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Open Monumentendag: Villa De Nil slechts een
van de verborgen parels

Op zondag 8 september 2019 is het Open Monumentendag. Die dag zijn er tal van
gebouwen te bezoeken die anders niet publiek toegankelijk zijn. Voor deze editie
openen enkele Gentse architecturale parels voor het eerst de deuren.

Villa De Nil
Bezoekers kunnen deze editie voor het eerst terecht in de recent gerestaureerde Villa De Nil in
Sint-Denijs-Westrem. Deze villa uit de jaren dertig, naar een ontwerp van architect Emile De
Nil, is een schoolvoorbeeld van de pakketbootstijl. Karakteristiek hiervoor zijn volumespel,
ronde vensteropeningen als patrijspoorten, gebruik van boegvormige volumes en
schouwvolumes die aan een stoomboot doen denken.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden een knap gerestaureerd gildehuis en enkele recent
beschermde woningen voor het eerst bezoeken, zoals de artsenpraktijk uit 1972 in de
Hertstraat. Die werd gebouwd naar een ontwerp van architect Ivan Van Mossevelde en valt op
door de materiaalkeuze. De artsenpraktijk is karakteristiek voor de brutalistische architectuur,
die eind jaren '60 en begin jaren '70 opgang maakte.
Verder kunnen bezoekers het ook ondergronds zoeken in een duivelse crypte. Of op een
watertank gaan staan om te genieten van een schitterend uitzicht over de stad.

Kunst en Entertainment
Het Europese thema van Open Monumentendag 2019 is Kunst en Entertainment, en op dat
vlak heeft de Stad Gent natuurlijk heel wat te bieden. Je kan meezingen in twee eeuwenoude
abdijen en in twee gerestaureerde stadspaleizen. Kinderen kunnen hiphoppen in de SintPietersabdij, je kan een klank- en filmstudio met een echt filmdecor bezoeken, net zoals een
voormalige katoenspinnerij die omgevormd werd tot feestzaal.

'Hiphop in de Sint-Pietersabdij of een echt filmdecor bezoeken: Open
Monumentendag biedt tal van unieke buitenkansen.'
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw

Lees meer over Open Monumentendag in Gent

Een groot deel van de activiteiten waarvoor vooraf ingeschreven moet worden, is ondertussen
volzet.
Contact
Ann Bats, Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent, gsm 0498 25 34 39, e-mail
ann.bats@stad.gent
Liesbeth De Bruyn, kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0470 21 05 92, e-mail
liesbeth.debruyn@stad.gent
Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

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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