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Renovatie Minard van start: historische
kroonlijst komt terug

foto Van Waesberghe, 1846; bron: KIK

De Stad Gent is gestart met de voorbereidingen van de renovatiewerken aan de

Minardschouwburg. De daken en de voorgevel worden gerestaureerd, met

aandacht voor de historiek van het gebouw. Zo komt bijvoorbeeld de historische

kroonlijst terug. Ook binnenin de schouwburg zelf vinden enkele werken plaats,

om de brandveiligheid en de duurzaamheid van het gebouw te optimaliseren.

Kroonlijst van weleer

De Stad Gent is gestart met de voorbereidingen van enkele renovatiewerken om de verouderde

daken van de Minardschouwburg volledig te vernieuwen en te isoleren (zowel thermisch als

akoestisch). Om de erfgoedwaarde van het gebouw te bewaren, wordt er gewerkt met oude

Boomse Pannen, zoals deze er oorspronkelijk lagen. Ook de historische kroonlijst wordt

hersteld. De balusters (zuilen die onderdeel uitmaken van een balustrade) en siervazen die

daarbij te zien zijn, zullen binnenkort ook weer in het echt te aanschouwen zijn.
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Om de duurzaamheid en brandveiligheid van het gebouw te optimaliseren, worden de

renovatiewerken aangegrepen om de aanwezige rookluiken te vervangen en te automatiseren.

Daarnaast wordt de zolder van de grote zaal omgevormd tot een afzonderlijk brandwerend

compartiment, wordt de stookplaats aangepakt en de huidige ventilatie-luchtgroep vernieuwd.

Ten slotte voert de Stad enkele stabilisatiewerken uit aan de voorgevel.

'Met deze werken aan de Minardschouwburg herstellen we het historische
stadsgezicht, en verbeteren we de veiligheid en duurzaamheid van de zaal.
Voor de duur van de werken bouwen we een houten kast rond het bronzen
standbeeld van Romain Deconinck dat de trappen voor de Minard siert.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Twee werfzones

Om de dakwerken mogelijk te maken, wordt er op het Romain Deconinckplein een torenkraan

geplaatst. Hierbij heeft de Stad uiteraard aandacht voor de veiligheid van de burgers en de

terrassen van de naastgelegen horeca. Om dit mogelijk te maken, wordt de werfzone opgesplitst

in twee delen. Eentje op het Romain Deconinckplein, met torenkraan en afvalcontainer én met

voldoende ruimte voor de terrassen, en een werfzone op de Platteberg. De werfzone op de

Platteberg dient om werkmateriaal op te slaan. De Groendienst krijgt toegang tot die werfzone

om het pleintje te onderhouden.

Ook in de Minard zelf worden enkele werfvoorzieningen ondergebracht, om beide werfzones zo

klein mogelijk te maken, en de hinder voor de burger beperkt te houden.

De eerste voorbereidingen gingen van start op 25 mei. Op 29 mei wordt de torenkraan

geplaatst. Op 8 juni worden de stellingen en verdere werfinrichting geplaatst. Vanaf 15 juni

gaan de echte dakwerken van start, en van dan tot 15 september 2020 zal de Minard gesloten

zijn. De werken kosten 1.206.741,69 euro (incl. btw) en vinden plaats onder leiding van ARPA

Architecten.



Twee werfzones (Platteberg & voorkant Minard) in het blauw hierboven aangeduid
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Bevoegd

mailto:laurens.teerlinck@stad.gent
https://persruimte.stad.gent/images/355107
https://persruimte.stad.gent/images/355106
https://persruimte.stad.gent/images/355105
https://persruimte.stad.gent/images/355104


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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