeuw, 2006). 

In 1980 was volgens De Herdt & De Corte (2005) de CV PRODUCO met zijn veilingen te Wetteren, 
Edegem en Sint-Niklaas prominent aanwezig op de Gentse Floraliën.  

De bloemenveiling in Edegem liep zeer goed, tot door het verschil in BTW tarief tussen Nederland 
(6,5%) en België (18,5%) de handel in bloemen in België kapot gemaakt werd. 

Ruiling bouwgronden Prins Boudewijnlaan 

In 1980 ruilt de gemeente Edegem met de 
heer en mevrouw Hendrickx-Van Hove het 
stuk grond aan de Prins-Boudewijnlaan 
(kadaster nummer 423f) dat zij in 1976 van 
COVA had gekocht, tegen het stuk (423g) dat 
rechts (ten Noorden) ervan ligt. Dit perceel 
werd in 2016 openbaar verkocht door de 
gemeente.  



 

 

Van veilinghallen tot gemeentehallen 41 

De heer Mussche ging in 1989 op pensioen. 

In 1991 stopte PRODUCO met de veiling van snijbloemen te Edegem (Tijd, 1991) en integreerde deze 
afdeling in de C.V. Bloemenveiling Flora in Aalst. 

Op de eerste verdieping van het gebouw, naast de veilingzaal, stond het archief van PRODUCO, met 
inbegrip van alle archieven van COVA die de directeur had doen bewaren. Deze archieven werden na 
1991, als PRODUCO Edegem verlaat, verhuisd en vernietigd. 

PRODUCO CVBA werd in juni 2001 op bekentenis failliet verklaard42.  

 

 

 

 

 

 
42 Belgisch Staatsblad 2001-07-06 (Ed.1) 

In 1995 werd op hetzelfde adres in Wetteren ook Bloemenveiling Vlaanderen CV opgericht, die failliet 
ging in 2001. Flora dat gesticht was als een CVBA, werd in 1997 een NV, overgenomen door zijn 
Israëlische schuldeiser, het bedrijf Bickel Flowers Ltd. In 2004 ging het in vereffening. Van PRODUCO 
was ook PRODUCO Groenteveiling afgescheiden, die in 2013 volledig overgenomen werd door REO, 
de veiling van Roeselare. 
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8 De periode INDIKA (1969-2006) 
 

 

Figuur 55 Logo INDIKA (uit brochure INDIKA) 

In 1967 werd INDIKA43 gesticht. De IN staat voor inrichting, DI staat voor distributie en de KA voor kaas. 
INDIKA zorgde voor gemeenschappelijke aankoop en verkoop van 16 zuivelbedrijven, verspreid over 
Vlaanderen (zie Figuur 56). 

In verband met de achteruitgang van COVA werd in 1969 door de leden van INDIKA (met andere 
woorden de zuivelindustrie) beslist dat het verkoopkantoor best van Brussel naar Edegem zou 
verhuizen. COVA had immers een zeer grote omzet in zuivel. INDIKA nam toen de bovenste verdieping 
van het directiegebouw in gebruik.  

Dertig jaren later zouden die leden één voor één gefusioneerd zijn tot CVBA Belgomilk. Deze 
vennootschap slorpte INDIKA uiteindelijk op: het werd een dochteronderneming voor trading in 
zuivelproducten. 

Maar in het begin was er kaas. De zuivelbedrijven maakte veel Italiaanse kazen, omdat ze met Gouda 
niet tegen de Nederlanders konden concurreren. Kaas exporteren is ook gemakkelijker dan de grote 
hoeveelheden melk vervoeren die voor het maken van de kaas nodig zijn. Er waren weken dat er tot 
100 ton kaas per week naar Italië werd getransporteerd. De vrachtwagens gingen dan de verschillende 
leden van de coöperatie langs om te laden. INDIKA en haar zuivelbedrijven hebben destijds voor de 
brouwerij Corsendonk een kaas ontworpen. 

