GENT, 6 NOVEMBER 2017

1 111 111ste bezoeker symbolisch in de
bloemetjes gezet in De Krook in Gent
Op 6 november 2017, ongeveer acht maanden na de feestelijke opening op 10
maart 2017, staat de teller van De Krook al op meer dan 1 111 111 bezoeken. De
nietsvermoedende bezoeker wordt dan ook in de bloemetjes gezet door de
voorzitter van cvba Waalse Krook Annelies Storms en de verschillende
bewoners van De Krook: de stadsbibliotheek, de Universiteit Gent en imec.
Samen blikken ze terug op 8 maanden publiekswerking in De Krook.
De Krook huist naast de nieuwe stadsbibliotheek ook onderzoekinfrastructuur van de Universiteit Gent
en imec. In De Krook zetten de stadsbibliotheek, de universiteit en imec in op lezen, leren en
(be)leven samen met de vele stedelijke partners. Dit open huis van kennis, cultuur en innovatie
opende op 10 maart 2017 feestelijk haar deuren en ontving dat weekend meteen al 20 000 bezoekers.
Het betekende een veelbelovende start voor het nieuwe project dat in de maanden daarna kon blijven
rekenen op een even grote interesse van het publiek.
Voorzitter van cvba Waalse Krook, Annelies Storms: “1 111 111 bezoeken, dat is meer dan 55 keer
een volle Ghelamco arena op 8 maanden tijd. Dit indrukwekkend aantal bezoeken aan De Krook toont
aan dat heel wat mensen niet alleen de weg hebben gevonden naar het nieuwe gebouw maar er ook
graag zijn én terugkomen. De samenwerking tussen de partners in het nieuwe gebouw leidt tot een
nieuw cultureel, educatief en innovatief aanbod slaat duidelijk aan. We versterken onze gezamenlijke
publiekswerking verder in de toekomst door een programma- en sitemanager aan te werven.”

BEZOEKERS
De bibliotheek was altijd al de meest bezochte culturele instelling van onze stad. De oude bibliotheek
telde zo een 2 000 dagelijkse bezoeken. Met de verhuis naar De Krook en de vernieuwde
bibliotheekwerking in samenwerking met de andere bewoners en partners werd een ferme stijging
verwacht. De verhoopte 3 500 bezoeken per dag werden er echter maar liefst 8 000 in de eerste
maanden na de opening. Een verviervoudiging dus. Bezoekers kwamen er materialen halen of
terugbrengen, informatie vinden, studeren, werken, iets eten of drinken, een lezing, cursus of
workshop bijwonen, een rondleiding volgen of een groot event bijwonen - zoals recent nog 200 jaar
UGent – dat op 8 oktober jl. 8 000 mensen op een zondagnamiddag naar De Krook lokte.
Acht maanden na de opening telt de nieuwe landmark van Gent haar 1 111 111ste bezoek. De Krook
heeft dus op zijn zachtst gezegd haar start niet gemist. En ook al bracht dit grote succes
onvermijdelijke kinderziektes met zich mee, het publiek bleef komen. Eind augustus leken de
bezoekerscijfers wat te normaliseren (4 000 a 5 000 dagelijkse bezoeken). Maar in september namen
de bezoeken opnieuw toe, onder meer door de terugkomst van studenten maar zeker ook door de
start van het culturele seizoen die ook vele activiteiten in De Krook met zich meebrengt.

De toename in oktober 2017 was echter fenomenaal. Er waren verscheidene dagen met meer dan
8000 bezoeken per dag. Het gemiddelde per openingsdag in oktober is 7 159. Ter vergelijking: in
oktober 2016 was dat 1 846.
De volledige werkingsmaanden (april tot en met oktober) gecumuleerd en vergeleken met dezelfde
periode in 2016 geeft het volgende beeld:
Aantal bezoeken: van 309 181 naar 986 719 (+219%).
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Aantal bezoeken per openingsdag: 1 798 naar 5 770 (+208%) .

GEZAMENLIJKE PUBLIEKSWERKING KRIJGT STEEDS MEER VORM
Na zes maanden wordt ook steeds meer zichtbaar welke rol de drie partners van De Krook
(bibliotheek, UGent en imec) opnemen in dit gezamenlijk project. De Krook is behalve de plaats waar
imec en de Universiteit Gent aan onderzoek doen en innovatie stimuleren ook een presentatieplatform
voor de Universiteit en imec, waarbij het publiek van de bibliotheek wordt betrokken bij onderzoek. De
cvba is momenteel op zoek naar een programma- en sitemanager om onder andere de
programmatorische invulling van de site te versterken.
De bibliotheek legt zich door haar culturele en educatieve invulling toe op leesvaardigheid en
leesplezier maar meer dan ooit ook op leren en het verlenen van advies en kennis op maat van de
bezoeker. Hiervoor omringt ze zich met partners als Vorming Plus, De Wetswinkel, de STAP, het
Topunt (samenwerking van de drie CLB’s van de drie verschillende netten), Digitaal Talent Punt en
vele organisaties als Mediaraven, JES, Ingenio, FilmFestival Gent,… De grootste partner van de
bibliotheek is Vormingplus Gent-Eeklo die er 1800 uren op jaarbasis voor haar rekening neemt.
Vormingplus vindt dat leren leuk en uitdagend mag zijn, gelooft daarbij in expertise en een goede
omkadering. In Bibliotheek De Krook biedt het een gevarieerd aanbod aan educatieve activiteiten aan
start het mee projecten op om een zo breed mogelijk publiek te betrekken bij vorming.
De Universiteit Gent werkt in De Krook op drie lijnen:
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-

