
Nieuwbouw kantoorgebouw, hotel en 48 appartementen met ondergrondse parking

Nieuw Brugge fase III

Nieuw Brugge fase III  bestaat uit de bouw van twee nieuwe gebouwen op kavel 3B binnen het project “Nieuw Brugge”.

Het eerste gebouw bestaat uit twee bouwdelen. Het grootste deel omvat kantoren en een bedrijfsrestaurant bestemd voor Proximus en het

tweede kleinere deel behuist een Radisson Blu hotel met 106 kamers. Bovenop beide bouwdelen staan 18 luxe appartementen, met

daarboven tenslotte nog vergaderzalen van het hotel.

Het tweede gebouw ernaast huisvest 30 appartementen met een commerciële ruimte op het gelijkvloers.

Tussen beide gebouwen is een middenplein met bomen voorzien. Het geheel rust op een ondergrondse parking, die gebouwd is als

uitbreiding op de reeds bestaande aanpalende openbare parking.

De site “Nieuw Brugge” is gelegen tussen het station en  de ring van Brugge, vlakbij het historisch centrum.

Net als Nieuw Brugge fase II, eveneens uitgevoerd door Interbuild, is ook deze fase een ontwikkeling  van de Group GL uit Houthalen.

Crepain Binst Architecture tekende reeds een belangrijk deel van fase II en kreeg ook de opdracht om deze derde fase in zijn totaliteit te

ontwerpen. Deze twee bouwblokken met elk hun eigen architectuur vormen een geheel op zich. 

De meeste gevels werden opgetrokken in houtskeletbouw en bekleed met een combinatie van balken en kolommen in vezelcementplaten

en geperforeerde aluminium panelen.  Dankzij deze methode kon de architect de materiaalkeuzes uitstellen tot wanneer het gebouw reeds

verschillende verdiepingen hoog staat. De overige gevels bestaan uit metselwerk en  architectonisch beton.

http://baminterbuild.be/projects/nieuw-brugge/


Algemeen zal het project voldoen aan de huidige normering. De aanpalendheid van het station aan het hotel is een akoestische uitdaging.



Type: Nieuwbouw kantoorgebouw, hotel en 48 appartementen met ondergrondse parking

Ligging: Hendrik Brugmansstraat - 8000 Brugge

Bouwheer: Group GL nv

Architect: Crepain Binst Architecture nv

Studiebureau Stabiliteit: AB Associates

Studiebureau Technieken: K. Consulting bvba

Veiligheidscoördinatie: ENERDO bvba

E-peil: E 42 - E 60

K-peil: K 40

Oppervlakte bovengronds: 18.990 m²

Oppervlakte ondergronds: 3.600 m²

Aanvang der werken: augustus 2016

Einde der werken: juli 2018


