
De heuvel van Amandus: een unieke kijk op de
geschiedenis van Sint-Amandsberg

Waar Sint-Amandsberg zijn bekendheid vandaag vooral ontleent aan de
begraafplaats Campo Santo, zorgden textielbaronnen en bloemisterijen vroeger
voor een florerende gemeenschap met een flinke tewerkstelling. In het boekje 'De
heuvel van Amandus' maakt u kennis met de geschiedenis van deze parel in de
rand van Gent.

De Dienst Monumentenzorg en Architectuur wil geïnteresseerden informeren over het
erfgoed op het Gentse grondgebied. De Dienst doet dat onder meer met
voorjaarslezingen en een eigen programma voor Open Monumentendag. Daarnaast
zorgen ze ook voor publicaties die telkens een andere buurt beschrijven. Deze keer stelt
de Dienst Monumentenzorg het boekje 'De heuvel van Amandus' voor, over de wijk Sint-
Amandsberg. Het boekje werd geschreven door Bea Baillieul en overloopt de
verschillende fases in de geschiedenis van de wijk.



'Sint-Amandsberg is een fantastische buurt: niet voor niets vestigen heel wat jonge
gezinnen zich daar. Vlak bij het centrum van de stad, en scholen, sport, cultuur en
groen zijn er allemaal aanwezig. Maar ook op gebied van erfgoed zijn er pareltjes
te vinden. Met dit boekje kan u zelf op pad om ze te ontdekken en meer te leren
over de geschiedenis van Sint-Amandsberg'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur en Toerisme 

Rijke geschiedenis

Tot diep in de geschiedenis was Sint-Amandsberg een gehucht van Oostakker. De
oudste woonkern bevond zich ten zuiden van de huidige Kapelleberg, waarrond zich in
de 19de eeuw het huidige centrum ontwikkelde met een parochiekerk (1847), een
gemeentehuis en de later beroemd geworden begraafplaats Campo Santo. In het
verleden zorgden textielbaronnen en bloemisterijen hier voor een florerende
gemeenschap met een flinke tewerkstelling Het is voornamelijk over dit deel van Sint-
Amandsberg dat dit boekje gaat.

Kort na de afscheuring van Oostakker in 1872 volgde een spectaculaire
bevolkingstoename, vooral rond de Dendermondsesteenweg. Dat leidde tot de oprichting
van een tweede parochie, met de Heilig Hartkerk als brandpunt. Tot dat gebied behoort
ook een deel van de Heirnis met het Heernisplein, dat pas eind van de 19de eeuw
bebouwd werd met schitterende, overwegend art-nouveaugetinte burgerhuizen. Nog later
werden ook Heyveld en Westveld toegevoegd aan Sint-Amandsberg. In een volgende
deelstudie kunnen deze gebieden nog verrassende resultaten opleveren.



Praktisch

Het boekje 'De heuvel van Amandus' kost vijf euro en zal te koop zijn in de Stadswinkel.
Naar aanleiding van de lancering van het boekje worden er op zaterdag 24 maart en
zondag 25 maart 2018 telkens vier gegidste wandelingen voorzien. De wandelingen zijn
helaas volzet, maar aan de hand van het boekje kan u er ook zelf op uit trekken.

Op zaterdag 24 maart 2018 is er ook de wijkbeurs voor de Dampoortwijk en Sint-
Amandsberg. U kan er informatie sprokkelen over realisaties, plannen en projecten, krijgt
de kans vragen te stellen aan de burgemeester en schepenen en kan het boekje 'De
heuvel van Amandus' ook inkijken. Een weekendje Sint-Amandsberg dus!

Informatie
Ann Bats, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, gsm 0498 25 34 39, e-mail
ann.bats@stad.gent
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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 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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