
Krookexpo in bibliotheek blikt vooruit op opening

Sinds 2011 zie je de Krooksite tussen de Lammerstraat, de Grote
Huidevettershoek, dePlatteberg en de Schelde spectaculair veranderen. Nu de
ruwbouwwerken bijna afgerondzijn, kan de bezoeker kennis maken met dit
buitengewoon bouwproces. In de inkomhalvan de huidige Stedelijke Openbare
Bibliotheek van Gent waant de bibliotheekbezoekerzich vanaf 21 juni 2016 tot de
verhuis echt in De Krook. In een stand die de nieuwbouwimiteert, hangen twaalf
panelen met info over verschillende aspecten van De Krook.

De Krook is een project in Gent tussen de Lammerstraat, de Grote Huidevettershoek, de
Platteberg en de Schelde. Het bestaat uit de bouw van een nieuwe bibliotheek, de
renovatievan het Wintercircus, ook bekend als Garage Mahy, en nieuw openbaar domein.
Naast dehoofdbibliotheek van de Stad Gent komen er in de nieuwbouw ook kantoren van
iMinds,experimenteerlabo’s en een radiostudio voor de Universiteit Gent. Er zullen ook
eenpolyvalent auditorium, een studiezaal en een leescafé aanwezig zijn.

'De Krook wordt niet alleen een plekvan kennis, creativiteit en innovatie, er
komen ook heel wat nieuwe ontmoetingsplekkenzoals cafés, restaurants,
groenzones en pleinen. Met deze tentoonstelling krijgt de bezoekervan de
bibliotheek al een vooruitblik op de toekomst.'
— Annelies Storms, Voorzitter van de cvba Waalse Krook

Expo De Krook

In de inkomhal van de huidige bibliotheek kan men vanaf 21 juni 2016 het bouwproces
vanDe Krook kunnen bekijken. De bezoeker komt er meer te weten over de
archeologischeopgravingen, de glaspartijen en lamellen, de belevingstrap, ... en blikt mee
vooruit naar derenovatie van het Wintercircus en de aanleg van het openbaar domein. Als
kers op de taartkan men het volledige timelapse filmpje bekijken dat al sinds 2011 elke
dag om de tweeminuten foto’s neemt van het project (of ruwweg 2.500.000 foto’s tot op
heden!).De indrukwekkende stand blijft staan tot aan de verhuis maar zal een wisselende
invullingkennen. Zo licht hij in het najaar de ambitieuze plannen toe die de partners
hebben in DeKrook.

Opening



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De opening en ingebruikname van het nieuwe gebouw is voorzien op vrijdag 10 maart
2017.Vermoedelijk zal de bibliotheek sluiten vanaf half januari 2017. Tijdens die periode
zullen deleners terecht kunnen in de filialen. Alle praktische info over de verhuis volgt in
het najaar.In 2017 start de renovatie van het Wintercircus volgens het ontwerp van Atelier
Kempe-Thill.

Informatie
Annelies Storms, voorzitter cvba Waalse Krook 
Contact: Kabinet schepen Storms, Woordvoerder, Tinne Op de Beeck, gsm 0499
594929,  e-mail tinne.opdebeeck@stad.gent

 
Bevoegd

MevrouwAnnelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,
Botermarkt1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail
schepen.storms@stad.gent
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