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Zien bouwen, doet bouwen

“De mensen zijn hier over het algemeen nogal traditioneel  ingesteld en kijken liever even de kat uit de boom wat nieuwe 
ontwikkelingen en toepassingen betreft.”, geeft  de heer parmentier toe. “Maar eens men overtuigd is kan het snel gaan. 
Zo heeft deze kazerne meteen aanleiding gegeven tot de bouw van een gelijkaardige kazerne voor het korps in het 
nabijgelegen Zonnebeke. Het relatief bescheiden budget met toch dit fraai gebouw als resultaat heeft ervoor gezorgd dat 
ik daar een vergelijkbaar gebouw mocht ontwerpen, met quasi dezelfde opbouw en materiaalkeuze. Bovendien is de 
brandweercommandant daar een gewezen architect die meteen de interessante aspecten en voordelen van deze constructie 
en het gebruik van de Kingspan-producten onderkende, waardoor de zaak natuurlijk nog sneller in orde kwam. Ook hier 
wordt het gebouw dankzij de doordachte kleurkeuze mooi in de omgeving geïntegreerd. Het voornaamste onderscheid 
met de kazerne in Langemark is dat dit gebouw een soort van periscoopvormige toren krijgt. Het korps van Zonnebeke 
bevat namelijk ook een rescue-team dat bengelend aan touwen uit deze toren haar hachelijke reddingsacties kan oefenen. 
Eens te meer een veelzijdig gebouw dus!”
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 “Deze aparte grijze kleur laat toe 
het gebouw perfect te integreren 

in de omgeving.“

(architect Dominique parmentier)
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Perfecte integratie in omgeving

“Deze aparte grijze kleur laat toe het gebouw perfect te integreren in de omgeving.”, aldus de architect. “Er worden zo vaak 
pogingen ondernomen om een gebouw als dit in een landelijke omgeving te laten verdwijnen en niet te veel te laten 
opvallen, maar dat lukt niet altijd even goed. De materiaal- en kleurkeuze zorgden in dit geval voor een optimaal resultaat. 
De voorgevel en de poorten echter waren een heel ander verhaal…die mochten opvallen en zouden ook bijdragen tot de 
uitstraling van de kazerne. Het was mijn bedoeling om daarvoor een gevelbekleding te voorzien in een kleur die de kleur 
van de brandweerwagens zo goed mogelijk zou benaderen.”

De rode kazernepoorten zorgden voor een stoer aspect en een strakke liniëring die de ontwerper ook graag in de rest van 
de gevel wilde terugzien. Daarom werden de gebruikte panelen ook doorgeplaatst op de overige 30 m2 om zo een strak 
en mooi geheel te vormen. 

Brandveilige en economische oplossing

Dankzij de isolatiekern van de panelen in piR-schuim kennen Kingspan-panelen een hoge en betrouwbare isolatiewaarde. 
“We moesten natuurlijk het beoogde E-peil kunnen realiseren en dat was met deze panelen geen enkel probleem. Ook 
zonder verwarming slagen we erin om de gebouwen en de garage vorstvrij te houden, wat voor onze brandweerwagens 
in de kazerne natuurlijk niet onbelangrijk is. Maar ook in het kader van de budgetbeheersing is het natuurlijk interessant, 
want de verwarmingskosten liggen niet onnodig hoog.”, beaamt de architect. “Dit is natuurlijk mede het gevolg van de 
goede thermische isolatiewaarde van de panelen dankzij hun piR-kern, een keuze die toch wel redelijk vooruitstrevend te 
noemen is voor een brandweerkazerne. Er zijn de afgelopen jaren al heel wat bedrijfsbranden geweest hier in de wijde 
omgeving en vele gebouwen daarvan waren geïsoleerd met pU of Eps en gingen volledig in vlammen op… Tot er op een 
dag in Roeselare een brandend gebouw grotendeels gered kon worden door de vlamdovende eigenschappen van het piR-
materiaal en iedereen in de praktijk kon zien dat er wel degelijk een belangrijk verschil bestaat tussen de verschillende 
kunststofschuimen. Koppel dit aan de niet aflatende inspanningen van Kingspan om deze boodschap te verspreiden en u 
begrijpt waarom het gemeentebestuur koos voor deze brandveilige totaaloplossing.”

Lo-Pitch dak

Ook voor het dak koos architect parmentier voor een innovatieve oplossing 
waarvoor hij eveneens te rade ging bij Kingspan. Bovenop de stalen 
kolommen werden gelamelleerde houten en gebogen spanten 
aangebracht als drager voor de sandwichpanelen die er nadien 
op zouden worden aangebracht.

