
Wie ’s ochtends de krant leest op een ter-
ras van Residentie Westland in De Panne, 
doet dat niet alleen met uitzicht op de 
Noordzee, België én Frankrijk, maar ziet 
misschien ook een kanaalzwemmer passe-
ren die zich richting Calais van afslag heeft 
vergist. En ook het gebouw zelf hoeft niet 
onder te doen voor al dat leuks, want zo-
pas kregen alle terrassen een heuse make 
over. Erkend Triflex applicateurs Braet nv 
en Finishing sloegen de handen in elkaar 
voor dit omvangrijke project.

STRAKKE TERRASSEN VOOR WESTLAND
De Panne, 30 juni 2022 

DE OPBOUW 
Om het ProBalcony systeem succesvol aan te brengen, is een 
goede voorbereiding van belang. De oude coating werd wegge-
schuurd en waar nodig werd het beton hersteld. Ook werd de 
gevel deels onderkapt. Het onderste gedeelte van het metsel-
werk werd weggehaald en er werden muurslabben geplaatst. 
Door dit de doen, kon de nieuwe waterdichting aangebracht 
worden tot tegen de betonnen structuur van de gevel. Vervol-
gens werd de Triflex Primer aangebracht, met daarin de Triflex 
ProMesh, een speciaal ontwikkelde kunststof wapeningsmat. 
Na uitharding van de primer werd het geheel voorzien van een 
slijtlaag in de vorm van de Triflex ProFloor, waarna alles werd 
afgewerkt met de Triflex Colour Design. Door de brede waaier 
aan kleuren en instrooimogelijkheden is het zo goed als onmo-
gelijk om geen oplossing te vinden die past bij de esthetische 
wensen van de opdrachtgever. Tot slot werd er op de plaats 
van de onderkapping nog een plint voorzien in natuursteen. 

Onze trouwe partners leverden weer een prachtig project af, 
dat het voor de kanaalzwemmer de moeite waard maakt om 
een ommetje te maken langs De Panne.
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“In 1984 was het ongetwijfeld een strakke en 
frisse verschijning, maar de tand des tijds en 
de zoutrijke zeelucht hadden duidelijk sporen 

nagelaten “

DE SITUATIE
Het was architect Ignace Deconinck uit Veurne die de plannen 
uittekende voor de renovatie van Residentie Westland. Het 
gebouw, waarvan de tuin quasi naadloos overgaat in de duinen 
van De Panne, valt op door zijn strakke, bijna vierkante vorm. 
In 1984 was het ongetwijfeld een strakke en frisse verschijning, 
maar de tand des tijds en de zoutrijke zeelucht hadden duidelijk 
sporen nagelaten. De gevel en terrassen hadden nood aan een 
make over die niet alleen het geheel waterdicht maakte, maar 
die ook de afgelijnde vormgeving eer aan deed. 

Het Triflex ProBalcony systeem bleek hiervoor de meest 
geschikte oplossing. Behalve dat het systeem erg duurzaam en 
uiterst geschikt is voor balkons en terrassen, is het ook flexibel. 
Die laatste eigenschap komt goed van pas bij een constructie 
zoals Westland. Doordat de terrassen de complete omtrek van 
het gebouw in beslag nemen, zijn er ook bijzonder veel voegen 
ingewerkt. We hebben het dan zowel over werkvoegen tussen 
de terrassen, die de thermische zetting van de prefabelementen 
opvangen, als over de dilatatievoegen. Zij vangen de grotere 
beweging op die veroorzaakt wordt door de uitzetting van de 
volledige lengte van de gevel. 

HET SYSTEEM
Triflex ProBalcony

Partners

Belangrijkste eigenschappen

-  Waterdicht
-  Volledig gewapend systeem
-  Snel uithardend
-  Duurzaam
-  Geschikt voor balkons en terrassen � UV-bestendig
- Slijtvast
- Onderhoudsvrij
- Koud aan te brengen
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