De leden van de coöperatie produceerden ook boter, melkpoeder en industriële melk (dat is melk die 
aan andere bedrijven wordt geleverd). In 1987 bedroeg de omzet van INDIKA 4,6 miljard frank (meer 
dan 110 miljoen euro). S.V. INDIKA is altijd een trader geweest, een verkoopbureau. Op de Prins 
Boudewijnlaan werd er in die tijd nooit kaas, melk, boter of melkpoeder opgeslagen en verhandeld.  

 
43 De gegevens over INDIKA komen grotendeels uit gesprekken met de heer Stichelbaut, van 1967 tot 1999 
directeur van INDIKA. 
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Figuur 56 Overzicht zuivelbedrijven, leden van de C.V. INDIKA (uit brochure INDIKA) 

 

 
Figuur 57 De kazen die C.V. INDIKA voor zijn leden verkocht (uit brochure INDIKA) 
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8.1 Verwerving van voorzijde gebouw door INDIKA (1980) 

De CV INDIKA werd eigenaar van het directiegebouw en de 
middenbouw met kassa, facturatie, hall en cafetaria door 
aankoop van PRODUCO op 24 december 1980, met een recht 
op voorkoop van de veilinghallen, loods en terreinen die 
eigendom bleven van PRODUCO. Op de scheiding tussen 
beiden werd in de doorgangen in het gebouw een muur 
geplaatst. Hierdoor werd de bezoekershall van de trapzaal 
naar de veiling afgesloten. Daardoor verloren de kassa en de 
cafetaria hun functie. De toog in de cafetaria werd door 
PRODUCO verplaatst naar de eerste verdieping (zie Figuur 27), 
ten behoeve van een drankgelegenheid voor de 
bloemenveiling44. De publiekshall werd door INDIKA gebruikt 
voor archief en vergaderzaal (Figuur 58). 

Bij de aankoop werd gestipuleerd dat INDIKA in de gebouwen 
geen veiling van vers fruit, verse groenten, bloemen of 
sierplanten mocht (laten) organiseren, tenzij met 
toestemming van PRODUCO. INDIKA mocht ook de gebouwen 
niet verkopen aan een organisatie die zulke activiteiten 
uitvoert, tenzij PRODUCO zelf geen veilingen meer in Edegem 
uitvoert (Van Cauwenbergh & Ducatteeuw, 2006).  

In 1991 kreeg INDIKA de “Oscar voor de export” toegekend. (Zie Figuur 59). Op de uitreiking was ook 
toenmalig burgemeester Luce Aerts-Lietar aanwezig.  

 

 
44 De toog werd op de eerste verdieping geplaatst, waardoor één kant van de dubbele trap vanuit de hall werd 
afgesloten. Een getuige herinnert zich dat bloemisten daar bij een pint een kaartje legden.  

Figuur 59 Uitnodiging voor het ontvangen van de “Oscar voor de Export”, toegekend aan INDIKA in 1991 
(in bruikleen van de heer Stichelbaut) 

 

Figuur 58 Publiekhal na 1980: 
Doorgangen toegemaakt, doet dienst als 
archiefruimte. 
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8.2 INDIKA verhuurt grote delen van het gebouw.  

INDIKA had in feite geen behoefte aan al deze kantoorruimte en verhuurde delen van het gebouw. 

Tussen 1980 en 1992 werd de cafetaria verhuurd. De eerste huurder was een bedrijf van kantoor-
inrichting, die de ruimte verdeelde in kantoortjes, maar kort nadien failliet ging (Stichelbaut, 2016). 
Daarna werd de ruimte nog verhuurd aan DYNACOM, een bvba in grammofoonplaten, geluids- en 
videocassettes, al dan niet beschreven. Later kwam er een bedrijf dat jeans verkocht.  

