
Op ontdekkingstocht door Sint-Amandsberg
met het nieuwe erfgoedwandelplan

Op zondag 10 juni 2018 verschijnt het nieuwe gratis erfgoedwandelplan 'Een half

dagske Sint-Amandsberg'. De route biedt iedereen die Sint-Amandsberg wat beter

wil leren kennen een frisse blik op de onderbelichte, maar daarom niet minder

beminde Gentse deelgemeente. Ideaal voor wie deze zomer op zoek is naar een

bijzonder uitje dichtbij huis.

Sint-Amandsberg in de schijnwerpers



Sint-Amandsberg staat bekend als een levendige Gentse deelgemeente, opgesplitst door de drie

steenwegen die vanaf de Dampoort de stad uitlopen. Het is de thuis van vele ingeweken jonge

gezinnen, een bruisende Turkse gemeenschap, en geboren en getogen locals. Achter het

dagelijkse leven in deze dynamische woongemeente schuilt echter ook een rijke geschiedenis die

de moeite waard is om te ontdekken. De Stad Gent besloot daarom in samenwerking met de

vrijwilligers van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling en

Tina De Gendt het erfgoed van Sint-Amandsberg in de kijker te zetten met een nieuw, fris

erfgoedwandelplan. De vormgeving gebeurde door Nicolas Marichal en Lukas Verstraete.

De kaart leidt wandelaars langs de belangrijkste monumenten, zoals het beroemde kerkhof

Campo Santo, het prachtige begijnhof, verborgen groene oases en voormalige industriële sites.

Elke stopplaats op de kaart wordt voorzien van een vleugje interessante geschiedenis, sappige

verhalen en korte biografieën van de meeste bekende inwoners.

Ontdekkingstocht voor inwoners en bezoekers

De erfgoedwandelkaart richt zich enerzijds tot inwoners van Sint-Amandsberg die graag wat

meer te weten willen komen over hun woonomgeving en het ontstaan ervan. Anderzijds is de

route ook een ideaal uitje voor Gentenaren die graag op fiets-of busafstand op ontdekkingstocht

gaan, of voor toeristen die op zoek zijn naar een alternatieve activiteit.

Sint-Amandsberg heeft meer te bieden dan alleen de mooiste begraafplaats
en het leukste zwembad van de stad. Het is een levendige deelgemeente met
een rijk verleden vol verborgen pareltjes. Trek er eens een half dagje op uit en
ontdek Sint-Amandsberg!”
— Annelies Storms, schepen van Cultuur

'Een half dagske Sint-Amandsberg' is de derde kaart in een nieuwe reeks erfgoedwandelplannen

die vorig jaar opgestart werd met 'Een half dagske Mariakerke' en het 'Campo Santo - Een berg

Gentse geschiedenis'. Later dit jaar volgen ook nog erfgoedwandelplannen voor Sint-Denijs-

Westrem en Wondelgem. Meer info is terug te vinden op stad.gent/erfgoedwandelplannen.

Feestelijke inwandeling op zondag 10 juni

http://stad.gent/erfgoedwandelplannen


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.

'Een half dagske Sint-Amandsberg' wordt feestelijk voorgesteld op zondag 10 juni om 10.45 uur

met een concert van fanfare de Vette Pistons aan het Groot Begijnhof Sint Elisabeth, Jan Van

Roomstraat, 9040 Sint-Amandsberg. Om 11 uur vertrekken vier korte, begeleide wandelingen

die elk een deel van de totale erfgoedroute door Sint-Amandsberg coveren volgens vier thema's:

het centrum, Turkse migratie, tijdelijke invullingen en archeologie. Alle wandelaars zijn nadien

welkom op een receptie in de Begijnhofkerk.

Waar te verkrijgen?

Het erfgoedwandelplan 'Een half dagske Sint-Amandsberg' zal vanaf maandag 11 juni gratis te

verkrijgen zijn in de Stadswinkel, het STAM, het Documentatiecentrum voor

Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling, het Dienstencentrum van Sint-Amandsberg en in de

Gentse bibliotheekfilialen.

Informatie
Jo Van Herreweghe, Cultuur Gent, tel: 09 323 61 51, email: jo.vanherreweghe@stad.gent

Bevoegd

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