
De Krook bekroond met eerste Real Estate
Society Award

De Krook in Gent werd op donderdag 17 mei 2018 door de vastgoedsector
bekroond met de eerste Real Estate Society Award. De prijs beloont buitengewone
Belgische bouwprojecten en profileert zich als 'de Oscars van de vastgoedsector'.
De Gentse stadsbibliotheek won in de categorie 'Beste Publieke Project'.

De zevenkoppige jury, met onder andere Brussels bouwmeester Kristiaan Borret, prees
het project: 'De Krook is een absolute eyecatcher die een verouderde stadsbuurt nieuw
leven heeft ingeblazen. Het is een mooi gerenoveerde en levendige site geworden. Er is
een verwevenheid aan functies, met onder andere een bibliotheek, kantoren, laboratoria
van de UGent, horeca en publiek groen.'



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

'Nog voor de opening wonnen RCR Arquitectes, die samen met Coussée & Goris
architecten De Krook ontwierpen, de Pritzker-prijs voor hun ganse oeuvre. Sinds
de opening in maart 2017 werd De Krook omarmd door meer dan 2.350.000
bezoekers. Deze erkenning van de vastgoedsector beklemtoont opnieuw dat we
als Stad Gent resoluut gekozen hebben om van de bibliotheek voor de toekomst
een project te maken dat de bibliotheek samen met imec en UGent op veel
manieren op een hoger niveau tilt. Het is niet zomaar een bibliotheek, maar een
nieuwe hotspot, dé broedplaats voor innovatie, kennis en cultuur met uitstraling
over de hele wereld.'

— Annelies Storms, voorzitter cvba Waalse Krook en schepen van Cultuur

Informatie
Tinne Op de Beeck, kabinetsattaché kabinet schepen van Cultuur, Toerisme en
Evenementen, tel. 09 266 51 40, gsm 0499 59 49 29, e-mail tinne.opdebeeck@stad.gent
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