De UGent pakt maatschappelijke uitdagingen aan in De Krook. De universiteit gaat in
permanente dialoog met Stad Gent, imec en de bibliotheekbezoekers. Ze betrekt het lokale
bestuur, bedrijven en de Gentenaar in alle fases van haarwetenschappelijk onderzoek, en
dankzij deze samenwerking wordt meer dan ooit sociale en culturele impact gecreëerd.

-

De UGent brengt wetenschappelijk onderzoek dichter bij de mensen in De Krook. De
Krook is het platform waarmee de universiteit haar bereik vergroot. Mensen ontdekken er
wetenschappelijk onderzoek via grote evenementen (bv. Iedereen UGent!), publieksavonden,
lezingen, congressen, workshops, co-creatiesessies en publicaties. Of door zelf deel te
nemen aan het onderzoek, en zo de wetenschap vooruit te helpen.

-

De UGent brengt kunst, wetenschap en technologie samen in De Krook. Door de dialoog
tussen wetenschappelijke en artistieke creativiteit stimuleert de UGent innovatie en reflectie.

Zowel voor de oude bibliotheek als voor De Krook kan dit niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar jaarcijfers, omdat dit
gemiddelde sterk naar beneden gehaald wordt door het feit dat drie van de zes maanden de kalmste maanden van het jaar zijn
op het vlak van bibliotheekwerking. Dit tonen ook de huidige daggemiddelden voor oktober aan.

Urgent.fm is het medialab en radiostation van de Universiteit Gent in De Krook, de
stadszender bij uitstek en de referentie op het vlak van muziek en cultuur in Gent.
Voor imec is De Krook de nieuwe uitvalsbasis van imec Gent, de plaats waar imec volop zal inzetten
op innovatie voor de Vlaamse bedrijven en bevragingen en cocreatiesessies. In de centrale vide van
De Krook staat imec’s datawall, 10 gekoppelde schermen die een artistiek interactief platform
vormen. Imec’s datawall wordt meer dan een spreekbuis om onderzoeksresultaten te delen. Het is
een venster om in interactie te gaan met onderzoekers en bezoekers van De Krook, een plek om deel
te nemen aan lopende studies en een microfoon om jouw stem te laten horen over maatschappelijke
thema’s.

DE HERONTDEKKING VAN DE BIBLIOTHEEK
Niet alleen de bezoeken zijn opvallen gestegen, ook de uitleningen. Deze stegen met maar liefst 10%.
De gecumuleerde volledige werkingsmaanden (april tot en met september) vergeleken met dezelfde
periode in 2016 geven het volgende beeld:
Aantal nieuw ingeschreven leners (in de hoofdbibliotheek): van 3 900 naar 8 305 (+113%).
Aantal actieve leners (d.w.z. leners die effectief uitleningen met hun kaart gedaan hebben in de
referentieperiode
in
de
hoofdbibliotheek):
van
29
693
naar
34
284
(+16%).
Aantal uitleningen (in de hoofdbibliotheek): van 523 972 naar 569.244 (+9%). Met een piek in
augustus tot 102 437 uitleningen. Opvallend is dat de filialen mee lijken te profiteren van het succes
want ook daar worden meer uitleningen gedaan dan in 2016.
Het grootste gewicht wordt (in de hoofdbibliotheek) gedragen door de jeugdafdeling die méér dan de
volwassenenafdelingen een hausse kent (+36%). De stijging ging van 110 383 naar 149 840.
Het aantal uitleningen is sterk toegenomen bij kinderen en jongeren. Hun aandeel bij de leners is van
13,78% naar 15,91% gegaan. Het is verder ook de leeftijdsgroep 26-35 jaar die sterk toegenomen is
(ledenaantal), nl. van 18,35% naar 19,04%. Dat was een groep die de bibliotheek de laatste jaren nog
moeilijker wist te bereiken.

Meer informatie:
Tinne op de Beeck, kabinet Annelies Storms, 0499 594929

Website: www.dekrook.be
Facebook: https://www.facebook.com/dekrookbe
Twitter: https://twitter.com/dekrookbe
Instagram: https://instagram.com/dekrookbe/