“De keuze voor deze houten oplossing heeft diverse 
redenen.”, luidt het. “Ten eerste heeft het gewoon al 
een gezelligere en warmere uitstraling, wat in het 
kader van de eerder aangehaalde evenementen die 
hier al eens plaatsvinden toch niet onbelangrijk is. 
Het draagt bij tot de gezelligheid en het cachet 
van de kazerne. Verder heeft de gemeente en de 
brandweer toch zeker ook een voorbeeldfunctie 
waarbij de ecologische verantwoordelijkheidszin 
niet alleen geuit worden in een goed geïsoleerd 
gebouw met de duurzame Kingspan panelen 
maar dus ook in het gebruik van hout als 
natuurlijk bouwmateriaal. Maar het heeft 
natuurlijk ook zijn praktische voordelen, want 
er moeten in de kazerne toch ook behoorlijk 
wat dingen aan het dak worden vastgemaakt en 
dat is met deze houten structuur toch iets 
gemakkelijker realiseerbaar.”

Bovenop de houten spanten werd het Kingspan Lo-
pitch daksysteem aangebracht. Dit Ks1000 Lp 
daksysteem bestaat uit blind bevestigde, geïsoleerde 
sandwichpanelen die door de speciaal ontworpen 
eindoverlap, zijaansluiting en de daarop bevestigde 
kliklijst - bij gebruik van de door Kingspan kosteloos aan te 
leveren detaillerings- en montageadviezen - een 
gegarandeerde waterdichtheid heeft vanaf 1,5°. Dit mag 
aangezien worden als een platdak terwijl het systeem dankzij zijn 
strakke en moderne profilering de ontwerpers de mogelijkheid biedt 
om het dakoppervlak de uitstraling te geven van een traditioneel roevendak 
uitgevoerd in een staal of aluminium buitenplaat. Dit systeem wordt dan ook 
vooral toegepast op gebouwen waar hoge eisen worden gesteld aan esthetica en design. 

“We hebben voor deze oplossing gekozen omdat het systeem ons nog een aantal andere voordelen bood dan enkel maar 
een mooi en goed geïsoleerd dak te vormen.”, verklaart de ontwerper. “De panelen zijn tegenwoordig verkrijgbaar in zeer 
grote lengtes tot bijna 30 meter. aangezien het dak voor dit systeem toch een minimumhelling moest vertonen van 1,5° 
heb ik het ontwerp daaraan aangepast. Het begint vooraan hoog en helt zacht af naar de achterkant. Vooraan steken de 
panelen een eind over de voorgevel uit en vormen zo een luifel boven de garagepoorten, terwijl er achteraan één grote 
goot werd voorzien om al het afgevoerde hemelwater op te vangen. Op deze manier heeft de kazerne ook een 
budgetvriendelijk en onderhoudsvriendelijk dak gekregen.”

Door gebruik van het Lo-pitch dak werd een dak gerealiseerd met een 100% betrouwbare thermische isolatieprestatie, 
zonder koudebruggen, inwendige condensatie of gevaar van corrosie wat mede resulteert in een aanzienlijke besparing op 
energie- en onderhoudskosten. Bovendien werd de montagetijd op de werf gehalveerd in vergelijking met traditionele 
bouwsystemen dankzij de makkelijke hanteerbaarheid door het gebruik van modules van een meter breed en standaard 
bevestigingsmiddelen. 
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BRANDWeeR kIeST vOOR BRANDveILIge PIR-PANeLeN

Kingspan doet al geruime tijd heel wat inspanningen om architecten, opdrachtgevers en aannemers het verschil 
duidelijk te maken tussen PIR en andere kunststofschuimen als PUR of EPS, zeker wat de brandveiligheid betreft. Dat 
deze acties hun vruchten afwerpen mag blijken uit het algemeen groeiend vertrouwen in deze brandveilige producten 
maar ook uit dit fraai project in Langemark, waar de lokale brandweer een bijzonder economische nieuwbouwkazerne 
heeft laten bouwen met Kingspan dak- en gevelpanelen geïsoleerd met PIR. 

architect Dominique parmentier voelde zich behoorlijk betrokken bij dit project aangezien hij zelf deel uitmaakt van de 
vrijwillige brandweer van Langemark-poelkapelle en dus af en toe zijn tekentafel hals over kop moet achterlaten om met 
de collega’s uit te rukken. De plaatselijke spuitgasten verdienden beter dan de kazerne waar ze oorspronkelijk in waren 
ondergebracht en zodoende werd er geopteerd voor de bouw van een nieuw complex. 

