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Musea en Historische Huizen klaar voor veilige
heropening vanaf 18 mei

De Gentse musea en Historische Huizen maken zich op voor de heropening vanaf

18 mei 2020, volgens de gebruikelijke openingsdagen. Er worden enkel

individuele bezoeken, of bezoeken in het gezelschap van huisgenoten, toegelaten

met een limiet op het totale aantal bezoekers. Tickets moeten vooraf gekocht of

gereserveerd worden. Markeringen zorgen ervoor dat bezoekers elkaar niet

kruisen en mondmaskers worden aangeraden.

Alle Gentse musea openen de deuren: STAM, Industriemuseum, Huis van Alijn, Museum voor

Schone Kunsten (MSK),  S.M.A.K., Design Museum Gent, De wereld van Kina: het Huis en

Museum Dr. Guislain. In De wereld van Kina: de Tuin blijft het museumgebouw gesloten.

Wandelen in de oude heemtuin van het museum kan wel. Voor Historische Huizen Gent

openen het Gravensteen, het Belfort en de Sint-Pietersabdij.
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Bezoekers kunnen vanaf maandag 18 mei (of dinsdag 19 mei als maandag een sluitingsdag is)

met een gerust hart naar de Gentse musea en Historische Huizen. Tal van maatregelen,

conform de voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad, leiden de heropening op een veilige

manier in goede banen.

'Bezoekers moeten vooraf reserveren of online hun ticket aankopen via de
websites van de musea en Historische Huizen. Online ticketverkoop is reeds
operationeel voor Historische Huizen. Binnenkort zullen we ook met onze 6
stedelijke musea, voor het eerst, online ticketverkoop kunnen aanbieden.
Telefonisch reserveren is standaard een optie. In dat geval wordt aangeraden
om elektronisch en contactloos af te rekenen op het moment van het bezoek.'
— Sami Souguir, schepen van  Cultuur

Alles op alles voor veilig bezoek

De heropening gebeurt stapsgewijs. In eerste instantie zijn enkel individuele bezoekers

toegelaten, eventueel in het gezelschap van huisgenoten. Per locatie is  er afhankelijk van de

beschikbare ruimte een maximaal aantal bezoekers per tijdslot. Groepsbezoeken of

rondleidingen worden nog niet georganiseerd. In sommige musea opent ook de museumshop

(of een lightversie ervan). De cafés blijven gesloten.

Een duidelijk gemarkeerd publieksparcours  zorgt ervoor dat bezoekers elkaar niet moeten

kruisen. Bezoekers wordt gevraagd een mondmasker te dragen en een afstand van 1,5 meter van

andere bezoekers te bewaren. De medewerkers in de zalen zullen daar mee zorg voor dragen.

De meeste interactieve elementen worden tijdelijk buiten werking gesteld. In het Gravensteen

en de Sint-Pietersabdij speelt de audiotour een essentiële rol. De medewerkers ontsmetten de

apparatuur na elk gebruik en koptelefoons worden niet uitgereikt.

Welke expo’s?



De meeste expo’s die de deuren moesten sluiten, worden verlengd, en er staan ook enkele

nieuwe expo’s op de planning. Bezoekers kunnen straks genieten van de expo van Kris Martin

in S.M.A.K.,  ‘Heeren vertrekt! In de kop van de Koers’ in de Sint-Pietersabdij, ‘Ondergronds in

de stad’ en 'Housing Apart Togheter' in STAM, ‘Kleureyck’ in Design Museum Gent, ‘Over

mensen en machines’ en ‘Drie eeuwen grafische industrie’ in het Industriemuseum, ‘Op losse

schroeven', 'De Kabinetten' en vanaf juni ‘Coupee Collage’ (werktitel) in Museum Dr. Guislain,

maar ook van De Wereld van Kina: Het Huis en de Tuin (gebouw in de Tuin gesloten), de vaste

collectie van het MSK, de Comedy Tour van Wouter Deprez in het Gravensteen en de

hoofdtentoonstelling en vanaf 11 juni ‘Expo Circus onderweg’ in Huis van Alijn.

Voor de tentoonstelling Van Eyck. Een Optische revolutie in MSK was een heropening helaas

niet mogelijk. In het voorjaar zou ook het nieuwe Gents Universiteitsmuseum (GUM) de deuren

openen. De opening van dat museum is voorlopig uitgesteld tot na de zomer. Het GUM laat

tijdens de zomervakantie (vanaf 7 juli) wel exclusief leerkrachten gratis het nieuwe

wetenschapsmuseum testen samen met hun gezin. De Plantentuin Gent opent de deuren (op

weekdagen) vanaf maandag 6 juli. Dit ook enkel na inschrijving via de website.

Checklist

Koop of reserveer tickets op voorhand. Dat is de enige manier om het museum te bezoeken.

Alle informatie vind je op de websites van de Historische Huizen en musea.  Zorg ervoor dat

je gereserveerde tickets cashloos kan afrekenen in het museum.

Raadpleeg de websites van de Historische Huizen en de musea voor informatie rond

openingsuren, ticketverkoop, veiligheidsmaatregelen en toegankelijkheid.  Enkele musea

voeren na de heropening een pauze in op de middag. 

Mondmaskers zijn ook in de musea heel welkom, om uw veiligheid, die van het personeel en

van de andere bezoekers te garanderen.

Neem geen grote (rug)zakken mee. De meeste musea en huizen zullen hun vestiaires en

lockers niet openen. Controleer de informatie op de websites.

Praktisch

Een bezoek reserveren kan op de volgende manier:



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.

- voor de stedelijke musea (S.M.A.K., MSK, STAM, Design Museum Gent, Huis van Alijn,

Industriemuseum): Telefonische reservaties zijn mogelijk vanaf maandag 18 mei op het

nummer +32 (0)9 210 10 75. Reserveren kan alle weekdagen tussen 9u00 tot 12u30 en 13u30

tot 16u00. De online ticketverkoop van de musea volgt later en zal beschikbaar zijn op de

websites van de musea:

https://stamgent.be/

https://smak.be/

https://www.industriemuseum.be

https://huisvanalijn.be

https://www.mskgent.be

https://www.designmuseumgent.be/

- Voor Historische Huizen: tickets kunnen online aangekocht worden op

historischehuizen.stad.gent

- Voor De wereld van Kina kan je telefonisch reserveren op +32 (0)9 323 62 50

- Voor Museum Dr. Guislain kan je via e-mail (info@museumdrguislain.be) en telefonisch

reserveren op +32 (0)9 398 69 50.

Contact

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, tel. 09 266 54 82, e-mail steven.heyse@stad.gent

Lien Puttemans, Stedelijke Gentse Musea, gsm 0498 40 20 61, e-

mail lien.puttemans@stad.gent

Bevoegd

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