Project review
Parking AZ Damiaan te Oostende

Projectomschrijving
Bij de architectuurwedstrijd werd gevraagd een concept uit te
werken voor het AZ Damiaan te Oostende. De campus St. Jozef,
voorheen gelegen in de binnenstad, diende overgebracht te worden
naar het terrein H. Hart en daar samen te smelten tot één nieuwe
grote campus. In een eerste fase werd voorrang gegeven aan een
parkeergebouw om gedurende de rest van de werken de
parkeerdruk niet te hoog op te voeren op de omgeving. Het
architecten en ingenieursbureau Boeckx is vertrouwd met de Triflex
systemen en de kwaliteit.
Voor de vloer van de parking werd gebruik gemaakt van holle
welfsels met hierop een druklaag. Op de druklaag van de
dakverdieping werd een volledig gewapend en scheuroverbruggend
Triflex systeem aangebracht. Ter hoogte van de constructieve
dilatatie werd er een Migua dilatatieprofiel ingebouwd om de nodige
zettingen en bewegingen op te vangen. De werken werden op zeer
korte termijn uitgevoerd.
Het resultaat is een duurzaam waterdicht parkeerdak dat ook mooi
esthetisch afgewerkt is. Er werd gekozen om te werken met
verschillende kleuren. Zo werden de rijstroken in antracietkleur
afgewerkt en de parkeervakken kregen een oranje tint.

Projectdetails












Project: Parking AZ Damiaan
Plaats: Oostende
Systeem: volledig gewapend Triflex systeem
Opdrachtgever: AZ Damiaan
Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
Architect: Boeckx Architecture & Engineering NV
Aannemer: Strabag
Opgeleverd: 20 juli 2014
Uitvoering: van 26 mei 2014 tot 20 juli 2014
Oppervlakte: 1945 m²
Bijzonderheden: zeer strakke planning die gerespecteerd werd
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Het volledig gewapend en scheuroverbruggend

Afwerking van het klokputje.

Afwerking van de hellingbaan.

De parkeervakken in een oranje kleur.

Het afgewerkte parkeerdak!

Triflex systeem.

De stroefheid.

Eigenschappen systeem:
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Mechanisch belastbaar
Naadloos
Flexibel
Antislip
Snel uithardend
Zeer slijtvast
UV-bestendig
Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten
Benzine, diesel en (rem)olie bestendig
Zelf nivellerend

