
Sint-Pietersabdij opent nieuwe
rolstoelvriendelijke toegang en Pietersbar

Sinds de opening van Oorlog in korte Broek midden oktober is de Sint-Pietersabdij
vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers en huist er een origineel, mooi en
laagdrempelig café, dat de hedendaagse vitaliteit van de historische site
onderschrijft.

De prachtige Sint-Pietersabdij, gelegen in het verlengde van de Boekentoren en de
universiteit, is al vele jaren een open huis en een onweerstaanbare omgeving. Er vinden
succesvolle tentoonstellingen plaats zoals Lang Leve de TV, Carll Cneut- In My Head,
Eyes Wide Open (over 100 jaar Leica fotografie) en momenteel Oorlog in korte broek 14-
18. Studenten kennen het huis ook als studieplek, en jong en oud verpozen er dagelijks
in de zuiderse tuin.



Bij een ontmoetingsplaats voor cultuurliefhebbers, gezinnen en jongeren, is integrale
toegankelijkheid een absolute vereiste en hoort een origineel, mooi en laagdrempelig
café.

Nieuwe rolstoelvriendelijke toegang

De Dienst Bouwprojecten (Departement Facility Management) heeft op vraag van
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd een stijlvolle oplossing gevonden om de
pandgang van de abdij toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en dat in
overeenstemming met de voorwaarden van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Door middel van een nieuwe helling, bestaande uit blauwe steen, een stalen leuning, en
een automatisch gestuurde draaideur, kunnen rolstoelgebruikers de Sint-Pietersabdij
bezoeken via de voorgevel. Hierdoor krijgen zij meteen ook toegang tot alle
tentoonstellingsruimtes van de abdij en het hoogste deel van de Sint-Pieterskerk, zonder
dat zij extra begeleiding nodig hebben of een zichtbare andere toegang moeten nemen.

Integrale toegankelijkheid is een absolute noodzaak voor een laagdrempelig open huis
als de Sint-Pietersabdij en gaat verder dan het puur fysiek toegankelijk maken.
Historische Huizen Gent, het team achter de programmering en ontsluiting van de abdij,
heeft in samenwerking met Dienst Vastgoedbeheer (FM) ook naar een geschikte uitbater
voor een café gezocht, die de visie op een laagdrempelig en hartverwarmend open huis
deelde.

Pietersbar, sociaal en lokaal

Het café wordt voortaan uitgebaat door vzw Kompas en draagt de naam Pietersbar, met
als baseline 'sociaal en lokaal'. U kunt er in een ongedwongen setting uw bezoek starten,
napraten bij een kop koffie en gebak of tijdens uw lunchpauze smullen van een klassieke
boterham met een twist.

De nieuwe uitbating stelt haar doelgroepmedewerkers centraal en realiseert tegelijk een
mooie match met de spirit of place van de abdij, waar pelgrims ooit ook gastvrijheid
vonden. Er is aandacht voor duurzaamheid, lokale economie, ambachtelijkheid en
kindvriendelijkheid. Zowel inrichting als aanbod hebben een sociale en lokale dimensie
en zijn vooral heel erg sympathiek. De zeer gastvrije bediening wordt verzorgd door
mensen met een beperking, en de bereiding en productie van alle maaltijden en dranken
is in handen van sociale of lokale ondernemingen. Het brood komt van sociale bakkerij
Compaan, het gebak van dagcentrum De Wal, kaas van Het Hinkelspel en dagverse
soep van Soep+ uit de Lammerstraat. Vzw Kompas kweekt ook zelf varkens en plukt
sinds kort ook de appels in de abdijtuin.



De hartverwarmende samenwerking heeft geleid tot een gezellige en hippe
ontmoetingsplaats in het hart van de Sint-Pietersabdij. Het interieur is fris en
hedendaags, met tafels en een kinderhoekje van Recup Design (vzw Labeur) en een
bestaande toog, gerestyled door medewerkers van Kompas zelf. De cafémeubeltjes
zwermen voortaan uit tot in de pandgangen en in de zomer komt er op de sfeervolle
pandhof even knap terrasmeubilair. Café en terras op de binnenhof zijn voortaan ook
bereikbaar vanop het plein, via de nieuwe toegankelijke entree vooraan.

Praktisch

Ans Fostier, dienst Bouwprojecten FM, werd aangesteld als projectleider voor de nieuwe
toegang. Architectenbureau Van Derbeken bvba werd gekozen als ontwerper. De werken
werden gegund aan firma Vanthuyne. 

De werken aan de toegang kostten in totaal 104.839,22 euro. Dankzij een vlotte
samenwerking met Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, werd de hinder
van de werken tijdens evenementen zo veel mogelijk beperkt.

Openingsuren Pietersbar
Van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur, maandag gesloten.
Biologisch en vegetarisch aanbod, kinderhoekje.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,

Informatie
Ans Fostier, projectleidster Dienst Bouwprojecten, tel. 09 266 55 43, e-mail
ans.fostier@stad.gent
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isabelle.temmerman@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 44, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

mailto:schepen.storms@stad.gent
mailto:schepen.tapmaz@stad.gent
mailto:schepen.deregge@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/images/229113
mailto:isabelle.temmerman@stad.gent
mailto:doreen.gaublomme@stad.gent
mailto:ans.fostier@stad.gent


historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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