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Nieuwe wandelroutes brengen je langs het Gent
van bekende inwoners

Stephen en David Dewaele zorgen voor de muzikale omkadering. © Walk Local - visitgent Titus Simoens
De Stad Gent lanceert 'Walk Local': een reeks wandelingen uitgetekend door
bekende Gentenaars. Via de wandelingen kunnen bezoekers en inwoners Gent en
zijn handelaars op een alternatieve manier (her)ontdekken. De broers Stephen en
David Dewaele zorgen voor de muzikale omkadering. Zij brengen met 'Deewee
Bells' 100 bestaande nummers naar de binnenstad op de Gentse beiaard.

15 wandelroutes
Voor 'Walk Local' tekenden bekende Gentenaars elk een wandelroute uit door de binnenstad en
langs de rand van Gent. De routes zijn gratis te bekijken en te downloaden via walklocal.gent.
Onder meer Charlotte Adigéry, Vadis Odjidja en Pascale Platel leiden inwoners en bezoekers
langs de favoriete plekken in hun thuisstad.

'Deze nieuwe thematische ontdekkingsroutes zorgen voor een extra bubbleproof aanbod voor Gentenaars, binnenlandse én buitenlandse toeristen. We
spreiden bezoekers over de hele stad, langs al wat Gent uniek maakt en
bovendien samengesteld door Gentenaars zelf.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

De 15 wandelroutes zijn zeer divers. Zo delen Bazart-zanger Mathieu Terryn en fotografe Marie
Wynants hun favoriete lunchplek, ontdekken wandelaars de architecturale pracht van de stad
door de ogen van architect Wim Goes, en geeft het designkoppel Fien Muller en Hannes Van
Severen enkele plekken mee waar designliefhebbers het zeker naar hun zin zullen hebben.

'Deze wandelingen zijn dus een ideale manier om onze stad eens op een
andere manier te leren kennen én brengen op een leuke manier tal van fijne
shop- en lunchadresjes onder de aandacht. Onze lokale handelaars en
horeca-uitbaters kunnen op dit moment alle steun gebruiken. Lokaal wandelen
én kopen is dus nog steeds het motto.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel

Ook Pascale Platel stippelde een wandelroute uit.

'Hoet te Voet'

Walk Local is ook 'Hoet te Voet'. Daarmee plaatst de familie Hoet cultuur letterlijk in de etalage
tijdens de wandelingen. Meer dan 400 werken uit de collectie van Jan Hoet zijn terug te vinden
bij lokale handelaars in de binnenstad en de deelgemeenten. Via een QR-code in elke etalage
krijgen wandelaars meer duiding bij de werken.

'Met meer dan 400 authentieke werken en objecten uit de privécollectie van
Jan Hoet in het straatbeeld, brengen we een ode aan onze Gentse kunstpaus.
Verspreid over meer dan 200 adressen van lokale handelaars zijn tal van
werken te zien die nog nooit eerder getoond zijn.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

'Deewee Bells'
Tot slot brengen de broers Stephen en David Dewaele speciaal voor dit project een ode aan hun
thuisstad met 'Deewee Bells'. De broers laten maar liefst 100 bestaande nummers weerklinken
doorheen de klokken van de Gentse beiaard. Per dag worden er twee nummers gelanceerd op
verschillende tijdstippen.

De architecten van de wandelingen
Marcelo Ballardin, Fien Muller en Hannes Van Severen, Stephen en David Dewaele, Wim Goes,
Zouzou Ben Chikha, Murielle Scherre, Thang, Pascale Platel, Mathieu Terryn en Marie
Wynants, Vadis Odjidja Ofoe, Ignaas Devisch, Charlotte Adigéry, Lut Soens, Els Sirejacob, Jan
Hoet.

Relance
Het project is het resultaat van een samenwerking tussen Visit Gent, PUUR Gent en Cultuur
Gent. Het is een onderdeel van de relance-acties van de Stad Gent na corona.
Contact
Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail
joris.wauters@stad.gent
Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent
Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, gsm 0485 39 50 12, e-mail steven.heyse@stad.gent
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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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