De linker tussenbouw werd tussen 1990 en 1992 verhuurd aan L. SCHRAM INGENIEURS – BUREAU, 
gesticht in 1977. Het had zijn zetel vanaf 25 oktober 1990 in Edegem op dit adres45.  

Van 1992 tot 2010 huurde het bedrijf KO & CO BENELUX nv 46 de linkervleugel van het tussengebouw 
van INDIKA en na 2006 van het gemeentebestuur, voor een showroom van metalen architectonisch 
producten.  

De magazijnen werden ook tijdelijk verhuurd aan Agfa-Gevaert voor de stockage van plastiekkorrels 
en aan Agora47. (Stichelbaut, 2016)  

Ondertussen had INDIKA zich van de eerste verdieping naar de gelijkvloerse verdieping van het 
directiegebouw teruggetrokken. De eerste verdieping werd eerst aan een architectenbureau 
verhuurd, later (van circa 2000 tot 2010) aan binnenhuisarchitect Nathalie Van Reeth, met op de ramen 
het logo “9d”. 48 

8.3 Aankoop rest gebouw en gronden (1993) 

In december 1992 had het toenmalig gemeentebestuur beslist de rest van het gebouw met de gronden 
achter de veiling van PRODUCO te kopen, onder andere voor de bouw van het “ecopark”.  

Na deze aankoop ging INDIKA daartegen in verzet en beriep zich op zijn voorkooprecht. De rechtbank 
willigde deze eis in, de gemeente moest de koop laten aan INDIKA voor de koopsom die 32.000.000 
frank bedroeg49. De gemeente werd niet vergoed voor de geleden schade. 

Meteen daarna in 1993 werd de firma MPM-DE Block uit Aalst naar deze site verhuisd. 

De gemeente EDEGEM heeft daarop de grond voor het ecopark van INDIKA gekocht, en op 24 oktober 
1994 werd het ecopark plechtig geopend.50 

Op 19 mei 1993 werd er ook een benefietconcert voor Free Clinic gehouden in samenwerking met 
Lions Club Luythagen, met Raymond van het Groenewoud en Pitti Polak (zie Figuur 60). Het concert 
vond plaats in de loods, de bar was op de eerste verdieping. 

 
45 Balans Centrale van de Nationale Bank van België: Op 13-01-1995 werd de faling geopend. 
46 KO & CO BENELUX nv. Verdeelt hedendaagse architectonische producten, zowel voor exterieur als interieur, 
zoals architecturaal schuifdeurbeslag, design bewegwijzering en kabelsystemen, dubbel en trippel isolerend 
glas met een inleg, weefsels in roestvast staal. Is in 2017 gevestigd Boomsesteenweg 41/10 te Aartselaar. Zie 
http://www.ko-co.com/index.php. 
47 Agora is een groothandelscentrum voor de professionele floristen en tuincentra. 
48  nathalie.vanreeth@skynet.be, in 2017 gevestigd op Mechelsesteenweg 186, Edegem. 
49 INDIKA werd eigenaar van de rest van het gebouw en de gronden ten gevolge van het vonnis van de 
rechtbank te Antwerpen van 25 februari 1993 en 31 augustus 1993. 
50 Gemeentelijk informatieblad nummer 158 van oktober 1995. 
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Een anekdote uit die periode werd verteld door de 
heer Stichelbaut, directeur van INDIKA en MPM-De 
Block. Naast de linkse portierswoning lag in de jaren 
1980-1996 de legendarische dancing “Flair”, van 
1996 tot 2007 het danscafé “Biazaar”. De klanten 
van de dancing mochten op de parking naast het 
veilinggebouw parkeren. De directeur had de 
gewoonte meteen na zijn terugkeer in de late uren 
van een zakenreis in Zaventem meteen zijn dossiers 
en instructies op zijn kantoor achter te laten. Als hij 
het terrein van INDIKA wou oprijden, werd hij 
tegengehouden door de portier/buitenwipper van 
de dancing. De directeur moest telkens op zijn 
strepen staan om doorgelaten te worden. Eén van 
die portiers van toen was Tom WAES, thans een 
bekend tv-figuur. 

