CASE STUDY ROOF 27
ANDERE MOGELIJKE TEXTUREN :

Voordelen van leien
als gevelbekleding :
∫

Complexe, strak afgelijnde volumes zonder
hulpprofielen.

∫

Doorlopende vlakken geveldak
zonder onderbrekingen.

∫

Hoge bescherming tegen slagregen.

∫

Zeer economisch.

∫

Droge plaatsingsmethode:
kan doorlooptijd van het project versnellen.

∫

Hoge duurzaamheid, 30 jaar garantie.

∫

Ideaal materiaal voor buitenisolatie :

CASE STUDY ROOF 27
Dubbele dekking
(dak en gevel)

Architect :
Enkelvoudige horizontale dekking
(dak en gevel)

- Zeer lichte constructie
(beperktaantal bevestigingen op de
verticale latten, geen funderingen
nodig, ...)
- Beperkte dikte : bij plaatsing
volgens het Cassettesysteem,
kan bij een maximale
dikte van 14 cm ten
opzichte van de
bestaande gevel,
8 cm isolatie voorzien
worden en dit zonder
de bestaande gevelafwerking te moeten
verwijderen !

Ernst Joosten
van Oomen Architecten
Breda
info@oomenarchitecten.nl
www.oomenarchitecten.nl

Open voeg
(gevel)

Materialen :

Ruitleien - Klassieke plaatsing
(dak en gevel)

Gevel en dak werden
uitgevoerd in
∫ Alterna leien van
Eternit – 600 x 320 mm
(vierhoekig)
∫ Halfsteensverband
∫ Kleur: Keramisch Rood

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

Cassettesysteem
(gevel)

ALTERNA VEZELCEMENTLEIEN

Wenst u meer informatie :
ETERNIT NV, afdeling dak
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos

Trapdekking (gevel)

Dambordpatroon
(gevel)

NIEUW !

Halfsteensverband (dak en gevel)
Dekking zoals toegepast voor dit project

Halfsteensverband schuin onder helling
(gevel)

Enkelvoudige horizontale dekking in lijn
(gevel)
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Woonzorgcomplex Poelwijck
’s Heer Arendskerke (Zeeland)
Eenvoud en kwaliteit met een dorpse uitstraling
Architect:
Ernst Joosten
van Oomen Architecten – Breda
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Duurzaam en esthetisch :

De leien van Eternit

Ingebouwde dakgoot

Alterna
De Alterna lei biedt ongeëvenaarde kwaliteiten op het gebied van
weerstand en stevigheid.
De lei is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden,
ze is kleurvast en blijft mooi.

Boronda
Boronda is de eerste lei met
afgeronde randen.
De afgeronde randen zorgen
ervoor dat water niet meer op de
rand van de lei kan blijven staan.
Het water parelt homogeen
van de lei af en geeft stof- en
vuilophopingen geen enkele kans.

Eenvoud en
kwaliteit met
een dorpse
uitstraling
In ’s Heer Arendskerke werd in 2012 het nieuwe woonzorgcentrum
in gebruik genomen. Het oude complex voldeed niet meer aan de
hedendaagse eisen qua comfort en technieken maar bood ook te
weinig mogelijkheden vanuit ruimtelijk en zorg technisch oogpunt.
Daarom werd architecten bureau Oomen uit Breda ingeschakeld
om een nieuw zorgcentrum met een meer multifunctioneel
karakter te ontwerpen
Het ontwerp
Ernst Joosten van Oomen architecten: Er was al heel lang sprake
van een nieuw woonzorgcentrum. De eerste plannen dateren
van 2000. De uiteindelijke realisatie kwam er pas tussen 2011
en 2012. Deze opdracht bleek vrij complex omdat het nieuwe
‘Poelwijck’ deels op de plek van het oude gebouw moest komen
– de bewoners konden dus pas verhuizen als het nieuwe gebouw
helemaal klaar was.
Het kader waarin dit moest gebouwd worden lag vast in het
bestemmingsplan. Dit betekende voor de ontwerper: een
beperkte bouwoppervlakte met de eisen van een uitgebreid
bouwprogramma

Pommay
de Eternit Pommay lei, een
bruin gevlamde lei met een glad
oppervlak en gebroken randen.

U
NIE

Wonen en zoveel meer

Gevel en dak zijn één

De nieuwe ‘Poelwijck’ heeft een groter multifunctioneel karakter
gekregen. Naast wonen zijn er nieuwe functies bijgekomen die
een aanvulling zijn en mekaar versterken. Zo vindt u er naast de
klassieke de verpleging en verzorging ook wooneenheden voor
mensen met een verstandelijke beperking, een huisartsen- en
fysiotherapiepraktijk, naast een kinderdagopvang en ook koopen huurwoningen kregen een plek.

Het uitgangspunt was om dak en gevel in één kleur uit te voeren.
Kenmerkend voor de architectuur in Zeeland zijn de oranje
dakpannen en de zwart geteerde gevelplanken. Om aansluiting
bij dit beeld te zoeken dachten de architecten eerst aan zwarte
leien. Maar later kwamen de ontwerpers en de opdrachtgever
hierop terug. Ze kozen voor keramisch rode vezelcement leien van
Eternit– de donkere leien zouden een te somber beeld geven – het
is tenslotte een lange gevel. Daardoor kregen ze een verwijzing
naar het kleurgebruik in Zeeland maar straalt het gebouw wel
autonomie uit.
Er waren ook een aantal grote voordelen bij deze keuze :
∫ ideaal voor complexe, strak afgelijnde volumes

Stedenbouw
’s Heer Arendskerke is een klein dorp en daarom leek het voor
Stedenbouw belangrijk dat dit grootschalige complex een dorpse
uitstraling zou krijgen. Het gebouw werd ingedeeld in een aantal
bouwdelen die onderling met elkaar verbonden zijn. Daarnaast
is er ruimtelijk (visueel) ook aansluiting gezocht bij de typische
woningbouw van de gemeente: twee bouwlagen en een schuin
dak. Omdat het gebouw een kromming volgt, wordt de lengte
visueel afgezwakt. Samen met het dorpsplein, dat voor het
complex ligt, is er een aangename ruimtelijke kwaliteit

∫ doorlopende vlakken gevel-dak zonder onderbrekingen

W

New Stonit

Activa

New Stonit heeft de uitstraling
van een natuurlei, met daar
bovenop alle voordelen van
een perfect geproduceerde en
gecontroleerde vezelcementlei.

De luchtzuiverende lei van
Eternit reinigt door haar
speciale samenstelling aktief
de lucht en zet de smog om in
milieuvriendelijke nitraten.

BESCHIKBARE KLEUREN ETERNIT LEIEN

ZWART

DONKERGRIJS

ZINKGRIJS

LOOD

MOL

PARELGRIJS

BETONGRIJS

LICHTGRIJS

AVONDROZE

HENEGOUWS BLAUW

KERAMISCH ROOD

LEISTEENGRIJS

GRIJSBRUIN

HAVANNABRUIN

BRUIN GEVLAMD

NATUURGRIJS

∫ Hoge bescherming tegen slagregen
∫ Goed ademend en isolerend vermogen
∫ Laag gewicht (20 kg/m2)
∫ Droge plaatsingsmethode wat de doorlooptijd van het project
kan versnellen

De kleurenfoto’s benaderen de werkelijke kleuren maar zijn louter indicatief. Vraag uw staal om de kleurkeuze exact te bepalen.

