Case study roof 9

Alterna leien, creatieve
vrijheid en sterke identiteit.
Plaatsing in halfsteensverband
woning VERHEGGEN - Saint-Marc
Architect :
Vincent Verheggen – Namen

Een ingewikkelde inplanting
Een oude, naar het zuiden gerichte tuin, aangelegd op verschillende niveaus, veroverde het
hart van twee jonge mensen, op zoek naar een budgetvriendelijke bouwgrond. Met deze
terrastuin, volledig in het groen gelegen en met het hoogste gedeelte een tiental meter
boven de weg, is de intimiteit en de gezochte kalmte gewaarborgd.
Het project, ingepland aan de voet van de heuvel en in het verlengde van de aangrenzende
gebouwen, integreert het behoud van de steunmuur in de voor de straat zeer typische
breuksteen. Daarop komt de nieuwe constructie, volledig gerealiseerd in Natura
vezelcementplaten.
Om helemaal in de omgeving op te gaan, wordt aan het bovenste gedeelte een sober, zwart
volume gebouwd, zodat het achterliggende groene panorama volledig tot zijn recht komt.
Dankzij het lange dak dat praktisch over de gehele lengte het gebouw bedekt, wordt de blik
ook in die richting gestuurd. Enkel de volumes aan de voorgevel, gerealiseerd in Natura
vezelcementplaten, verzekeren de aansluiting tussen de muur in breuksteen en het project in
zijn totaliteit. De langwerpige vensters op het gelijkvloers en de afstand van de gevelplaten
ten opzichte van de zandsteen geven aan de steunmuur een zekere onafhankelijkheid en
laten veronderstellen dat het project aangebracht en neergezet werd op een bestaande
muur. Om deze autonomie te versterken werd de waterafvoer geïntegreerd.

Met oog voor details
Het gebruik van horizontaal geplaatste donkergrijze vezelcementleien laat de realisatie toe
van een vrij strak volume, zonder zichtbare aansluitingen op de hoeken of rond de vensters.
De continue lijnen van de leien op het dak, die verder lopen in de gevel, geven ook dit gevoel
weer. De vensteromtrekken werden gerealiseerd in zwarte, voorgepatineerde zink, zodat ze
als het ware samensmelten met de gevels.
Opdat de buitenruimten in direct contact zouden staan met de leefruimten (living, eetkamer,
keuken) wisselde de architect de nachtruimte met de dagruimte. Op de eerste verdieping
bevinden zich de slaapkamers, de badkamer en het toilet, terwijl op de tweede verdieping
de leefruimte, de eetkamer en de open keuken gericht naar een groot terras, uitkijken op de
muurtjes vol met groene planten.

Leien als
gevelbekleding

Volledige creatieve vrijheid voor de architect
Een gevelbekleding in Eternit leien is een klassieker die reeds decennialang in weer en wind zijn degelijkheid bewezen heeft. Sinds de grote
productvernieuwingen van Eternit staan deze gevels terug in het brandpunt van de architecturale vernieuwing.
Leien laten zich door de geringe dikte van het materiaal en de fijne textuur perfect rond alle mogelijke volumes modelleren. Het gebouw wordt
als het ware ‘ingepakt’ met een ademende tweede huid. Nergens zijn volumeverstorende hulpstukken zoals noordbomen, hoekprofielen of
dergelijke zichtbaar. Dit geeft ongelimiteerde creatieve vrijheid aan de architect.
Op de voorgevel werd Eternit Natura* geplaatst, een zeer veelzijdige vezelcement gevelplaat, die zich uiterst gemakkelijk laat bewerken en
plaatsen, met schroeven zonder voorboren.
* De Natura gevelpanelen worden via een ‘gordijncoating’ van een semi-transparante toplaag voorzien op de door en door gekleurde basisplaat.
De coating wordt via een rol homogeen verdeeld. Het resultaat is een natuurlijke en levendige gevelplaat.
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*De volledige garantietekst, die de toepassingsvoorwaarden van de garantie uiteenzet,
is op aanvraag verkrijgbaar.

ALTERNA
Eternit leien kunnen op verschillende manieren toegepast worden,
waarbij elke methode een unieke esthetiek en textuur oplevert.

Dubbele dekking

Enkelvoudige horizontale dekking

Open voeg

Ruitleien

Voordelen van leien als gevelbekleding
• Complexe, strak afgelijnde volumes zonder hulpprofielen mogelijk
• Doorlopende vlakken gevel-dak mogelijk zonder onderbrekingen
• Hoge bescherming tegen slagregen
• Goed ademend en isolerend vermogen
• Zeer economisch
• Laag gewicht (20 kg/m2)
• Droge plaatsingsmethode: kan doorlooptijd project versnellen
• Hoge duurzaamheid, 30 jaar garantie
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Vincent Verheggen
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