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Gerestaureerde Minardschouwburg deze week
uit de steigers

Deze week verdwijnen de stellingen en torenkraan aan de Minardschouwburg. De

daken en de voorgevel zijn gerestaureerd, met aandacht voor de historiek van het

gebouw. Zo is de historische kroonlijst terug. Binnen werd de brandveiligheid en

duurzaamheid van het gebouw geoptimaliseerd.

Kroonlijst maakt comeback

Om tijdens de verbouwingswerken de erfgoedwaarde en de historiek van de Minard te bewaren,

werd bij het vernieuwen van de daken gebruikgemaakt van oude Boomse Pannen, die ook

oorspronkelijk aanwezig waren. Onder die oude Boomse pannen werd de volledige

dakbedekking vervangen, en werd er thermisch en akoestisch geïsoleerd. Ook de platte daken

van de schouwburg werden geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakbedekking.
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'Dankzij de ingrijpende restauratie is de Minardschouwburg volledig in ere
hersteld. De originele kroonlijst met daarop een indrukwekkende balustrade
met kunstvazen keert na meer dan een halve eeuw terug in het straatbeeld.
Met ingrepen om het energieverbruik te verminderen en een nieuw
ventilatiesysteem, is de cultuurparel klaar voor de toekomst.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Energiezuiniger verwarmd
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De voorgevel werd niet alleen gereconstrueerd, maar ook gestabiliseerd om verzakkingen tegen

te gaan. De mozaïekvloer in de inkomhal werd gerestaureerd, de inkomhal zelf kreeg een

schilderbeurt en de brandwerende compartimenteringen in het gebouw werden verbeterd. Ten

slotte is ook de stookplaats vernieuwd. Nieuwe ketels, in combinatie met het vernieuwde dak,

zorgen ervoor dat de Minard energiezuiniger dan ooit verwarmd wordt. Daarnaast werd ook de

huidige luchtgroep voor ventilatie vervangen door een nieuwer en beter model.

'We doen als Stad ernstige inspanningen om ons cultureel patrimonium op
punt te houden. Een bruisende culturele sector vergt zowel investeringen in
mensen als stenen. Dankzij deze investering is de Minard klaar om de draad
op te pikken als we opnieuw coronaproof naar het theater kunnen.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Praktisch

Aannemer: Van Severen nv, 9910 Aalter

Architect: ARPA Architecten, 9000 Gent

Timing werken: 25 mei 2020 tot einde november 2020

Kosten: dakrenovatie = 1.206.741 euro (incl. btw), technieken = 212.000 euro (incl. btw)

Subsidies Fonds Culturele Infrastructuur = 288.878 euro

Contact

Lien Braeckevelt, kabinet schepen Storms, gsm 0486 91 18 21, e-mail

lien.braeckevelt@stad.gent

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Bevoegd

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

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