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“De bakstenen van Lamour worden nog 
gebakken in een ringoven met houts-
kool, een Hofmann-oven. Dat is een 

oude techniek die bij ons niet langer ge-
bruikt wordt. Door het langere bakpro-
ces, meestal twee weken, zijn de ste-

nen harder dan diegene die vandaag in 
Vlaanderen gemaakt worden. Dat maakt 
dat ze minder vatbaar zijn voor bv. ver-
groening door afl opend hemelwater”, 
weet de bouwheer. 

Voordelen
“Ringovenstenen zijn hier uit zwang ge-
raakt omdat de stenen niet gelijkmatig 
zijn. Naargelang hun positie in de ring-
oven zijn ze harder of zachter gebakken 
en verschillen ze van kleur en van afme-
tingen. Terwijl die drie aspecten vroeger 
als nadeel beschouwd werden, zijn ze 
voor dit project net een voordeel, omdat 
ze helemaal in de lijn liggen van wat de 

Eerste verlijmde gevel met 
ringovenstenen is voor Driespoort

De naar eigen zeggen eerste gevel opgetrokken met 
in een ringoven gebakken en verlijmde bakstenen 
staat in Deinze. Voor het eerste deel van het nieuwe 
winkelcentrum Driespoort zocht bouwheer Hendrik De 
Keukeleire van De Kortrijkse Toren een gevel met een 
heel bruut uiterlijk. Hoe bruter hoe liever. Daarvoor 
kwam hij uit bij CRTC uit Deinze, invoerder van o.m. 
de bakstenen van de Franse steenbakkerij Lamour. 

Voor het eerste deel van winkelcentrum Driespoort in Deinze wordt 610 m² van de gevels uitgevoerd met de in een ringoven gebakken verlijmde 

stenen van Lamour.

Een deel van de bouwploeg voor het eerste 
deel van het project Driespoort met leerlingen 
en leraar Lieven Tack van het VTI in Deinze 
(vooraan) en achteraan o.m. ontwikkelaar 
Hendrik De Keukeleire, Lard Vanobbergen 
van Brontec en Patrick Lataire van CRTC.
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seld. Dan gaat het over een gevelopper-
vlakte van pakweg 4.000 m² zodat er dan 
in totaal bijna 300.000 Franse stenen ge-
leverd worden in Deinze. De werken aan 
het tweede deel, aan de overkant van de 
weg, starten volgens ontwikkelaar Hen-
drik De Keukeleire in juni. - FVDL

Voor het eerste deel van winkel- en woon-
centrum Driespoort in Deinze wordt 610 
m² van de gevels uitgevoerd met de in een 
ringoven gebakken stenen (65 stenen per 
m²). Als alles goed gaat, worden ook de 
gevels van het tweede deel van het win-
kelcentrum met dezelfde stenen gemet-
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bouwheer en architect Jan De Bie wil-
len. Dit zijn dan ook de enige authentie-
ke ringovenstenen en geen strengpers-
stenen die een retrolook krijgen door 
een beetje kalk of zand door de klei te 
mengen of door ze eens snel in een be-
tonmolen te draaien”, stelt Patrick Latai-
re van CRTC. 

Koord
Leerlingen van het VTI in Deinze volgen 
de bouwplaats aan de vroegere zeem-
lederfabriek nauwgezet en hielpen de 
bouwheer en de invoerder met het kie-
zen van de juiste kleuren en voegdikte 
en -kleur door van elke combinatie een 
paneel te metselen. Om het metselen 
op de bouwplaats zelf te vergemakkelij-
ken, werd van elke steen een plaatje van 
dezelfde dikte afgezaagd. Zo kunnen de 
bouwvakkers van Bouwbedrijf Degraeve 
uit Deinze de stenen mooi met de rech-
te kant tegen de koord leggen. Alleen 
hangt die koord hier aan de ‘binnenkant’ 
van de spouw. 

De bouwvakkers van Bouwbedrijf Degraeve 
leggen de stenen mooi met de rechte achter-
kant tegen de koord. Alleen hangt die koord 
hier aan de ‘binnenkant’ van de spouw en 
niet aan de buitenkant.

Glasfabrikant Guardian lanceerde 
op de Franse markt een glasproduct 
dat dankzij de sputtertechniek van 
een laagje voorzien wordt waardoor 
het nog nauwelijks weerspiegeling te 
zien geeft. Het antireflectieglas Guar-
dian Clarity is dus zeer geschikt voor 
toepassing in winkelvitrines of muse-
umtoonkasten, waar het ongeacht de 
lichtinval van het moment altijd een 
klare kijk biedt op de voorwerpen die 
het beschermt. De fabrikant denkt ook 
aan ramen die je een panoramisch uit-
zicht bieden, maar die zodra de zon is 
verdwenen en het kunstlicht aangaat 
het interieur weerspiegelen. Restau-
rants met zulke mooie ligging kunnen 
deze troef voortaan bestendigen met 
Guardian Clarity.

Het product is beschikbaar in verschil-
lende maten en diktes en kan gecom-
bineerd worden met verschillende 
glassubstraten. Het heeft een hoge 
lichtdoorlatendheid, neutrale kleur en 
beschermt tegen uv-straling.
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 Ventilatie, zonwering en akoestisch 
comfort in één

 Verborgen plaatsing (volledig 
verborgen achter slag)

 Onderhoudsvriendelijk
 Windvast (garantie tot 80 km/u door 
het ritssysteem)

 Insectenwerend (intensief ventileren 
met open raam en gesloten doek)

 Eenvoudig vervangen van het doek 
(bv nieuw kleur)

Fixvent® Mono AK EVO

www.renson.be
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