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HOTEL EN WINKELCOMPLEX IN HISTORISCH PAND, VELDSTRAAT GENT
OMSCHRIJVING
Het pand met de beschermde gevel waarin tot voor kort de
winkelketen C&A huisde, krijgt een gedeeltelijk nieuwe invulling
en wordt in ere hersteld. Het project bestaat uit de verbouwing en
uitbreiding van het winkelcomplex tot een gemengd project met
(casco) winkelruimtes en een nieuw hotel met 114 kamers.
In de eerste plaats beoogt het project een optimalisatie van het
bestaande winkelcomplex door het creëren van meer flexibele
en opdeelbare winkeloppervlaktes, het benutten van leegstaande
ruimtes, het vernieuwen van de winkelpuien aan de Veldstraat
en Voldersstraat, het vernieuwen van de technische installaties,
en de actualisatie aan de huidige wetgeving en normering inzake
brandveiligheid, toegankelijkheid, enz. Met uitzondering van de
winkelruimtes van Esprit (kelder en gelijkvloers, zijde Veldstraat),
die geen deel uitmaken van dit project, worden alle bestaande
winkelruimtes volledig gerenoveerd en casco opgeleverd.
Het tweede luik van de opdracht omvat de herbestemming van de
bovenste verdiepingen van het winkelcomplex, alsook de ruimtes
aan de Korte Meer en de Voldersstraat, als hotel. Deze delen van
het gebouw waren de laatste jaren immers zwaar onderbenut en
dringend toe aan renovatie. In de bestaande bouwvolumes en
de nieuwe optopping worden in totaal 114 hotelkamers voorzien,
met zicht op de straat, de binnentuinen of over de daken van de
Gentse binnenstad.

De publieke toegangen van de winkelruimtes blijven aan de
Veldstraat. Aan de Voldersstraat komt de inkomhal van het hotel,
met erboven de ontbijtruimte van het hotel op de mezzanine. Aan
de kant van de Korte Meer blijft van de bestaande laadzone één
poort en loskade behouden voor leveringen met lichte vrachtwagens
en bestelwagens.
Boven de winkels aan de Veldstraat wordt de bestaande winkelruimte
op de 2de verdieping verbouwd tot hotelkamers. Uit het bestaande
bouwvolume en de dakplaat worden 2 grote ‘happen’ gehaald
om enerzijds een centrale patio te creëren en anderzijds het
bouwvolume en de scheidingsmuur aan de binnentuin van Hotel
d’Hane-Steenhuyse te verlagen. Op die manier wordt in het grote,
gesloten bouwvolume lichtinval en buitenruimte gecreëerd voor de
hotelkamers, en wordt de hoge blinde gevel aan de beschermde
binnentuin verlaagd. Bovenop het bestaande bouwvolume wordt op
de 3de verdieping een nieuwe, lichte optopping in een performante
houtskeletbouw voorzien, 1 bouwlaag hoog, en teruggetrokken ten
opzichte van de bestaande voorgevels en dakranden. Het nieuwe
volume sluit aan op het hogere bouwvolume aan de Korte Meer en
is via een beglaasde passerelle verbonden met het bouwvolume
aan de Voldersstraat. Alle kamers hebben zicht op één van de
omliggende straten of één van de binnentuinen in het bouwblok.
De zichtbare daken rondom de hotelkamers worden als daktuin
ingericht en fungeren als ‘kijkgroen’ en vluchtterras. Aan de
verbindingspasserelle op de 3e verdieping wordt een dakterras
voorzien met zicht over het stadscentrum.

In de Veldstraat worden de gelijkvloerse winkelpuien van de
voormalige C&A-winkel verbouwd en de beschermde gevels en
daken gerestaureerd. Het voorbereiden van deze restauratiewerken
ging gepaard met een intensieve en constructieve dialoog met het
Agentschap Onroerend Erfgoed. Met het ontwerp voor de nieuwe
winkeletalages op het gelijkvloers wordt een hedendaags antwoord
geboden op de evolutie van de historische gevels en winkelpuien.
Dezelfde ambitie werd steeds beoogd bij onze projecten waarbij
(Gents) waardevol stadspatrimonium verbouwd werd.

VISIE
Het doel van dit project was om de ongebruikte ruimtes boven
winkels in de Gentse winkelstraten te reactiveren. Het project
wordt omringd door 3 straten die elk hun eigen karakter hebben
- winkelen (Veldstraat), fietsen (Voldersstraat) en rijden/parkeren
(Korte Meer). De oorspronkelijke toestand met winkels, opslag
en leegstaande verdiepingen werd omgevormd tot een levendige
combinatie van winkels, ruimte voor een horecazaak en een hotel.
De toevoeging van het hotel zorgt voor levendigheid in het centrum
na sluitingstijd van alle winkels.

de uitbreiding bovenop het bestaande gebouw was een lichte en
eenvoudig te plaatsen houtskeletbouwconstructie de voor de hand
liggende keuze. Door zijn centrale ligging richt het budgethotel
zich tot bezoekers die optimaal gebruik maken van het openbaar
vervoer.
Een grondige analyse van het gebouwencomplex leidde tot een
sterke optimalisatie van de ruimtelijke efficiëntie van het complex.
De onberispelijk gerestaureerde gevels in combinatie met de nieuwe
gevels, die zich qua tonaliteit, materialiteit en ritme op bescheiden
wijze voegen in het historische straatbeeld, ondersteunen de
authentieke Gentse architectuur. Het gebouw met zijn eerdere
verbouwingen, zijn verschillende niveaus en ontsluitingen, de retail
die in gebruik moest blijven en zijn ligging, is dermate complex
dat het uitwerken in een integraal BIM-model de meest efficiënte
manier bleek om dit veelzijdige project in een kort tijdsbestek te
realiseren.

Alle kamers hebben uitzicht op een van de omliggende straten of
op een van de patio’s in het complex. De zichtbare daken rondom
de hotelkamers worden opgevat als daktuinen. Op de 3e verdieping
geeft het dakterras een geweldig uitzicht over het centrum van de
stad. Door het gebouw visueel te openen ontstaat er een grote
connectie met de torens van Gent, wat een grote toegevoegde
waarde genereert voor de hotelbezoeker.
Het gebouw heeft een complexe structuur door de vele
verbouwingen. We hebben geprobeerd om de structuur van het
gebouw zoveel mogelijk te behouden (circulaire aanpak). Zowel de
nieuwe als de bestaande gevels werden op een performante manier
geïsoleerd en afgewerkt met duurzame kwaliteitsmaterialen. Voor

mix aan functies

