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Op zondag 10 september 2017 openen tal van Gentse erfgoedlocaties hun deuren
voor Open Monumentendag. Uniek aan deze 29ste editie is de focus op de vele
tijdelijke initiatieven op historische sites zoals de Oude Dokken, NEST en de
Wasserij der Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook verschillende wandelroutes langs
groen erfgoed.



'Het programma van Open Monumentendag biedt opnieuw voor ieder wat wils.
Verschillende wandelroutes leiden het publiek door het Gentse groen en
langs verborgen historische parels, met onderweg leuke gezinsactiviteiten, zoals
workshops en speurtochten voor kinderen. Daarnaast worden er ook op vele
locaties gratis rondleidingen gegeven. Tijdelijke initiatieven als DOK, TOTUM,
NEST, De Koer en De Wasserij der Vlaanderen geven die dag ook een unieke
inkijk in hun verleden, heden en toekomstplannen.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Tijdelijke invullingen: Gentse sites in transitie van verleden naar
toekomst

De Gentse stadsrand draagt nog steeds duidelijke sporen van zijn industriële verleden.
Vele gebouwen en sites zijn afgestemd op de sociale en economische activiteiten uit die
periode en op de noden en ambities van de toenmalige industriële burgerij en
arbeidersklasse. De voorbije decennia verloren de meeste sites door het wegtrekken van
de industrie echter hun functie. Panden kwamen leeg te staan en raakten vaak in verval.

Door de gebundelde krachten van buurtbewoners en overheden werden veel van die
sites de afgelopen jaren opgewaardeerd. In afwachting van definitieve toekomstplannen,
kregen ze een tijdelijke invulling in functie van de noden van de nieuwe stedelingen. Er
werden ontmoetingsruimtes en speelplekken gecreëerd voor de buurt of ruimtes ingericht
waar plek is voor het ontplooien van creatieve, economische of ecologische activiteiten.
Gent kent inmiddels talloze tijdelijke initiatieven, zoals DOK, NEST, De Koer, De Bijgaard
en vele anderen.

Gratis rondleidingen in de tijdelijke invullingen

Op zondag 10 september 2017 stellen verschillende tijdelijke invullingen hun deuren
open voor een uniek bezoek. Een gids loodst het grote publiek door het verleden, het
heden en de toekomstplannen van verschillende sites.

Bezienswaardigheden zijn onder meer de Oude Dokken, het 19de en begin 20ste
eeuwse havengebied van Gent dat in de toekomst zal worden omgevormd tot een
nieuwe woon- en werkwijk. Momenteel zijn de Oude Dokken vooral een broeihaard van
creatieve initiatieven, zoals DOK aan de Koopvaardijlaan, TOTUM met Bar Bricolage aan
het Houtdok en de ontmoetingsplaats voor Gentse skaters bij BIY aan de Afrikalaan.



In Sint-Amandsberg zijn er geleide bezoeken mogelijk aan de voormalige Wasserij der
Vlaanderen, de Pastory en de Bijgaard, waar buurtbewoners tal van initiatieven, zoals
een buurtcafé, een ecologische moestuin, een creatief atelier en zelfs kinderopvang op
poten hebben gezet in afwachting van de definitieve ontwikkelingsplannen.

In de Brugse Poort biedt De Koer een blik in het verleden van Zaal de Meibloem, het
voormalige, socialistische feestlokaal waar hun sociale en artistieke werking gevestigd is.
Stijn Oosterlynck, professor sociologie aan de Universiteit Antwerpen gespecialiseerd in
urban studies, geeft op vrijdag 8 september 2017 op deze locatie ook een lezing over
tijdelijk ruimtegebruik in steden.

Ten slotte kan het publiek ook in de voormalige stadsbibliotheek aan het Woodrow
Wilsonplein op ontdekking door de geschiedenis van het gebouw, dat oorspronkelijk
werdopgericht als propagandacentrum van de Gentse Elektriciteits-, Gas- en
Waterdiensten, nu het creatieve collectief NEST huisvest, en in de toekomst zal worden
omgebouwd tot stadskantoren.

Alle locaties zijn open voor vrij bezoek. Er zijn eveneens een aantal gratis, gegidste
rondleidingen, waarvoor gereserveerd kan worden via Gentinfo. Het uurschema en het
inschrijvingsformulier voor de rondleidingen zijn terug te vinden via onderstaande link.



http://persruimte.stad.gent/images/256716
http://persruimte.stad.gent/images/256717
http://persruimte.stad.gent/images/256718
http://persruimte.stad.gent/images/256720


Een blik op het verdere programma van Open Monumentendag

De tuin van d'Hane Steenhuyse
De tuin van dit herenhuis werd in de loop van de eeuwen vaak veranderd. De formele
aanleg uit de 18de eeuw maakte plaats voor een kleinere tuin in het midden van de 19de
eeuw. Omstreeks 1880 liet de eigenares Valérie van Pottelsberghe er fruitbomen planten.
Wie meer wil weten over de boeiende geschiedenis van de tuin kan hier terecht voor
rondleidingen.

Inschrijven is niet nodig - doorlopend rondleidingen - locatie: Veldstraat 55, 9000 Gent.

