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De Patria is een statig herenhuis aan de Grote Markt in Kortrijk. Het gebouw 
kan terugblikken op een lange geschiedenis. De oudste vermeldingen gaan te-
rug tot in de 14de eeuw. Achtereenvolgens deed het gebouw onder meer dienst 
als lakenhalle, weeshuis, school, hoofdwacht en ziekenhuis. In 1926 nam de 
pas opgerichte vereniging ‘Patria van de Nieuw Katholieke Kring’ er zijn intrek. 
Het pand is nu volledig beschermd door de dienst Erfgoed. 

In het kader van een volledige renovatie krijgt dit historische pand een nieuw 
gezicht en een nieuwe bestemming. Er komen zes appartementen en op de 
benedenverdieping worden er commerciële ruimtes voorzien. Bij de renovatie 
is gekozen om oude elementen te combineren met hedendaagse accenten en 
zo contrasten te creëren die de geschiedenis van het gebouw extra in de verf 
zetten. De historische voorgevel blijft behouden. De overige gevels ondergaan 
een ingrijpende “make-over”. De vlakke partijen uitgevoerd met “Copper Com-
posites” geven de gevel een elegante uitstraling. Er werd gekozen voor koper 
omdat koper een levend en natuurlijk materiaal is dat in de loop der jaren van 
uitzicht en kleur verandert en zo beetje bij beetje een deel wordt van de histo-
rische context van het gebouw en het stadscentrum.

De totale geveloppervlakte van 2000 m2 werd opgebouwd uit verschillende 
segmenten. De gevelelementen uitgevoerd  met “Copper composites” integre-
ren zich uitstekend in het moderne ontwerp en geven de gevel een zeer speci-
fiek en origineel uitzicht. Dit effect wordt nog versterkt  door de combinatie van 
vlakke en geperforeerde platen die gebruikt werd in dit project.

ACP koperpanelen worden uitsluitend geproduceerd met 100% gerecycleerd
koper! Deze unieke eigenschap geldt voor de meeste van onze ACP panelen 
en kan een beslissende troef zijn voor ecologische gebouwen. De ecologische
ACP koperpanelen hebben exact dezelfde eigenschappen als bestaande pro-
ducten en leveren verhoogde prestaties ten opzichte van de Europese norm 
EN 1172.
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