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Gent stelt bunker open naar aanleiding van 75
jaar bevrijding

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat Gent bevrijd werd van de Duitse

bezetting. Om deze heuglijke gebeurtenis te vieren, organiseert de Stad Gent op

zaterdag 7 september een gegidst bezoek aan de commandobunker in het

Citadelpark. Datzelfde weekend worden er bovendien nog diverse andere

activiteiten georganiseerd om 75 jaar bevrijding van Gent te vieren.

Commandobunker in het Citadelpark
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In het Citadelpark ligt één van de meest markante eigendommen van de Stad Gent, een

voormalige commandobunker uit 1938. De ingang van het ondergrondse gangencomplex

bevindt zich in een onopvallende witte chalet achter het amfitheater. De bunker werd gebouwd

om bij rampen de bevolking te waarschuwen en de hulp vanop afstand te organiseren. Wanneer

de Duitsers in 1940 Gent bezetten, maakten ze dankbaar gebruik van deze commandopost, en

dit tot 1944. In september 1944 trokken geallieerde troepen door Gent en bevrijdden de stad

van de Duitse bezetters.

'Ook al was ik maar zes jaar, die beelden van de bevrijding staan in mijn
geheugen gegrift. Het goede nieuws vernamen we via de radio. De mensen
kwamen met zijn allen naar buiten en je zag en hoorde iedereen op straat
juichen, dansen, elkaar omhelzen en applaudisseren voor de voorbijrijdende
tanks. Ik zie mijn grootmoeder nog staan zwaaien naar die soldaten. Zelf heb
ik daar ook nog een bijzondere herinnering aan: een Britse soldaat nam mij
op, gooide mij in de lucht en gaf mij een appel. Een onvergetelijk moment.'
— Noëlla (°1939) 

In 1993 werd de bunker overgedragen aan de Stad Gent. De witte toegangschalet wordt vandaag

gebruikt als werkruimte voor de Groendienst en is dus niet toegankelijk voor het publiek. Zeer

uitzonderlijk wordt de bunker opengesteld voor het grote publiek. Naar aanleiding van 75 jaar

bevrijding Gent organiseert de Stad Gent een rondleiding in de bunker.

Op zaterdag 7 september vanaf 9 uur starten de geleide rondwandelingen in kleine groepjes van

maximum 15 personen. De laatste rondleiding start om 16 uur. Wie het uitzonderlijke

bouwwerk wil bezoeken, dient wel goed te been te zijn. De rondleidingen zijn gratis, maar

vooraf inschrijven via de website is noodzakelijk.

Van bevrijdingsmenu tot bevrijdingsstoet

Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september worden er nog diverse andere activiteiten

georganiseerd om 75 jaar bevrijding van Gent te vieren:

Op vrijdag 6 september wordt er in de sociale restaurants van IKOOK en Ateljee vzw een

speciaal bevrijdingsmenu geserveerd.

https://inschrijvingevenementen.gent.be/Label/Details/d4b8628d-4f96-e911-80e5-005056935251


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad

Op vrijdag 6 september trekt er vanaf 13 uur een bevrijdingsstoet van de stadshal naar het

Achtmeiplein, waar de herdenking plaatsvindt. De stoet van meer dan 150 schoolkinderen

wordt voorafgegaan door doedelzakspelers, net zoals bij de bevrijding in Gent 75 jaar geleden.

Iedereen die wil, kan aansluiten bij de stoet.

De Dienst Monumentenzorg organiseert op zaterdag 7 september twee wandeltochten met

verhalen van mensen die de bevrijding hebben meegemaakt en van mensen die de bevrijding

niet hebben overleefd. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Het Achtmeicomité tovert op zaterdag 7 en zondag 8 september het Vredeshuis om in een

Bevrijdingscafé. Geniet van de sfeer van 75 jaar geleden met foto's en films van vroeger, de

theatervoorstelling 'Zwartzak' van Wim Claeys, ...

Alle activiteiten zijn gratis, met uitzondering van het bevrijdingsmenu. Info en inschrijven:

stad.gent/75jaarbevrijding

Contact

Matthias Colpaert, kabinet schepen Mieke Van Hecke, gsm 0478 49 53 51, e-mail

matthias.colpaert@stad.gent
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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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