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Industriemuseum lanceert fietsroute langs
Gents industrieel verleden

Het Industriemuseum lanceert een fietsroute langs voormalige textielfabrieken in

Gent. Onderweg zorgen een fietskaart en de Erfgoedapp voor extra informatie en

historische beelden. De route is een verlengstuk van de lopende foto-expo

‘Alexander Dumarey. Kathedralen van de industrie’.
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Nog tot en met eind september loopt in het Industriemuseum de fototentoonstelling ‘Alexander

Dumarey. Kathedralen van de industrie’. Daarvoor dook de VRT NWS-fotograaf in de

fotocollectie van het museum. Daarna herfotografeerde hij de oude foto's van de Gentse

textielfabrieken van weleer vanuit exact dezelfde hoek. Aansluitend bij de expo is er nu ook een

fietsroute, die voornamelijk de industriële gordel ten noorden van Gent doorkruist.

Voortaan kan men de locaties uit de expo ook in het echt bezoeken. Een
parcours van 9 of 17 kilometer leidt de fietsers langs onze industriële
geschiedenis: van oude katoenloodsen tot de vele beluiken die onze stad
telde. Zo kan men met eigen ogen vaststellen hoe sterk onze stad evolueert en
hoe we met dergelijke sites omgaan.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur en Stadsontwikkeling

Terwijl een gedrukte kaart fietsers de weg wijst, zorgt de Erfgoedapp voor

achtergrondinformatie onderweg. Via deze gratis app van Faro, het steunpunt voor de

cultureel-erfgoedsector, krijgen fietsers via hun smartphone op elke site toegang tot extra foto's,

tekeningen en getuigenissen uit de collectie van het Industriemuseum.

https://persruimte.stad.gent/images/395640
https://persruimte.stad.gent/images/395641


De gratis fietskaart is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en is vanaf 7 juli te

krijgen bij het Industriemuseum en het toeristisch infokantoor Visit Gent. Dan is ook de

Nederlandse tour in de Erfgoedapp beschikbaar. Vanaf half juli kunnen fietsers via de website

van het Industriemuseum ook een 'knapzak' aankopen, een fietstasje dat door museumcafé Bar

Baudelo gevuld wordt met hapjes en een drankje.

Voor de inhoudelijke uitwerking van de fietsroute kon het museumteam rekenen op de hulp

van studenten verbonden aan het interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG).

Als expertisecentrum zorgt het IPG voor de ‘vertaling’ van academische historische kennis

naar onder meer onderwijs, musea, publiek en media.
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