Figuur 60 Uit het gemeentelijk informatieblad van april 
1993. 
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9 Periode 1993-2010 MPM - De Block 
9.1 Wat is MPM-De Block 

M.P.M.51 staat voor Melk Producten Maatschappij, een coöperatief bedrijf eerst bedoeld voor export 
van melkproducten naar de Duitse markt, maar daarna vooral gericht op gezamenlijke aankoop van 
benodigdheden voor de zuivelsector. De coöperatieve was oorspronkelijk in Aalst gevestigd en had 
dezelfde leden als INDIKA. MPM werkte ook voor niet-leden, en door de succesvolle deals die het kon 
sluiten, verminderde ze de slagkracht van de concurrenten De Block en het Nederlandse Van Roy-Vorst 
(Eindhoven) en nam beiden uiteindelijk over. De naam werd dan "MPM-De Block". De Block was 
namelijk de oudste firma in deze sector.  

Dit coöperatieve bedrijf verhandelde hulpstoffen voor de zuivelsector, stremsels, verpakkingen, 
kaasplastiek, chemische stoffen en dergelijke, later zelfs brandstof en stookolie52.  

In 1993, na de aankoop van de veilinggebouwen door INDIKA, verhuisde “MPM-De Block” van Aalst 
naar Edegem, onder andere omdat dit gemakkelijker was voor directeur Stichelbaut, die ook directeur 
van INDIKA was.  

Het bedrijf neemt de cafetaria in en de kantoren er achter aan de rechterzijde van het gebouw. Uit een 
foto van 2009 blijkt dat in de voorgevel van de oude cafetaria de ingang was van de kantoren van 
MPM-De Block. 

De linkse en rechtse (lege) veilinghal worden gebruikt voor opslag, samen met de loods. Een deel van 
de rechter veilinghal (met de kantoren van Produco) wordt gebruikt als kantoor voor de magazijnier.  

MPM-De Block verhandelde ook suikers, glucose en zetmeel van AMYLUM, voor zover het om kleine 
hoeveelheden (enkele honderden kilo’s) ging. MPM kocht suiker in per tankwagen en verpakte die dan 
in plastiek tonnen. De silo's stonden in de verwarmde rechter veilinghal (zie Figuur 62). Ze verkochten 
ook aan niet-leden.  

Het is echter belangrijk te weten dat de meeste goederen die verhandeld werden van fabriek naar 
fabriek verscheept werden en nooit in deze gebouwen opgeslagen werden. 

 

Figuur 61 INDIKA en M.P.M. De Block (foto PH 2010) 

 
51 Deze informatie werd verstrekt door de heer Stichelbaut, oud-directeur van MPM-DE BLOCK. 
52 Omdat de koeien meer melk geven in de zomer en men dan meer melkpoeder moet maken, verbruikt men 
meer stookolie, juist in het stille seizoen voor de petroleumsector. Zo kreeg men goede prijzen en ook niet-
zuivelbedrijven hadden daarvoor interesse. 
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Figuur 62 Silo's van AMYLUM voor suiker. (foto PH 2010) 

 

Figuur 63 Loods met voorraden MPM-De Block (Gemeente Edegem, 2005) 

9.2 Renovatie bouwaanvraag van juni 1998. 

Midden 1998 diende de heer Stichelbaut, directeur van CV INDIKA en CV MPM-DE BLOCK, een 
bouwaanvraag in, met de bedoeling het oude veilinggebouw te renoveren. De architect was Luc DE 
BOE uit Hove53. 

Uit de plannen blijkt dat men volgende aanpassingen zou doen: 

 Dichtmetselen van de ramen en deuren links en rechts in de grote inkomsthal, die uitgaven op 
de cafetaria en op de kantoren.  

