⏲ 06 september 2019, 16:59 (CEST)

Werken aan dak en buitenschrijnwerk van SintPietersabdij

Tot en met het voorjaar van 2020 voert de Stad Gent instandhoudingswerken uit
aan het dak en het buitenschrijnwerk van de Sint-Pietersabdij. Het gaat om
dringende werken in afwachting van de volledige restauratie. Het binnenplein zal
enkel voor bezoekers van De wereld van Kina: het Huis en de Pietersbar
toegankelijk zijn. Bezoekers van de abdijtuin worden omgeleid via de
Kantienberg.

Instandhoudingswerken

De daken, dakgoten en het buitenschrijnwerk van de abdij verkeren in slechte staat. Om
verdere schade aan het beschermd monument te voorkomen, worden nu
instandhoudingswerken uitgevoerd. De werken starten op maandag 9 september 2019 en
eindigen in het voorjaar van 2020. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de graad van
de aangetroffen schade kan de einddatum verschuiven.

'In totaal wordt nu 7.172 m2 dakoppervlakte nagekeken en hersteld volgens de
regels van de kunst, met traditionele materialen en technieken. De werken zijn
nodig om de daken volledig waterdicht te maken en de goede werking van de
Sint-Pietersabdij en het Huis van Kina te garanderen.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

De dakbedekking, die bestaat uit natuurleien, wordt vervangen. De houten dakstructuur wordt,
waar nodig, hersteld en behandeld tegen houtborende insecten. De goten en afvoerpijpen
worden, waar nodig, vernieuwd door koperen exemplaren. De houten dakkapellen die
onderhevig zijn aan houtrot worden afgebroken en voorlopig gedicht. Een reconstructie volgt in
een latere fase. Ramen die in slechte staat verkeren, worden gerestaureerd of vervangen. Ten
slotte wordt ook het metselwerk van de schouwen hersteld.
Eerst wordt het dak van De wereld van Kina: het Huis aangepakt. Daarna volgen de aanpalende
daken van het hoofdgedeelte naast de kerk, met de tentoonstellingszalen, historische
verhuurruimten en kantoren van Historische Huizen Gent. In een latere fase wordt het dak
van de abdij verder gerestaureerd en geïsoleerd.

Beperkte toegang voor de veiligheid
Door de omvang van de werken zal de werfzone het grootste deel van van het binnenplein van
de Sint-Pietersabdij inpalmen. Om de veiligheid te garanderen, wordt zo weinig mogelijk
publiek op de binnenkoer toegelaten. De wereld van Kina: het Huis en de Pietersbar blijven wel
bereikbaar. De site blijft ook toegankelijk voor hulpdiensten, leveranciers en stadsdiensten.
Bezoekers van de abdijtuin worden vanaf maandag gedurende de werken omgeleid via de
Kantienberg, waar een tijdelijke in- en uitgang is voorzien.
Praktisch
Aannemer: De Vos Petrus & Zoon bvba
Architecten: ARCH&TECO.
Kleuronderzoek gevels: Ornament cvba

Prijs: 1.344.185,99 euro (incl btw)
Duur van de werken: september 2019 - voorjaar 2020
Contact
Laurens Teerlinck, kabinet schepen Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, email laurens.teerlinck@stad.gent
Evelien De Clercq, projectleider FM Themagebouwen, e-mail fm.themagebouwen@stad.gent,
tel. 09 267 15 90
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Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Betrokken

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

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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