“Eén van de voornaamste argumenten bij de keuze van de systemen en materialen was het budget.”, verklaart de heer 
parmentier. “De gemeente wilde een degelijk en brandveilig gebouw met een goede isolatiewaarde maar wilde er niet 
teveel voor betalen en zo kwamen we al snel bij de Kingspan sandwich -
panelen  terecht. Buiten een bijzonder interessante isolatiewaarde 
laten de panelen toe om met één product de  gebouwschil snel 
water- en winddicht te maken, aan een bijzonder 
interessante prijs, en met een zeer aantrekkelijke 
buitenafwerking en fraaie kleurmogelijkheden. Het is 
niet slecht bedoeld, maar in deze omgeving staan 
al stallen genoeg. Dit gebouw mocht een 
prestigeproject worden, een ankerpunt waar 
geregeld ook recepties en evene menten 
worden gehouden in aan wezigheid van 
burgemeester en gemeente bestuur en de 
uitstraling van het gebouw was dus zeker 
niet onbelangrijk.”

De ganse kazerne beslaat een vloer-
oppervlakte van om en bij de 500 m2 en 
bestaat uit stalen kolommen waartegen de 
Ks1000 aWp panelen werden bevestigd. Deze 
45 mm dikke panelen in mini-microrib 
uitvoering worden blind bevestigd en zijn 
eenvoudig te monteren. Er werden in totaal zo’n 
350 m2 gevelpanelen aangebracht in de kleur Dark 
silver – Obsidian. 
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waarbij de ecologische verantwoordelijkheidszin 
niet alleen geuit worden in een goed geïsoleerd 
gebouw met de duurzame Kingspan panelen 
maar dus ook in het gebruik van hout als 
natuurlijk bouwmateriaal. Maar het heeft 
natuurlijk ook zijn praktische voordelen, want 
er moeten in de kazerne toch ook behoorlijk 
wat dingen aan het dak worden vastgemaakt en 
dat is met deze houten structuur toch iets 
gemakkelijker realiseerbaar.”

Bovenop de houten spanten werd het Kingspan Lo-
Pitch daksysteem aangebracht. Dit KS1000 LP 
daksysteem bestaat uit blind bevestigde, geïsoleerde 
sandwichpanelen die door de speciaal ontworpen 
eindoverlap, zijaansluiting en de daarop bevestigde 
kliklijst - bij gebruik van de door Kingspan kosteloos aan te 
leveren detaillerings- en montageadviezen - een 
gegarandeerde waterdichtheid heeft vanaf 1,5°. Dit mag 
aangezien worden als een platdak terwijl het systeem dankzij zijn 
strakke en moderne profilering de ontwerpers de mogelijkheid biedt 
om het dakoppervlak de uitstraling te geven van een traditioneel roevendak 
uitgevoerd in een staal of aluminium buitenplaat. Dit systeem wordt dan ook 
vooral toegepast op gebouwen waar hoge eisen worden gesteld aan esthetica en design. 

“We hebben voor deze oplossing gekozen omdat het systeem ons nog een aantal andere voordelen bood dan enkel maar 
een mooi en goed geïsoleerd dak te vormen.”, verklaart de ontwerper. “De panelen zijn tegenwoordig verkrijgbaar in zeer 
grote lengtes tot bijna 30 meter. Aangezien het dak voor dit systeem toch een minimumhelling moest vertonen van 1,5° 
heb ik het ontwerp daaraan aangepast. Het begint vooraan hoog en helt zacht af naar de achterkant. Vooraan steken de 
panelen een eind over de voorgevel uit en vormen zo een luifel boven de garagepoorten, terwijl er achteraan één grote 
goot werd voorzien om al het afgevoerde hemelwater op te vangen. Op deze manier heeft de kazerne ook een 
budgetvriendelijk en onderhoudsvriendelijk dak gekregen.”

Door gebruik van het Lo-Pitch dak werd een dak gerealiseerd met een 100% betrouwbare thermische isolatieprestatie, 
zonder koudebruggen, inwendige condensatie of gevaar van corrosie wat mede resulteert in een aanzienlijke besparing op 
energie- en onderhoudskosten. Bovendien werd de montagetijd op de werf gehalveerd in vergelijking met traditionele 
bouwsystemen dankzij de makkelijke hanteerbaarheid door het gebruik van modules van een meter breed en standaard 
bevestigingsmiddelen. 
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Brandweer kiest voor BrandveiLige Pir-PaneLen

Kingspan doet al geruime tijd heel wat inspanningen om architecten, opdrachtgevers en aannemers het verschil 
duidelijk te maken tussen PIR en andere kunststofschuimen als PUR of EPS, zeker wat de brandveiligheid betreft. Dat 
deze acties hun vruchten afwerpen mag blijken uit het algemeen groeiend vertrouwen in deze brandveilige producten 
maar ook uit dit fraai project in Langemark, waar de lokale brandweer een bijzonder economische nieuwbouwkazerne 
heeft laten bouwen met Kingspan dak- en gevelpanelen geïsoleerd met PIR. 

