CASE STUDY ROOF 26

ECOLOR
CASE STUDY ROOF 26
Bouwheer :
GEMEENTE HEUVELLAND

Ontwerpers :
ARCHITECTENBUREAU
MARC KOEHLER
Amsterdam
marc@marckoehler.nl
www.marckoehler.nl

Dakbedekking :
Ecolor golfplaten
donkergrijs

Duurzaam

De keuze van een dak met Eternit vezelcement golfplaten

De gemeente eiste een zo effectief mogelijke inzet van financiële
middelen, energie en bouwmaterialen. Een deel van het oude gebouw
bleef bewaard en werd geïntegreerd in het nieuwe. Dit had een dubbel
voordeel: minder sloopafval en een beperking van aankoop van
nieuwe materialen. Met de besparing die dit opleverde, kon men een
grotere polyvalente zaal realiseren.
Door de structuur van de nieuwe overkoepelende dakconstructie en
het behoud van een deel van het oude gebouw, werd het volledige
complex in klimaatzones verdeeld.
De ramen, het dak en alle technieken beantwoorden aan de
hedendaagse normen van de EPB voorschriften.

Hun keuze was duidelijk en viervoudig:

Wenst u meer informatie :

•

Conceptueel en visueel verwijzen de golfplaten naar de daken van
de boerderijen uit de omgeving.

ETERNIT NV, afdeling dak

•

Eternit is een Belgisch product en zij houden eraan om steeds
lokale geproduceerde materialen te gebruiken – zo gebruikten ze
ook lokaal hout voor het plafond en de raamprofielen.

B-1880 Kapelle-op-den-Bos

•

Het is voor hen duidelijk dat elk materiaal een expressief potentieel
heeft, ook traditionele materialen. De golfplaten werden hier op
een innovatieve manier gebruikt.

•

De vorm van golfplaten refereert ook naar de golvende vorm en
textuur van de gewassen uit de omgeving.

VEZELCEMENT GOLFPLATEN
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Inwendige dakgoot details:
- zinken goot
- onderdak folie
- watervaste multiplex

De Ecolor golfplaat is de absolute
topper binnen het Eternit gamma:
• een ruim aanbod aan lengtes
• een uitgebreid kleurengamma
• de ruimste keuze aan hulpstukken

Opbouw dakpakket:
-

vezelcement golfplaten
onderdak folie
isolatie (PUR) drukvast 120mm
dampscherm
houten gordingen 180x70mm
op staalstructuur

-

Elke Ecolor golfplaat is voorzien van veiligheidsstrips.
Naast de volle platen, levert Eternit ook platen met ‘hoeken af’.
Deze platen zijn in de courante maatvoeringen en kleuren onmiddellijk
uit stock leverbaar.
Deze golfplaat wordt ook gekenmerkt door de cijfers 177/51,
welke de golfbreedte en golfhoogte weergeven. Ze wordt ook soms
profiel P 76 genoemd.

houten ophangstructuur
5cm minerale wol
onbrandbaar zwart doek
houten plafondlatten (80x20mm) met 40mm open voeg

Troeven van de ECOLOR golfplaat:
• veiligheidsstrips in elke golf
• één ongekleurde versie en 5 kleuren: donkergrijs, antraciet,
baksteenrood, herfstbruin en wolkengrijs
• bestendigheid tegen chemische invloeden
• diffusieopen
• brandklasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1
• geluidsisolerend
• licht in gewicht
• voldoet aan de norm EN NBN 494

Diversiteit en Harmonie
Loker is een dorp van 600 inwoners dat deel uitmaakt van
de gemeente Heuvelland. Het heeft een rijk sociaal leven
en bij de zeer uiteenlopende verenigingen (uit Loker en de
andere deelgemeenten) bleek een grote nood aan een nieuw
ontmoetingscentrum. Het oude lag op een mooie plek in de
dorpskern maar voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen
qua comfort en techniek.
Architectenbureau Marc Koehler uit Amsterdam kreeg de
opdracht om een nieuw dorpshuis te creëren met ontmoetingsruimtes en een polyvalente zaal.
Wat u vandaag ziet oogt eenvoudig en toch innovatief, het is
opvallend maar gaat helemaal op in de weidse omgeving van
het Heuvelland. Klinkt mooi, maar wat ging er aan vooraf en hoe
maakten ze hun keuze?
Traditie en vernieuwing
De gemeente wilde een zeer comfortabele ruimte met een
hedendaagse uitstraling enerzijds en anderzijds een verwijzing
naar de vormen uit de omgeving. Zo verwijst de dakvorm zowel

naar de middeleeuwse agrarische schuren in West-Vlaanderen,
maar ook naar het glooiende landschap en de daklijnen van de
dorpsbebouwing. Door het deels hergebruiken van het oude
dorpshuis worden oud en nieuw met mekaar verbonden
Diversiteit onder 1 Dak
Architect Moreira van Marc Koehler Architecten: “Uit het
programma bleek dat de verschillende verenigingen die het
dorpshuis zouden gebruiken zeer uiteenlopende vragen en eisen
hadden. Een leslokaal is iets anders dan een vergaderzaal of
een keuken en barruimte. Dit dorpshuis moest zowel deze grote
diversiteit aan activiteiten kunnen waarborgen en tegelijkertijd
een grote eenheid uitstralen.
Het dak en de gevel van het deel van het oude gebouw dat werd
behouden, voldeden niet aan de technische en energie eisen
van vandaag – over alles heen kwam de nieuwe lichte dak- en
gevelconstructie. Hiertussen bevinden zich de polyvalente
zaal en flexibele functies. Dit zorgt voor een natuurlijke
compartimentering tussen de ruimtes voor langdurig verblijf
(de vergaderruimtes) en kort verblijf (de polyvalente zaal).

Stedenbouwkundige eisen

Veiligheidstest

Het gebouw ligt in een dorpskern én tegen de Sint-Petruskerk
én in een agrarische omgeving. Het nieuwe dorpshuis moest
de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving rondom de
kerk en de identiteit van het dorp versterken maar, bovendien
harmonieus overvloeien in de omgeving.
Het resultaat mag er zijn: het gebouw is ruimtelijk sterk aanwezig,
maar gaat moeiteloos over in zijn omgeving. Stedenbouw was
heel duidelijk in hun wensen rond het gebruik van materialen voor
de gevel en het dak. Architect Moreira: Zo liet Stedenbouw noch
reflecterende noch lichtgekleurde materialen toe voor het dak.
Daarom hebben we gekozen voor donkere Eternit vezelcement
golfplaten als typische exponent van het (West-) Vlaamse
platteland. Deze passen trouwens opperbest bij de daken uit de
onmiddellijke omgeving.

Lichtgrijs
RAL 1013

Antraciet
RAL 7021

Baksteenrood
RAL 8004

Donkergrijs
RAL 7024

Herfstbruin
RAL 8017

Wolkengrijs
RAL 1013

Golfplaat met veiligheidsstrip

Golfplaat Ecolor profiel 177/51 - doorsnede

Gamma
lengte (mm)

1220 1250 1525 1585 1830 2135 2440

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

