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Groot Vleeshuis tijdelijk gesloten voor
verstevigingswerken

Tijdens het studiewerk voor de restauratie van het dak werd ontdekt dat bepaalde

houten balken in het Groot Vleeshuis ernstiger beschadigd zijn dan gedacht. Het

Groot Vleeshuis en de streekproductenwinkel erin sluiten daarom vanaf vandaag

de deuren. Er komt een tijdelijke metalen steunstructuur.

Tijdelijke sluiting

De imposante houten balkenstructuur van het Groot Vleeshuis werd de voorbije maanden

onder de loep genomen naar aanleiding van de restauratie van het dak. Door middel van meer

dan 1.000 proefboringen werd gezocht naar zwakke plekken in het hout veroorzaakt door

bijvoorbeeld houtworm of houtrot.
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http://persruimte.stad.gent/


Op basis van die studie en van een bijkomende stabiliteitsstudie besloot de Stad Gent om het

Groot Vleeshuis vanaf vandaag, donderdag 22 april 2021, te sluiten voor het publiek. De

structuur vertoont immers meer zwakke plekken dan eerst werd aangenomen. Ook het

Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten in het Groot Vleeshuis sluit uit voorzorg

vanaf vandaag de deuren, maar er wordt onderzocht of de winkel toch nog op een veilige manier

kan openen vooraleer de verstevigingswerken van start gaan. De webshop blijft open, en er

wordt ook alvast gezocht naar een geschikte locatie voor een tijdelijke pop-up.

Steunstructuur en restauratie

Om het dak tijdelijk te verstevigen komt er zo snel mogelijk een metalen steunstructuur. De

bedoeling is dat deze structuur er staat nog voor het bouwverlof op 19 juli 2021 van start gaat,

zodat het Groot Vleeshuis tegen dan weer de deuren kan openen.

Het voorbereidende werk voor de restauratie blijft doorgaan zoals gepland. De eerste stap is het

dak opnieuw volledig waterdicht maken. De aanbesteding is ondertussen rond, de ingediende

offertes worden gecontroleerd. Verwacht wordt dat de werken in de loop van de zomer van start

gaan. De metalen steunstructuur zal ook tijdens die werken van pas komen om aan het dak te

werken.

Het Groot Vleeshuis zal nog even in de steigers staan. Ook de Vleeshuistragel, het wegje naast

het Groot Vleeshuis, blijft afgesloten tot de meest dringende restauratiewerken aan het dak

uitgevoerd zijn. De grootste werken aan het gebouw zijn in voorbereiding, maar de uitvoering is

maar voorzien voor 2026.
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