Case Study: Duracover - Het park bij museum Pierre Soulages

Het park rondom het Museum Pierre Soulages

Op 31 mei 2014 opende het Musée Pierre Soulages zijn deuren, op
initiatief van de communauté d’agglomération van Grand Rodez (een
samenwerkingsverband van gemeenten). Het museum werd gebouwd
om het werk van de beroemde schilder te exposeren, maar zal ook tal van
tijdelijke tentoonstellingen brengen die andere hedendaagse kunstenaars
in de schijnwerpers plaatsen.

Naast zijn beperkte krimp, heeft Duracover
het voordeel dat het niet in brand kan
schieten door een sigaret en dus geschikt
is voor openbare plaatsen.

Vlak bij de kathedraal, midden in een landschapspark, ontdekt de
bezoeker een reeks kubussen in glas en staal. Het museum is geïntegreerd
in de oude site van de openbare tuin van Le Foirail, waar bezoekers een Perfect samenspel van ritme en licht
speeltuin vinden voor de kinderen of een wandelpad kunnen volgen van
De doorkijkjes naar de tuin nodigen uit tot ontdekking en reﬂectie. De
de hand van architect Emmanuel Nebout.
combinatie van steen, plantengroei en bodembedekking zorgt voor
ritme en licht, waarbij het geheel perfect samengaat met de roestkleur
van het Cortenstaal van de gebouwen.
De buitenaanleg werd uitgevoerd tijdens de winter 2013/2014. Hierbij
werd het biologisch afbreekbare gronddoek Duracover gebruikt. Dit
product is van plantaardige oorsprong aangezien het voor 100 % uit PLA
(maïszetmeel) bestaat. Het is waterdoorlaatbaar en biedt een eﬃciënte
bescherming tegen onkruid. Zijn levensduur bedraagt minimaal 5 jaar.
Door zijn lage gewicht (130 g/m²), zijn treksterkte en zijn breedtematen
van 1 m tot 5 m, is Duracover zeer gebruiksvriendelijk, ook op moeilijk
bereikbare plaatsen zoals taluds. Het wordt precies op dezelfde manier
aangebracht als een klassiek gronddoek. Naast zijn beperkte krimp, heeft
dit gronddoek het voordeel dat het niet in brand kan schieten door een
brandende sigaret en dus geschikt is voor openbare plaatsen.
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