 
53 Architect De Boe had van deze verbouwing geen plannen meer in zijn archief (persoonlijke communicatie). 
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 Afbraak van de tribune van de veilingzaal en toemetselen van de ramen en deuren op de eerste 
verdieping die er op uitgeven.  

 
Figuur 64 Verbouwing veilingzaal in 1998: detail uit plan opgesteld door arch. Luc De Boe, Hove. (Gemeente Edegem, 1956-
1998) 

 Het toeleggen van een trap van de loods naar de eerste verdieping. 

 Aanpassen van de oorspronkelijk voorziene veilingzalen links en rechts tot resp. magazijn voor 
chemicaliën en verwarmd magazijn, en de centrale veiling ruimte tot opslagplaats, alle drie in 
verbinding met de achtergelegen loods, waar men in de zijgevel twee poorten verbreedt en in 
de achtergevel twee poorten toemaakt. 

 In de oude cafetaria naast de kantoren ook een vergaderzaal met vernieuwd bovenlicht 
inrichten. 

 

.  

Figuur 65 Koelcontainer in middelste veilinghal na uitbreken van de tribune in 1998. (Gemeente Edegem, 2005) 
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Na deze werken werd een grote frigocontainer in de middelste veilinghal ingebouwd (Figuur 65). Daar 
werden de stremsels bewaard aan een temperatuur van min 80°Celsius, om alle ontwikkeling van de 
bacteriën stil te leggen. Stremsels zijn nodig bij het maken van kazen en yoghurt. 

Op 28 januari 1999 werd ook de maatschappelijke zetel van M.P.M.- De Block van Aalst naar Edegem 
overgebracht. In 1999 werd een waardebepaling (audit) van INDIKA en MPM-De Block uitgevoerd, men 
stuurde aan op een management buy-out. Door ziekte van de directeur werd deze overname 
stopgezet. Even later werd MPM-De Block verkocht aan CA F.N.Z. INDUSTRIAL B.V. uit Nederland. 
INDIKA daarentegen bleef eigendom van de Vlaams zuivelmaatschappijen.  

9.3 Na de verkoop aan de gemeente Edegem. 

Op 26 juli 2006 werd de aankoopakte van de gebouwen en grond (2,29 ha, paars op Figuur 66) 
getekend door INDIKA en gemeentebestuur. 

Ingevolge deze verkoop werd op 5 september 2006 de maatschappelijke zetel van INDIKA naar de 
Fabrieksstraat 141 te Kallo verplaatst, vestigingsplaats van Belgomilk CVBA. Op 14 september 2007 
ging INDIKA in vereffening. 

Ook na 2006 bleef MPM-De Block huurder in het gebouw, ingevolge het bestaande huurcontract met 
INDIKA. Daardoor kon de gemeente er nog geen aanpassingen doen. In 2009 stond het logo van INDIKA 
nog in de voortuin. MPM-De Block verplaatste zijn maatschappelijke zetel in juni 2010 naar de Koningin 
Astridlaan 5B te Reet, en wijzigde de naam naar “IN2FOOD” in 2012. IN2FOOD België is een onderdeel 
van het gelijknamig Nederlands bedrijf, dat deel uit maakt van de Nederlandse groep Synerlogics en 
omvat enkel nog kantoren te Reet. 

Per 18 december 2006 werd de maatschappelijke zetel van “PENDO FOOD INGREDIENTS” van Sint-
Denijs-Westrem naar de Prins Boudewijnlaan 152A overgebracht54 en na naamsverandering in 
“PENDO” op 19 maart 2010 naar de Koningin Astridlaan 5B te Reet verplaatst.55 

 
54 Belgisch Staatsblad van 19-02-2007 
55 Belgisch Staatsblad van 17-09-2010 
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10 GEMEENTEHALLEN 
Op 26 juli 2006 werd de aankoopakte van de gebouwen en grond (paars op Figuur 66) getekend door 
INDIKA en gemeentebestuur (Van Cauwenbergh & Ducatteeuw, 2006). Op de website van de 
gemeente Edegem zijn er een tiental foto’s over de situatie in de gebouwen in 2005 en 2006. 

