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Gentse klassiekers centraal tijdens 33ste Open
Monumentendag
De 33ste editie van Open Monumentendag vindt plaats op zondag 12 september

2021. Dit jaar staan enkele Gentse klassiekers centraal, zoals de Boekentoren en

het Wintercircus. Daarnaast kunnen bezoekers ook het industrieel erfgoed en

enkele herbestemde kerken ontdekken, of een heuse kastelen-fietsroute afleggen.

Inschrijven is voor veel locaties verplicht, en kan vanaf 30 augustus.

Open Monumentendag speelt zicht dit jaar in Gent af rond vier thema's. De 'Gentse klassiekers'

is er daar één van. Tijdens een gegidste rondleiding in de Boekentoren, het Wintercircus of het

Operagebouw ontdekken bezoekers hoe restauratie en vernieuwing de toekomst van de Gentse

monumenten verzekeren.

Daarnaast kunnen bezoekers ook het industrieel erfgoed in onze stad ontdekken. Zo behoren

een bezoek aan de gashouders op de Tondeliersite en aan de Vynckiersite tot de mogelijkheden.

Ook enkele herbestemde kerken openen gratis de deuren. Wie liever een sportieve zondag

beleeft, kan de 17 kilometer lange kastelen-fietsroute volgen, met rondleidingen in kastelen in

Sint-Denijs-Westrem en een rustpauze in de kasteelparken.

Inschrijven is verplicht voor bijna alle locaties en kan vanaf 30 augustus 2021 om 9 uur via

stad.gent/openmonumentendag. Daar zijn ook de deelnemende locaties, de praktische info en

de fietsroute terug te vinden.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/open-monumentendag-2021


We sluiten dit jaar aan bij het thema van de Europese monumentendagen:
'Inclusive Heritage'. Open Monumentendag is een uitstekende gelegenheid
voor iedereen om het rijke patrimonium van onze historische stad te
ontdekken. Jongeren, ouderen, Gentenaars, bezoekers, nieuwe Gentenaars,
mobiel of minder mobiel. Inclusie bij erfgoedbeleving is een speerpunt voor
ons beleid.
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw
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Contact

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

mail liesbeth.debruyn@stad.gent
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Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
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