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EEN MONUMENTAAL ART-DECOPAND OP DE GRENS
TUSSEN HISTORISCH CENTRUM EN
KUNSTENKWARTIER: ZIEHIER DE THUISHAVEN VAN
HET NIEUWE BACKSTAY HOSTEL GHENT. DE
VOORMALIGE DRUKKERIJ VAN DE VOORUIT KREEG
EEN NIEUWE BESTEMMING ALS KLEURRIJK HOSTEL
MET RETRO-INRICHTING.

Studentenhuisvesting De hostel is een spin-off van

Architecturaal pand Het Vooruit-gebouw, ontworpen

Toerisme voor allen Een bijkomend opmerkelijk feit is
dat deze hostel meteen bij de opening al een 'Toerisme voor
Allen'-erkenning op zak had. Dat betekent dat dit verblijf
aan specifieke erkenningscriteria voldoet: het ondernemen
van drempelverlagende maatregelen, het respecteren
van brandveiligheids-, hygiëne-, comfort-, veiligheids- en
classificatienormen én verzekerde toegang tot statistische
gegevens. Deze inspanningen sluiten ook perfect aan bij de
slogan van Backstay Hostel: 'Every traveller is a friend'.

door architect Fernand Brunfaut, dateert uit 1930. Dankzij
haar spraakmakende architectuur en haar glasgevel is de
voormalige krantenredactie een opvallende verschijning
in het Gentse landschap. Omdat het gebouw een
beschermd monument is, moest men bij de renovatie de
indeling respecteren. Aan de gevel is dus niets veranderd.
Bepleisteringen en afwerkingen in de inkomhal, traphal en
kantoorruimtes, alsook vast meubilair, vloerconstructies,
plafonds en trappen werden behouden.
Krantenverleden Op de eerste verdieping zijn 45

bedden geïnstalleerd, op de tweede 36 en op de derde
28. Op de gelijkvloerse verdieping is er een grote inkom
met onthaal, achteraan vind je een ontbijtruimte met terras.
Naast een capaciteit voor minstens 108 personen per
nacht beschikt de hostel eveneens over een foyer met
piano en messageboard en ook nog een eigen Backstay
bar. Overnachtingen zijn mogelijk vanaf 20 euro per
persoon, in kamers met variabele grootte van 4 tot 15
bedden. De kamerprijs omvat onder meer ontbijtbuffet,
lakens, WiFi, lockers en bagageruimte. Iedere kamer bevat
bovendien een leuke referentie aan het krantenverleden: zo
is er ook een De Gentenaar-kamer.

studentenhuisvester Upgrade Estate die achteraan een
groot complex gebouwd heeft met 104 kamers en studio’s
voor studentenhuisvesting, inclusief een parkeergarage.
Geen onlogische zet met de faculteit van Letteren en
Wijsbegeerte in de buurt. In het aangrenzende pand, waar
vroeger het café Hof van Beroep zat, trekt een conciërge in.

Gent met de rugzak Backstay vult dan ook een
lacune op in de markt van toerisme. Omdat het potentieel
van Gent als te bezoeken kunststad de laatste jaren
enorm toegenomen is – denk maar aan reisgids Lonely
Planet die de stad in haar top tien van te bezoeken
steden onderbracht – is er tegelijkertijd een hoge
nood aan goedkope overnachtingsmogelijkheden voor
rugzaktoeristen ontstaan.
Internationale allure Leukste extra is de bar
waar ook Gentenaars welkom zijn om met reizigers te
verbroederen en tips te geven over hun stad. Ook leuk:
de kelder van het gebouw waarin een mini-cinema werd
geïnstalleerd. In het pand is ook een blogkamer te vinden,
hoog in de verlichte toren. Iedereen die wil schrijven,
bloggen of gewoon tot rust wil komen, mag gebruik maken
van deze inspirerende ruimte om de eigen Louis Paul Boon
tot uiting te laten komen. n
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UN MONUMENTAL BÂTIMENT ART DÉCO SUR LA FRONTIÈRE
ENTRE LE CENTRE ET LE QUARTIER ARTISTIQUE : VOILÀ LE PORT
D’ATTACHE DU NOUVEAU BACKSTAY HOSTEL GHENT. L’ANCIENNE
IMPRIMERIE DU VOORUIT A REÇU UNE NOUVELLE DESTINATION
COMME HOTEL BARRIOLE AVEC UN AMÉNAGEMENT RÉTRO.
Un immeuble architectural Le bâtiment du Vooruit, dessiné par l’architecte
Fernand Brunfaut, date de1930. Grâce à son architecture controversée et à sa
façade de verre, l’ancienne rédaction de journal est un élément frappant dans le
paysage gantois. Comme le bâtiment est un monument protégé, on a dû respecter sa
disposition.
Une histoire de presse Le Backstay dispose en outre d’un foyer avec piano et

d’un tableau des messages ainsi que d’un propre bar. On peut y passer la nuit à partir
de 20 euros par personne dans des chambres dont le nombre des lits varie entre 4 et
15. Le prix de la chambre comprend entre autres un buffet petit déjeuner, les draps,
la WiFi, des casiers et de la place pour les bagages. Chaque chambre propose en plus
une jolie référence au passé de la presse : ainsi il y a par exemple aussi une chambre
De Gentenaar.
Logement pour étudiants Upgrade Estate a en outre construit à l’arrière
un vaste complexe de 104 chambres et studios pour y loger les étudiants, avec un
garage. Pas une idée sans logique avec la faculté des Lettres et de la Philosophie à
quelques pas.
Gand en sac à dos Backstay comble en effet une lacune sur le marché du
tourisme – ne songez qu’au guide touristique Lonely Planet qui inscrit la ville dans son
top dix des villes à visiter.
Une allure internationale Un petit supplément amusant est le bar où les
Gantois aussi sont les bienvenus afin d’y fraterniser avec les voyageurs et de leur
donner des conseils sur la ville. A retenir aussi : la cave du bâtiment dans laquelle un
mini cinéma a été installé. n