 

Figuur 66  Bij de bouwaanvraag van 1998 blijkt het terrein van COVA al helemaal opgedeeld. Het afvalpark (blauw), de 
portierswoningen (geel en groen), COVEE (oranje), de sportvelden (grijs) en de weg Kattenbroek (grijs geruit) 

Het gemeentebestuur wenste er alle ateliers en de "back-office" van zijn administratie te vestigen, 
waarbij enkel ambtenaren voor het "front-office" in het gemeentehuis zou blijven. 

Voordat het gebouw in gebruik kon worden genomen moest het grondig worden aangepast. Het 
gebouw heeft 5 m brede gangen en een erg ongemakkelijk indeling om er ateliers in te huisvesten.  

De verdieping van de achterbouw was oorspronkelijk enkel bedoeld voor het onderhoud van de 
veilingklok(ken) en de toegang tot de tribune(s) van de veiling(en). Alle trappen in deze gangen werden 
weggenomen en de openingen gesloten. In deze gangen werden kleedkamers met lockers en douches 
geplaatst, voor de circa 130 personeelsleden die van daaruit hun opdracht ter plaatse of op het terrein 
gaan uitvoeren. 

Op de gelijkvloerse verdieping werd de gang aan de rechterzijde gereduceerd tot 1 m breedte door 
afname van 4 m brede lokalen voor de schrijnwerkerij en sanitaire voorzieningen op de gelijkvloerse 
verdieping. Aan de linkerzijde werd de gang afgesloten tot een lasruimte naast de garage die in de 
linkse veilingruimte werd voorzien. 

In de loods werden allerlei gebouwtjes ingeplant, voor bewaren van plastiek vuilniszakken, 
spuitcabine, kantoren voor de magazijnier en voor de ploegbazen. Ook werden delen afgezonderd 
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door hekken voor de voorraad van de schrijnwerkerij en de elektriciens en loodgieters. Hierdoor werd 
de stapelruimte in de loods behoorlijk ingekrompen. 

Al deze verbouwingen werden binnen het PPS-contract waarmee ook het gemeentehuis en het 
gemeenteplein werden vernieuwd, uitgevoerd en waren voltooid in 2012. Een veiligheidsprobleem 
stelde zich evenwel voor al het inkomende en uitgaande verkeer van (trage) gemeentelijke 
vrachtwagens en bestelwagens op de Prins Boudewijnlaan. De meeste wagens zouden na het uitrijden 
via een doorgang van de middenberm richting Antwerpen moeten draaien. Het risico op ongevallen 
werden als té groot ingeschat, en daarom werd de verhuis van het personeel naar deze site verbonden 
aan de realisatie van een veilige verkeerssituatie. 

Een ontwerp om de doorsteken in de Prins Boudewijnlaan aan te passen lag klaar in 2012, maar daarin 
kon het nieuwe bestuur dat in 2013 aantrad zich niet vinden. Een nieuw ontwerp werd opgemaakt en 
werd in het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 uitgevoerd.  
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11 Allerlei 
11.1 Nog enkele bewoners 

H.K.C. bvba is een groothandel in computers en software, die gevestigd was op dit adres. Het bedrijf 
werd stopgezet door vereffening op 03-12-2002 (BE 0448.692.405)56  

Ook de vzw Circuit, Designforum Antwerpen57 zetelde op dit adres. Op de algemene vergadering van 
30-11-2009 werd vastgesteld dat de vzw geen activiteiten meer had en vereffend was en daarmee 
definitief ontbonden kon worden.58 

11.2 Kattenbroek 

In 1980-1982 werd het waterzuiveringsstation op de Edegemse Beek gebouwd door de Vlaamse 
Waterzuiveringsmaatschappij. De gemeente legde toen een weg aan naar het zuiveringsstation en 
onteigende daarvoor een strook van het terrein van PRODUCO. 

