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Op ontdekking door Wondelgem met nieuw
erfgoedwandelplan

Wondelgem heeft vanaf nu een eigen erfgoedwandelplan. 'Een half dagske

Wondelgem' is een gratis plan voor iedereen die Wondelgem wat beter wil leren

kennen. Aan de hand van de boeiende geschiedenis van de Gentse deelgemeente

leidt het wandelplan bezoekers langs het belangrijkste erfgoed en de mooiste

plekken.

Wondelgem in de schijnwerpers
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De Gentse deelgemeenten hebben vaak een rijkere geschiedenis dan hun residentiële wijken op

het eerste gezicht doen vermoeden. Het nieuwe wandelplan leidt wandelaars langs de

belangrijkste monumenten van Wondelgem zoals de kerken, kastelen en het Vroonhof. Bij elke

stopplaats op de kaart staat een stukje interessante geschiedenis, een sappig verhaal of een

korte biografie van een bekende inwoner.

Ontdekkingstocht voor inwoners en bezoekers

De erfgoedwandelkaart richt zich enerzijds op inwoners van Wondelgem die graag wat meer te

weten willen komen over hun woonomgeving en de geschiedenis ervan. Anderzijds is de route

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

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

'Naast de Gentse kuip hebben ook onze deelgemeenten heel wat te bieden.
Naast Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem & Afsnee en Sint-Amandsberg kan je
nu ook in Wondelgem op een unieke manier op ontdekkingstocht.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Alle erfgoedwandelplannen zijn gratis beschikbaar in de Stadswinkel, het STAM, het

infokantoor Visit Gent, in de verschillende Gentse bibliotheekfilialen en bij lokale handelaars.

Contact

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

Bevoegd

Download het nieuwe erfgoedwandelplan 'Een half dagske Wondelgem'

Lees meer over de erfgoedwandelplannen

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

mailto:jo.vanherreweghe@stad.gent
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/40941-Erfgoedwandelplan_Een%20half%20dagske%20Wondelgem-2662f3.pdf
https://cultuur.stad.gent/nl/activiteiten/erfgoedwandelplannen
mailto:sami.souguir@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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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