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Donderdag 27 februari 2014, Romaanse Poort Leuven

Wanneer: donderdag 27 februari 2014 om 20u00,
Plaats: Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven
Inkom: gratis
Info: Margriet Vos,
016 46 04 78, margriet.vos@gmail.com

V.u.: Margriet Vos, Perrestraat 9A, 3360 Opvelp - Foto’s Michiel Dusar

Lezing door Dr. Michiel Dusar over de gesteenten van OostBrabant (ijzerzandsteen, Gobertange enz) en hun gebruik
in de bouwkunde door de eeuwen heen.
Michiel is geoloog in het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst en
UHasselt, Faculteit Architectuur en Kunst.

Streekeigen natuursteen is een duurzaam en een
bijzonder milieuvriendelijk product. De gesteenten
ondergaan geen enkele transformatie en in de oudste
gebouwen gaan ze al 1000 jaar mee. Toch zijn ze
niet vergankelijk en is zorg geboden, vooral voor de
ijzerzandsteen van het Hageland.
Tegelijk geven ze vorm en kleur, blijven ze afkerig van
standaardisering en dragen ze bij tot de uitstraling van
het gebouw en zijn omgeving.
Natuurgesteenten zijn niet alleen iets van het verleden,
in gebruik ondergaan ze duidelijk een evolutie in functie
van beschikbaarheid, veelzijdigheid en smaak en kunnen
vandaag nog hun bijdrage leveren tot de opwaardering
van het gebouwenpark, zonder aan de globalisering ten
prooi te moeten vallen.
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