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vandaag'
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Na zes jaar STAM krijgt de zaal 'Groeiende stad - 1950 tot vandaag' een volledige
update. 'Het verhaal van Gent' blijft in beweging. De nieuwe zaal wordt voorgesteld
op zondag 23 oktober om 11 uur. Gelijktijdig opent ook de expo 'Stad van morgen:
A glimpse of where we're going - Elly van Eeghem'.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000

In de periode na de Tweede Wereldoorlog kampte Gent met het verval van de
textielnijverheid en kreeg de stad de wat troosteloze aanblik van een grijze fabrieksstad.
Maar er kwamen ook andere, nieuwe economische activiteiten, en die gaven de stad en
de haven een nieuwe dynamiek. Er kwamen nieuwe bewoners uit verschillende delen
van de wereld, door de toename van studenten aan de hogescholen en universiteiten
groeide Gent uit tot de belangrijkste onderwijsstad van Vlaanderen en na de fusie met
aangrenzende gemeenten werd Gent een grootstedelijk gebied met momenteel meer
dan 250.000 inwoners.

Het verhaal van deze boeiende naoorlogse geschiedenis is nog bezig, en na zes jaar
STAM krijgt 'Groeiende stad - 1950 tot vandaag' van de vaste tentoonstelling een
volledige update. De nieuwe opstelling toont hoe Gent in de periode tussen de late jaren
1940 en vandaag veranderd is. Verschillende thema’s komen aan bod: de
bevolkingsevolutie, de economie en de tewerkstelling, het milieu, de mobiliteit, cultuur en
vrije tijd, enz. Of hoe de industriestad Gent vervelde tot een stad van kennis en cultuur.
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studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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