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Grondige renovatie Het Trappenhuis start op 9
april 2019

De Stad Gent start op 9 april 2019 met de renovatie van Freinetschool Het
Trappenhuis. Het volledige bestaande buitenschrijnwerk wordt vervangen en de
(brand)veiligheid wordt verhoogd. Om de klassen te kunnen renoveren zonder de
schoolwerking te onderbreken, plaatst de Stad Gent 2 klascontainers op de
Schoolkaai. Het einde van de werken is voorzien eind oktober 2019.

Extra (brand)veiligheid en hoogrendementsglas

De (brand)veiligheid van het gebouw wordt sterk verbeterd door 7 vluchttrappen bij te bouwen.
Het vernieuwde buitenschrijnwerk wordt voorzien van thermisch isolerende
veiligheidsbeglazing. De Stad Gent maakt daarbij gebruik van duurzaam bewerkt hout, namelijk
Accoya. Er worden ook nieuwe buitendeuren geplaatst die naar buiten draaien, richting nieuwe
evacuatietrappen, zodat een evacuatie vlotter kan verlopen.

Impact renovatiewerken op de buurt
Om de klassen stelselmatig te kunnen renoveren zonder de schoolwerking te onderbreken,
komen er 2 klascontainers op de Schoolkaai, aan de kant van het water. Zo blijft de doorgang
voor de hulpdiensten steeds gegarandeerd. Tijdens de schoolperiode zal de Schoolkaai daardoor
afgesloten zijn voor gemotoriseerd vervoer tussen Sint-Machariusstraat en Schoolkaai 25. Voor
fietsers en voetgangers blijft de doorgang open. Tijdens de schoolvakanties zal de straat weer
open zijn voor alle verkeer.
Om de werken vlot te kunnen uitvoeren wordt een bouwkraan geplaatst. De kraan zal 2 van de 3
fietsenstallingen in de Lucas Munichstraat (palend aan het Trappenhuis) innemen. De
fietsenstallingen worden tijdelijk geherlokaliseerd op 2 van de 6 parkeerplaatsen om de hoek in
de Sint-Machariusstraat. Op de 4 andere parkeerplaatsen komt de werfinrichting. De
aanwezigheid van de werfinrichting betekent ook dat het deel van de Sint-Machariusstraat van
de Schoolkaai naar de Lucas Munichstraat eenrichtingsverkeer wordt.

'Dankzij de grondige renovatie wordt Het Trappenhuis veiliger en duurzamer
qua energieverbruik. De werken zullen meer dan 6 maanden in beslag nemen,
maar niemand hoeft een dag school te missen, dankzij 2 tijdelijke
klascontainers.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Praktisch
Kosten van de werken: 1.396.995.87 euro (incl. BTW)
Ontwerpbureau: Liniaal architecten BVBA
Aannemer buitenschrijnwerk: WYCOR
Aannemer evacuatietrappen: Bouw & Renovatie
Veiligheidscoördinator: EVEKA BVBA
Contact

Jean-Philippe Bertin, projectleider FM Onderwijs, Departement FM, tel. 09 267 15 80, emailadres: fm.onderwijs@stad.gent
Laurens Teerlinck, woordvoerder schepen Annelies Storms , gsm 0497 46 72 57, email laurens.teerlinck@stad.gent
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Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
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Elke Decruynaere
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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.
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