
Gerenoveerde Sint-Amanduskapel schittert als
vernieuwde tentoonstellingsruimte

Op 11 april 2018 werd de Sint-Amanduskapel op Campo Santo na grondige
renovatiewerken heropend. De kapel werd reeds verscheidene jaren door de Stad
Gent ter beschikking gesteld als tentoonstellingsruimte aan Gentse culturele
verenigingen. Na de recente opfrissing zullen zowel cultuurmakers als
cultuurliefhebbers nog optimaler van het mooie gebouw kunnen genieten.

De Sint-Amanduskapel werd gebouwd in de jaren 1720-1721 op de Kapellenberg in Sint-
Amandsberg. De barokkapel is sinds 1942 erkend als monument en maakt samen met
het monumentale kerkhof Campo Santo deel uit van een beschermd stadsgezicht. Sinds
het einde van de 20ste eeuw stelt de Stad Gent het gebouw ter beschikking als
tentoonstellingsruimte aan culturele verenigingen.



'Kunstenaars stellen hun werk graag tentoon in de Sint-Amanduskapel: het is een
karakteristieke ruimte op een plaats die tot de verbeelding spreekt én is bovendien
vlot bereikbaar. Door de renovatie kan deze kapel nu het hele jaar door gebruikt
worden, waardoor we beter kunnen inspelen op de grote vraag die er in Gent is
naar tentoonstellingsruimte.'

— Annelies Storms, schepen voor Cultuur

Om het gebouw te optimaliseren voor cultureel gebruik, werden er in de afgelopen jaren
meerdere renovatiewerken uitgevoerd. Recent werden een nieuwe inkomsas,
verwarmingssysteem en verlichting geplaatst. De oude elektriciteitsvoorzieningen werden
vervangen en een gloednieuw branddetectie- en inbraakbeveilingssysteem werd
geïnstalleerd om de veiligheid van de bezoekers en kunstwerken te garanderen. De
bestaande tentoonstellingswanden werden vervangen en het schilderwerk werd opgefrist,
waardoor het barokaltaar en de glasramen opnieuw helemaal tot hun recht komen. De
ruimte is na de officiële heropening optimaal klaar om kunstenaars en publiek te
ontvangen.

'Heel wat stadsgebouwen staan ter beschikking van de Gentenaars. We
investeren dan ook volop om deze op te frissen en toegankelijk in te richten. Zo is
de verlichting vernieuwd en is er verwarming geplaatst om deze schitterende kapel
ook in de winterperiode te kunnen gebruiken.'

— Martine De Regge, schepen van Facility Management

Praktisch

De werken liepen vanaf half november 2017 tot eind maart 2018

Prijs: 195.000 euro (exclusief btw, inclusief meerwerken) - 238.370 euro (inclusief btw)
Architect: DD&Architecten
Aannemer: De Bouwondernemingen Coudron nv

Informatie
Bram Ghyoot, Cultuur Gent, tel. 09 323 61 96, e-mail bram.ghyoot@stad.gent
Zalenverhuur Cultuur Gent, tel. 09 323 61 65 of 09 323 61 95, e-mail
cultuur.zalen@stad.gent
Paul Claeys, Dienst Bouwprojecten, Departement FM, tel. 09 266 58 42, e-mail
paul.claeys@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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