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Open Monumentendag: gratis kaart gidst je
langs 200 verborgen parels

Deze woning in de Wolterslaan in Sint-Amandsberg is slechts een van de te ontdekken

erfgoedparels.

Naar aanleiding van Open Monumentendag, op 13 september 2020, lanceert de

Stad Gent met 'Steengoed Gent' een coronaproof alternatief. Een gratis kaart gidst

wandelaars en fietsers naar 200 naoorlogse erfgoedpanden die lange tijd onder de

radar zijn gebleven.
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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

Verschillende gebouwen in het centrum en de deelgemeenten zijn van onschatbare

erfgoedwaarde, maar bleven lange tijd onder de radar. Daar wil de campagne 'Steengoed Gent'

verandering in brengen. De Stad Gent en het Agentschap Onroerend Erfgoed werkten de

afgelopen jaren samen om deze ondergewaardeerde Gentse erfgoedparels in kaart te brengen.

Het resultaat is een kaart met 200 naoorlogse erfgoedpanden die zeker het ontdekken waard

zijn.

'Open Monumentendag is van groot belang om waardevol Gents erfgoed in de
belangstelling te plaatsen. We moeten het dit jaar iets anders aanpakken,
maar bieden onze inwoners een mooi alternatief met Steengoed Gent.' 
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw

De 200 uitzonderlijke panden zullen op Open Monumentendag te herkennen zijn dankzij

kleurrijke linten en stickers. De gratis kaart is in de stadswinkel in het Belfort en aan de

infobalie van het Administratief Centrum Zuid verkrijgbaar. Vanaf september kan het grote

publiek de kaart ook online vinden.

Contact

Liesbeth De Bruyn, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0470 21 05 92, e-

mail liesbeth.debruyn@stad.gent

Bevoegd

Nu al een kijkje nemen wat er te ontdekken valt? Bekijk de kaart hier
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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
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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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