De weg tussen het station en de Prins-Boudewijnlaan werd in 1988 door de gemeente Edegem aan de 
Vlaamse Milieumaatschappij overgedragen. In 1993 werd deze weg terug nuttig voor de gemeente, 
namelijk voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van de sportvelden op Kattenbroek (met daarbij de 
vermindering van de verkeerslast voor de Ter Elststraat) en voor de toegang tot het gemeentelijk 
afvalpark of “ecopark”. De weg werd toen door de gemeente voor 99 jaar in erfpacht genomen van de 
VMM59.60  De weg werd “Kattenbroek” genoemd. 

11.3 Open Monumentendag 2016 

Tijdens de Open Monumentendag op 11 september 2016 werden de gemeentehallen opengesteld en 
zorgden de Historische Gidsen van Erfgoed Edegem voor een rondleiding in het gebouw. Uiteraard 
waren er bezoekers die een band hadden met COVA of INDICA. Hun inbreng is verwerkt in deze 
scriptie. 

11.4 Over veilingen en archieven 

Dat onze zoektocht naar archieven niet succesvol was, blijkt eigen te zijn aan ons onderwerp. Bij 
(Matthys & Lefebvre, 2006). lezen we bij hoofdstuk 5, Veilingen: 

  

 
56 Bron: Balans Centrale van de Nationale Bank van België 
57 Van deze vzw is er een publicatie: GILS, DIRK / VAN MOL, JAN / DE COUVREUR, LIEVEN. Circuit Designforum 
Antwerpen 2003 Presents: The True Nature of Design. Antwerpen, 2003, Exhibition Catalog. 
58 Bijlage Belgisch Staatsblad van 07-06-2010 
59 Gemeentearchief. Akte van erfpacht russen de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Edegem. 
Toegangsweg waterzuiveringsstation van 28 juni 1993. 
60 Gemeentelijk nieuwblad EDEGEM nr. 147 van januari 1993 
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Bij Euroveiling en bij veiling Brava (nu BelOrta) is er een beetje archief bewaard, bij Profruco, opvolger 
van Produco sinds 1996, zijn alle historische archieven verdwenen, enkel wat na 1996 kwam is 
bewaard. Bij de Veiling Haspengouw heeft men 50 m archiefstukken. 

11.5 Beelden van de omgeving 

Om dit gebouw te documenteren worden hier nog enkele beelden verzameld over de situatie in 2009 
en 2015. Door de recente aanpassing van het kruispunt voor de gemeentehallen zijn dit reeds 
“historische beelden”. 

 

 

Figuur 67  Uit Google-Streetview van 2009: links de gemeentehallen, met nog een blauwe plakkaat van MPM-De Block. 
Rechts de toegang tot de COVEE site “O’Cool” diepvriesproducten en uiterst rechts een glimp van de witgeschilderde 
portierswoning. Hier ligt nu het kruispunt en de nieuwe ontsluitingsweg naar Kattenbroek. 

 

Figuur 68 Uit Google-Streetview van 2009. Rechts de gemeentehallen, midden de linker portierswoning (toen broodjeszaak 
"2spice”) met links de villa van de “Biazaar” en daar achter in de toegemaakte kistenloods een garage. De portierswoning met 
het daarnaast gelegen huis werden afgebroken en vervangen door een tankstation in 2015.  
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Figuur 69 Overzicht site in 2015 (Google Maps; Aerodata International Surveys). Onderaan de voetbalvelden van OLVE. 
De portierswoning is vervangen door een tankstation. 
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Figuur 70 Perspectiefzicht op de site uit 2015 (Google Earth, geregistreerd juli 2016) 
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