
Op het juiste spoor…
RENOLIT ALKORBRIGHT



Gent Sint-Pieters treinstation
UITDAGING
Gent Sint-Pieters, het centraal station van Gent,  ondergaat 
momenteel een spectaculaire metamorfose.

Het monumentale hoofdgebouw, gebouwd voor de Wereld-
tentoonstelling van 1913, moest onaangetast blijven. Achter het 
oude gebouw worden de platforms, wachtruimtes en de centrale 
passagiergang volledig gerenoveerd. Het doel van architect 
Voncke was om een aangename sfeervolle locatie te creëren met 
een 35.000 m² open en aantrekkelijke centrale hal, verbrede en 
volledig overdekte platforms en gerenoveerde rails. Functioneel, 
goed ontworpen en vooral ruim!

Omdat de 12 railsporen op de begane grond moesten blijven, werd 
de passagierssteeg naar een lager niveau afgegraven onder de 
spoorrails. Dit maakte voldoende daglicht noodzakelijk voor deze 
onderliggende niveaus..
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OPLOSS ING 
Transparante overkappingen met grote glassecties en translucente 
vloeren zijn allemaal ontworpen met dit doel voor ogen. Om nog 
meer licht te krijgen, koos de architect RENOLIT ALKORBRIGHT voor 
de afdichting van de platformluifels. De zes lange rechthoekige 
platformblokken, verschillend in hoogte, zijn met elkaar verbonden 
en vormen één groot dak. Het witte, sterk reflecterende RENOLIT 
ALKORBRIGHT-membraan bovenop de constructie reflecteert 
het daglicht door de hoge zijruiten. Een slimme manier om extra 
daglicht in de onderliggende niveaus binnen te laten. 

Het 1,05 m brede PES-versterkte membraan wordt mechanisch 
bevestigd op een stalen frame met OSB-platen. Vanwege de 
hoogte van de luifels is een aanzienlijk aantal bevestigers vereist 
om bestand te zijn tegen de hoge windbelastingen, niet alleen op 
het bovenste, maar ook op het onderste oppervlak van de luifels. 
Hoeken en randen hebben een perfect gladde afwerking dankzij het 
gebruik van de contactlijm RENOLIT ALKORPLUS81040.

In feite, een goede technische uitvoering door dakdekker Albitum 
volledig in overeenstemming met de regels van de kunst. De RENOLIT 
ALKORBRIGHT dakbaan biedt niet alleen beschutting tegen regen en 
ongunstige weersomstandigheden, maar zal ook de wachttijden van 
passagiers opfleuren. Eén membraan, dubbele winst!

De volledige renovatiewerken van dit nieuwe prestigieuze 
treinstation zullen naar schatting in 2024 voltooid zijn.



GENT SINT-PIETERS TREINSTATION

• Gent, België
• Projectbeheer : N.V. Eurostation
• Dakdekker: ALBITUM - Ardooie
• Architect: Jacques Voncke

GEBRUIKTE PRODUCTEN 

• RENOLIT ALKORBRIGHT 35276, 1.5 mm,  
wit (12.000 m²)

• Staalstructuur 
• OSB


