
 19 oktober 2018, 11:00 (CEST)

'Een half dagske' op ontdekking in Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee

Vanaf zaterdag 20 oktober 2018 ligt de erfgoedwandelkaart van Sint-Denijs-

Westrem en Afsnee in de Stadswinkel. Het plan leidt je langs mooie

erfgoedplaatsen en vertelt verhalen over de gemeente en haar bewoners. Met deze

wandelkaarten wil de Stad Gent Sint-Denijs-Westrem en Afsnee op een leuke

manier beter bekend maken bij het grote publiek. Eerder verschenen er ook al

plannen van Mariakerke en Sint-Amandsberg.

 

⏲



De deelgemeenten Sint-Denijs-Westrem en Afsnee zijn absoluut de moeite waard om een flinke

wandeling in te maken met het gloednieuwe Erfgoedwandelplan in de hand. Dit plan leidt je

langs de meest interessante erfgoedpunten en vertelt het verhaal van de gemeenten en enkele

van haar meest markante bewoners. Deze wandeling zit vol contrasten en slingert van

hyperdrukke verkeerspunten naar schilderachtige zichten op de Leie, twee prachtige kerken,

kastelen en oude hoeves. 

Sint-Denijs-Westrem was een geliefkoosde plaats voor zomerverblijven van de Gentse

textielbaronnen. De kastelendomeinen zijn vandaag verkaveld als villawijken, maar hun

structuur is nog steeds zichtbaar in de ruime parken van het nieuwe Parkbos. Afsnee bleef

langer landelijk en armer, dat is ook merkbaar. Zo is daar de Romaanse kerk in Afsnee bewaard

gebleven, omdat er geen geld was om ze te vervangen door een neogotische zoals een tijdlang

gebruikelijk  was.

'Dit is het derde Erfgoedwandelplan in de reeks ‘Een half dagske in…’ van
Cultuur Gent. Eerder verschenen een plan voor Mariakerke en voor Sint-
Amandsberg. Met deze plannen wil Cultuur Gent in samenwerking met de
bewoners van de deelgemeenten het lokale erfgoed op een leuke manier
beter bekend maken bij het grote publiek.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evemenementen

Voor dit nieuwe Erfgoedwandelplan werd er nauw samengewerkt met het Cultuurplatform van

Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. Het ontwerp is van Nicolas Marichal, de illustraties werden

gemaakt door Lukas Verstraete.

Praktisch

Het wandelplan is verkrijgbaar vanaf zaterdag 20 oktober in de Stadswinkel, in de verschillende

Gentse bibliotheken, in het Infokantoor Toerisme en in het Dienstencentrum van Sint-Denijs-

Westrem.
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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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