Architect Dominique Parmentier voelde zich behoorlijk betrokken bij dit project aangezien hij zelf deel uitmaakt van de 
vrijwillige brandweer van Langemark-Poelkapelle en dus af en toe zijn tekentafel hals over kop moet achterlaten om met 
de collega’s uit te rukken. De plaatselijke spuitgasten verdienden beter dan de kazerne waar ze oorspronkelijk in waren 
ondergebracht en zodoende werd er geopteerd voor de bouw van een nieuw complex. 

“Eén van de voornaamste argumenten bij de keuze van de systemen en materialen was het budget.”, verklaart de heer 
Parmentier. “De gemeente wilde een degelijk en brandveilig gebouw met een goede isolatiewaarde maar wilde er niet 
teveel voor betalen en zo kwamen we al snel bij de Kingspan sandwich -
panelen  terecht. Buiten een bijzonder interessante isolatiewaarde 
laten de panelen toe om met één product de  gebouwschil snel 
water- en winddicht te maken, aan een bijzonder 
interessante prijs, en met een zeer aantrekkelijke 
buitenafwerking en fraaie kleurmogelijkheden. Het is 
niet slecht bedoeld, maar in deze omgeving staan 
al stallen genoeg. Dit gebouw mocht een 
prestigeproject worden, een ankerpunt waar 
geregeld ook recepties en evene menten 
worden gehouden in aan wezigheid van 
burgemeester en gemeente bestuur en de 
uitstraling van het gebouw was dus zeker 
niet onbelangrijk.”

De ganse kazerne beslaat een vloer-
oppervlakte van om en bij de 500 m2 en 
bestaat uit stalen kolommen waartegen de 
KS1000 AWP panelen werden bevestigd. Deze 
45 mm dikke panelen in mini-microrib 
uitvoering worden blind bevestigd en zijn 
eenvoudig te monteren. Er werden in totaal zo’n 
350 m2 gevelpanelen aangebracht in de kleur Dark 
Silver – Obsidian. 
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 “Buiten een bijzonder interessante 
isolatiewaarde laten de panelen toe 
om met één product de  gebouwschil 

snel water- en winddicht te maken, aan 
een bijzonder interessante prijs, en met 
een zeer  aantrekkelijke buitenafwerking 

en  fraaie kleurmogelijkheden.“

(architect Dominique Parmentier)
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“Het was mijn bedoeling om daarvoor een 
gevelbekleding te voorzien in een kleur 

die de kleur van de brandweerwagens zo 
goed mogelijk zou benaderen.“

(architect Dominique Parmentier)
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Zien bouwen, doet bouwen

“De mensen zijn hier over het algemeen nogal traditioneel  ingesteld en kijken liever even de kat uit de boom wat nieuwe 
ontwikkelingen en toepassingen betreft.”, geeft  de heer parmentier toe. “Maar eens men overtuigd is kan het snel gaan. 
Zo heeft deze kazerne meteen aanleiding gegeven tot de bouw van een gelijkaardige kazerne voor het korps in het 
nabijgelegen Zonnebeke. Het relatief bescheiden budget met toch dit fraai gebouw als resultaat heeft ervoor gezorgd dat 
ik daar een vergelijkbaar gebouw mocht ontwerpen, met quasi dezelfde opbouw en materiaalkeuze. Bovendien is de 
brandweercommandant daar een gewezen architect die meteen de interessante aspecten en voordelen van deze constructie 
en het gebruik van de Kingspan-producten onderkende, waardoor de zaak natuurlijk nog sneller in orde kwam. Ook hier 
wordt het gebouw dankzij de doordachte kleurkeuze mooi in de omgeving geïntegreerd. Het voornaamste onderscheid 
met de kazerne in Langemark is dat dit gebouw een soort van periscoopvormige toren krijgt. Het korps van Zonnebeke 
bevat namelijk ook een rescue-team dat bengelend aan touwen uit deze toren haar hachelijke reddingsacties kan oefenen. 
Eens te meer een veelzijdig gebouw dus!”
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BOUW
 “Deze aparte grijze kleur laat toe 
het gebouw perfect te integreren 

in de omgeving.“

(architect Dominique parmentier)
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