Brugge De Republiek

De Republiek Brugge

CULTURELE COHOUSING IN BRUGGE
PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Het duurde bijna een decennium vooraleer De Republiek in Brugge in een nieuw kleedje werd gestopt. Vanaf deze zomer staat het voormalige
Concertgebouw echter weer in al haar glorie in het stadsbeeld te pronken. Dankzij een geslaagde architecturale brug tussen oud en nieuw
kan het eindelijk de culturele cohousing bieden die het al zoveel jaren beoogt. Meer nog: De Republiek maakt een duurzame doorstart als
slagader van eigentijdse cultuur, duurzame ondernemingszin en ontmoeting.
Tekst Els Jonckheere
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HOLVOET GEBROEDERS –
HOUTEN SCHRIJNWERK

Beeld Femke Den Hollander

verlaagd om het Grand Café op een transparante manier te etaleren aan
de straatkant. Daarnaast kreeg het platte dak van de cinemazaal een extra
verdieping en een zadeldak in natuurleien. Lennart Claeys: “Hiermee hebben
we de stedelijke site verdicht zonder onnodig open ruimte vol te bouwen.
De onderdoorgang vanuit de Sint-Jakobsstraat koppelden we aan een hernieuwde inkom voor de cinema. Het Grand Café staken we in een nieuw en
modern kleedje, het gebouw is volledig heringedeeld en de conciërgewoning
is omgebouwd tot een vrijhaven voor jonge starters. De inkomhal, trapzaal en
de technieken van de cinema kregen eveneens een volledige make-over. Tot
slot werd de binnentuin heringericht tot een nieuw en genereus stadsplein,
dat voor iedereen toegankelijk is.”

Bouwkundige uitdaging

Het platte dak van de cinemazaal kreeg een extra verdieping en een zadeldak in natuurleien.

De Republiek is een cultureel platform dat onderdak biedt aan een stadsbioscoop, Grand Café, incubator voor culturele startups … “Het is een plek waar
nieuwe culturele ideeën en initiatieven starterskansen en doorgroeiruimte
krijgen”, vertelt architect Lennart Claeys van Dertien12. “Helaas was het historische pand moeilijk te onderhouden en voldeed het niet meer aan de huidige
energienormen. Hoewel het vernieuwingsproject al officieel werd voorgesteld
in 2011, duurde het door juridische procedures tot vorig jaar vooraleer de werken van start konden gaan. Het lange wachten wordt echter beloond met een
fantastisch pand dat progressief en met alle comfort van dien zijn culturele
en verbindende rol kan spelen.”

Volledige transformatie binnenin
De gevel wordt in een latere fase gerestaureerd. Alleen zijn de raamopeningen
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‘Dankzij een geslaagde architecturale
brug tussen oud en nieuw kan De
Republiek eindelijk de culturele
cohousing bieden die het al zoveel
jaren beoogt’

Hoofdaannemer van dienst was Artes Depret, dat samen met Artes Roegiers,
Artes TWT en Artes Woudenberg de fundamenten van deze befaamde bouwgroep vormt. “De synergie tussen de zusterbedrijven maakt ons de ideale
partner voor elk type project”, vertelt projectleider Sander Vanwelden. “Doorheen de jaren groeiden we uit tot een boegbeeld op het vlak van burgerlijke
bouwkunde, gebouwen, waterwerken en restauratie.” Bij De Republiek zorgde
de firma voor een sleutel-op-de-deurrealisatie. Alle ruwbouwwerken zijn uitgevoerd met eigen mensen, terwijl onder meer de technieken, het schrijnwerk,
de vloerafwerking, de dakwerken en de afbraak werden toevertrouwd aan
vakkundige onderaannemers. “De grootste uitdaging bestond erin de werken
uit te voeren zonder de werking van het café en de bioscoop te verstoren”,
vertelt Sander Vanwelden. “Uiteindelijk moest de bioscoop enkel haar deuren
sluiten tijdens de vernieuwing van de traphal. Het Grand Café kon de sluitingsperiode beperken tot drie weken dankzij een pop-up op het bestaande
terras. Om dit te verwezenlijken, was een erg strikte planning en opvolging
noodzakelijk. Ook het feit dat de werf midden in het stadscentrum lag, was
zeker qua opslagmogelijkheden geen evidentie. Maar het was heel fijn om
ons eigen Brugge op deze manier te mogen ondersteunen!” ❚
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Bij de upgrade van De Republiek was er heel wat houten schrijnwerk
nodig. Vandaar dat Holvoet Gebroeders uit Izegem werd ingeschakeld.
Deze firma met meer dan dertig jaar ervaring is gespecialiseerd in afwerkingen die een zekere techniciteit vergen. “Ons team van twintig medewerkers gelooft sterk in vakmanschap en kwaliteit”, vertelt bestuurder Dieter Vandewege. In De Republiek kreeg Holvoet Gebroeders alle
kans om zijn kennis te demonstreren. Het moest immers al het houten
buitenschrijnwerk vernieuwen met vier verschillende historische profielen. Daarnaast plaatste het een grote gordijngevel van 20 x 4,6 meter
in zware Afzelia-profielen. “We hebben alles samengesteld in het atelier,
om het vervolgens te demonteren, transporteren en opnieuw samen te
stellen op de werf”, vertelt Dieter Vandewege. “Ook in het Grand Café
werd een dergelijk houten schrijnwerkgeheel geplaatst. Voorts zorgden
we voor vier zeer grote vaste dakvlakramen in de kantoren, elk met een
gewicht van 700 kilogram! We plaatsten eveneens een buitenterras in
IPE, buitentrappen en binnendeuren in blokkassementen. Tot slot produceerden we ook de Afzelia-kolommen die dienst doen als ondersteuning
van de pandgang.”

www.holvoetgebroeders.be

info@holvoetgebroeders.be

vzw De Korrelatie (Brugge)
Dertien12 (Brugge)
Artes-Depret (Zeebrugge)
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