Trap je eigen sapje in d’Hane Steenhuyse
Zijn je ouders aandachtig aan het luisteren naar bouw- en tuinhistoricus Guido Everaert?
Dan kan jij op een van onze sappentrappers je eigen appelsapje maken. Kom het maar
eens proberen!

Doorlopend - locatie: Veldstraat 55, 9000 Gent.

Op zoek naar Reynaert de Vos in de Kunsthal Sint-Pietersabdij
De tuin van de Sint-Pietersabdij is een oase in de stad met zijn wijngaard, boomgaard en
kruidentuin. Kom met uw kinderen en ontdek samen de tuin. Reinaert haalt sluwe streken
uit met de dieren die hier wonen. Helpen uw kinderen hen? Maak de leukste foto en win
een prijs.

Doorlopend - locatie: Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent.

Het Citadelpark: vroeger, nu en in de toekomst
Het park in Engelse landschapsstijl is ongetwijfeld het bekendste park van Gent. Tijdens
een wandeling vertelt een medewerker van de Groendienst u over de lange geschiedenis
van het park. Er wordt ook ingegaan op het groenbeheer. De Citadelpark ondergaat de
komende jaren heel wat veranderingen, die willen we u niet onthouden.

http://persruimte.stad.gent/images/256716


Om 10 en 14 uur, inschrijven kan via go.stad.gent/OMDcitadelpark of via Gentinfo op het
nummer 09 210 10 10. Locatie: afspraak aan de ingang van het SMAK, Jan Hoetplein 1,
9000 Gent.

De Gentbrugse Meersen: erfgoed en natuur
Natuur en cultuur zijn in het landschap altijd sterk verweven, naar ons hedendaags,
menselijk aanvoelen soms in harmonie, soms in schril contrast. In de Gentbrugse
Meersen wordt door enkele voorbeelden deze wisselwerking tussen mens en omgeving
door de eeuwen heen aangetoond.

Geleide wandelingen met stadsarcheoloog Gunter Stoops om 10 en 13 uur (duur ca. 2
uur), inschrijven bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10. Locatie: de Vierde Zaal,
Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge.

Wie was Willem? Kinderatelier archeologie en archief
Bij een opgraving in Gent is een skelet gevonden. De archeologen geven het de naam
Willem. Maar ze staan voor een raadsel: wie was Willem? Kom het zelf te weten op deze
spannende en actieve workshop over archeologie en archieven. Voor iedereen die houdt
van ontdekken, uitspitten en puzzelen!

Workshop voor kinderen van 10 tot 12 jaar, duur ca. 2 uur. Om 10 en 12.30 uur,
inschrijven bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10. Locatie: De Zwarte Doos, Dulle-
Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge.

Biogroenten bij Roof Food
Terwijl de kinderen kennismaken met de geheimen van archeologie en archieven,
kunnen de ouders een bezoek brengen aan Roof Food, een dakmoestuin van 500 m² op
het dak van het bedrijvencentrum De Punt. In de bar van De Punt kan u genieten van
zelfgemaakte sappen en hapjes.

Rondleidingen om 10.30 uur, 12.30 uur, 14.30 uur en 16.30 uur, duur ca. een half uur.
Inschrijven bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10. Locatie: bedrijvencentrum De Punt,
Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge.

Wat groeit en bloeit er in de Sint-Baafsabdij?
De tuin en de ruïnes van de Sint-Baafsabdij zijn een verborgen parel van rust achter een
hoge oude muur. Hier groeien en bloeien heel wat planten. Ontdek deze stille site met
een natuurgids.

Rondleidingen om 14, 15, 16 en 17 uur, duur ca. een half uur, inschrijven kan online op
Go.stad.gent/OMDhistorischehuizen of via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Ontdek het Moors rooksalon in de Bank van de Arbeid

http://Go.stad.gent/OMDhistorischehuizen
http://go.stad.gent/OMDcitadelpark


OVER STAD GENT

In 1923 opende de imposante Bank van de Arbeid de deuren in het centrum van Gent.
Reeds in 1934 moest de bank de deuren sluiten. In 2001 kocht het Gentse
stadsontwikkelingsbedrijf sogent het monument en renoveerde het tot een hedendaagse
kantoorruimte, met behoud van heel wat originele elementen. Een bezoek aan het
gebouw, inclusief het Moors rooksalon, kan aan de hand van een gratis rondleiding.

Rondleidingen van 10 tot 17 uur, elk halfuur, inschrijven kan online op
go.stad.gent/OMDsogent of via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10. Locatie:
Volderstraat 1, 9000 Gent.

Een 'half dagske Mariakerke'
Vanuit Ontmoetingscentrum De Pastorij kunt u vertrekken met de erfgoedwandelkaart
'Een half dagske Mariakerke'. Speciaal voor Open Monumentendag is een aantal
erfgoedplekkken, zoals de Bisschoppengalerij op de begraafplaats, toegankelijk.

Doorlopend. Locatie: Mariakerkeplein 1, 9030 Mariakerke .

Informatie
Open Monumentendag: Ann Bats, Consulent Dienst Monumentenzorg en
Stadsarcheologie Gent, tel. 09 269 37 49, e-mail ann.bats@stad.gent
Programma tijdelijke invullingen: Jo Van Herreweghe, Cultuurdienst, tel. 09 269 87 51, e-
mail jo.vanherreweghe@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

De heer Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail:
schepen.coddens@stad.gent
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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 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
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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