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Restauratiewerken stadhuis Gent van start

Vanaf maandag 4 februari 2019 starten de restauratie- en renovatiewerken aan de

'Staten van Vlaanderen' in het Gentse stadhuis. In de Stadhuissteeg komt er een

kleine werfinrichting. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2020.

De restauratiewerken slaan hoofdzakelijk op het deel 'Staten van Vlaanderen', aan de kant van

de Stadhuissteeg. De werken kaderen in de gefaseerde restauratie- en inrichtingswerken van dit

iconisch beschermd monument. Zowel de restauratie van daken, gevels als interieur worden

hier uitgevoerd. In het nieuwe buitenschrijnwerk zal er dubbel thermisch isolerende beglazing

geplaatst worden, met aan één zijde zogenaamd Goethe- of monumentenglas. Dit is een speciale

soort glas, dat monumenten toelaat hun klassieke uitstraling te behouden. Ook de zoldervloeren

worden bij de restauratie geïsoleerd.
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Stadhuis krimpt

Aan de kant van de Stadhuissteeg worden er twee kleinere gebouwtjes gesloopt die in het begin

van de 20ste eeuw werden aangebouwd. Tot voor kort zat daar het secretariaat van de

burgemeester. Door de sloop komen de oorspronkelijke buitengevels terug vrij, grenzend aan

het Oostenrijks Salon (de vroegere 'eetkamer') en de gevel aan de 'Staten van Vlaanderen'. Die

gevels worden opnieuw gerestaureerd. Door de sloop van deze twee gebouwtjes wordt het

stadhuis 112 ,25 m² kleiner.

'Met deze renovatie brengen we het stadhuis terug naar zijn originele
proporties. Het is slechts een begin van een reeks renovatiewerken. In een
volgende fase zal het dak van de Gotische vleugel en de Bollaertskamer
gerestaureerd worden.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Gevolgen voor de omgeving

In de Stadhuissteeg komt een werfinrichting voor materiaalopslag en een bouwkraan.

Voetgangers, fietsers en passanten met een handicap zullen nog steeds de steeg kunnen

gebruiken, behalve wanneer de bouwkraan geïnstalleerd of weggehaald wordt.

In de Hoogpoort komt er een laad- en loszone aan het stadhuis ter hoogte van de Stadhuissteeg.

Daarvoor werden te fietsenstallingen die daar stonden verwijderd, deze krijgen tijdelijk een

nieuwe plaats in de buurt van het stadhuis.

Praktisch

Kostprijs van de werken: 1.920.218,87 euro inclusief btw. De werken komen in aanmerking voor

een erfgoedpremie van 816.456 euro; de Stad betaalt de overige 1.103.762 euro. Monument

Vandekerckhove nv uit Ingelmunster is aangesteld als aannemer.

De restauratie zal 330 werkdagen in beslag nemen. Het einde van de werken is voorzien voor

eind 2020.
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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.

Philippe de Waele, projectleider Departement FM, tel. 09 267 15 90, e-mail

fm.themagebouwen@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, schepen Astrid De Bruycker, schepen

Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 45, e-mail schepen.storms@stad.gent
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