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Sint-Pietersabdij en Bijloke halen label 'Flanders
Heritage Venue' binnen

De Sint-Pietersabdij en de Bijlokesite halen als attractieve locatie voor

internationale congressen het prestigieuze label ‘Flanders Heritage Venue’

binnen. Met dit label promoot Toerisme Vlaanderen wereldwijd het

congrestoerisme in Vlaamse erfgoedlocaties.

Blikvangers voor Vlaanderen

Meetinglocaties met een unieke erfgoedbeleving en professionele dienstverlening kregen

intensieve begeleiding van Toerisme Vlaanderen om uit te groeien tot ‘Flanders Heritage

Venues’. 9 locaties volgden in 2019 het traject. Zij zijn de blikvangers waarmee Vlaanderen zich

promoot als congresbestemming.
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'We zijn ontzettend trots dat een van onze historische huizen, samen met de
Bijlokesite, is opgenomen in deze belangrijke shortlist. De keuze voor de abdij
en de Bijlokesite is een boost voor Gent als internationale congresstad.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Sint-Pietersabdij als internationaal kenniscentrum

In een intensief traject dat meer dan een jaar in beslag nam, werd voor de Sint-Pietersabdij het

concept ‘Gateway to the garden of Eden’ uitgewerkt, want het paradijselijke aspect van de

abdijtuin duikt overal op, van in de vergaderruimtes over de catering tot in de signalisatie. De

lokalen waar voorheen de International Club of Flanders (ICF) gevestigd was, vormen

bovendien een meerwaarde voor de toekomstige ontwikkeling.

De strategische ligging van de abdij, vlot bereikbaar met openbaar vervoer, met een naburige

parkeergarage en vlak bij het stadscentrum, de universiteit en haven, zijn belangrijke troeven.

Naast uiteraard de tentoonstellingen in eigen huis, die een kernactiviteit blijven.  

'Er wordt de komende twee jaar 336.000 euro geïnvesteerd om in de Sint-
Pietersabdij extra breakout rooms in te richten met de allernieuwste
vergadertechnologieën. En ook in de Bijlokesite wordt geïnvesteerd met een
grondige make-over van het STAM en een state-of-the-artconcertzaal voor
Muziekcentrum De Bijloke.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Bijlokesite: special meeting venue

De gebouwen van Muziekcentrum De Bijloke en het STAM ondergingen een transformatie,

naast een state-of-the-artconcertzaal met topakoestiek en een museum zijn ze nu ook congres-

en eventlocaties. Het Muziekcentrum en het STAM positioneren zich gezamenlijk als meeting-

en congreslocatie. Verschillende ruimtes, zalen en foyers laten er evenementen en congressen

toe met meer dan 1.000 personen. Sinds mei 2020 hebben het STAM en Muziekcentrum De

Bijloke ook dezelfde cateraar: Coeur Catering.



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.

Het openingsconcert in de gerenoveerde, grote concertzaal was gepland voor 5 mei 2020, maar

door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. De Bijloke hoopt tegen het najaar de nieuwe

zaal voor te stellen. Het 'Verhaal van Gent', een luchtfoto van Gent in het STAM, krijgt dit jaar

een grondige make-over. En 10 jaar na de opening van het STAM was de vaste tentoonstelling

aan een update toe. In oktober zou de nieuwe opstelling klaar moeten zijn.
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