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Trouwen kan in 2022 in tuin Sint-Pietersabdij

Gentse koppels zullen in 2022 opnieuw in openlucht kunnen huwen. De tuin van

de Sint-Pietersabdij wordt opengesteld als nieuwe trouwlocatie. Bij regenweer

zullen de plechtigheden doorgaan in een zaal van de voormalige abdij.
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Van mei tot juli van dit jaar konden koppels trouwen in de tuin van het Hotel d'Hane

Steenhuyse in de Veldstraat. Door buitenhuwelijken mogelijk te maken, zorgde de Stad ervoor

dat koppels conform de coronamaatregelen 50 familieleden en vrienden konden uitnodigen,

tegenover 15 bij een huwelijk binnen. Zelfs nadat de maatregelen versoepelden, bleven veel

koppels kiezen voor de buitenlocatie. Van de 306 huwelijken die in Gent plaatsvonden in die

periode, vonden er maar liefst 225 in openlucht plaats. Dat is goed voor drie vierde van de

huwelijken.

Omwille van het succes en de positieve reacties, wordt ook volgend jaar een locatie voorzien

waar koppels buiten kunnen huwen. De keuze viel dit keer op de tuin van de Sint-Pietersabdij.

Koppels zullen daar van mei tot en met september op vrijdagnamiddag kunnen trouwen. Dat is

een aanzienlijk langere periode dan dit jaar het geval was.

Ook nu wordt een alternatief voorzien bij regenweer. De huwelijksplechtigheden zullen in dat

geval doorgaan in een zaal van de voormalige abdij. Een huwelijk in de tuin van de Sint-

Pietersabdij valt in de categorie van praalhuwelijken en kost 274 euro. De nieuwe locatie wordt

voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 september.

Er was dit jaar veel enthousiasme voor de buitenhuwelijken en we hebben ook
al verschillende vragen gekregen van koppels die volgend jaar graag in
openlucht willen trouwen. We hebben daarom beslist om een vervolg te breien
aan de buitenhuwelijken. Met de tuin van de Sint-Pietersabdij is er opnieuw
een prachtige locatie die vlot bereikbaar is.
— Isabelle Heyndrickx , schepen van Burgerzaken en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Historische Huizen heeft een aantal schitterende, idyllische plekken in beheer
die zich absoluut lenen tot huwelijken. Eerder werd al de Suikerlade in het
Gravensteen toegevoegd als trouwlocatie en Hotel d'Hane Steenhuyse
overtrof alle verwachtingen. De tuin van de Sint-Pietersabdij zal ongetwijfeld
voor onvergetelijke momenten zorgen, en vooral voor prachtige trouwfoto's.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur
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