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187 jaar oude pomp aan Lange Violettestraat
geeft weer water

De 187 jaar oude pomp op het kruispunt van de Lange Violettestraat en de

Brusselsepoortstraat is volledig gerestaureerd en geeft weer water. Het gaat om

grondwater, goed voor planten maar niet drinkbaar voor mensen of dieren.
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Op het kruispunt van de Lange Violettestraat en de Brusselsepoortstraat staat een 187 jaar oude

pomp. De negen meter hoge waterpomp werd in 1836 opgericht ter ere van het net ontstane

België. De Stad Gent restaureerde het monument naar aanleiding van de heraanleg van het

pleintje met een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid.

De pomp is niet enkel gerestaureerd, maar geeft ook opnieuw water. Vanaf vandaag, vrijdag 17

juni 2022, kan iedereen met behulp van een drukknop water naar boven laten komen. Het gaat

om grondwater, goed voor planten, niet drinkbaar voor mensen of dieren.

Water in een stad is belangrijk, dat was zo in het verleden maar ook vandaag.
Deze historische pomp, op een kruising van wegen, krijgt nu opnieuw
betekenis.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management 

Bij een heraanleg van publieke ruimte proberen we bestaande historische
elementen maximaal te integreren in het ontwerp. Met deze restauratie, deels
gefinancierd door Vlaanderen, is de pomp weer in ere hersteld. Dat de pomp
nu ook opnieuw water geeft, is de kers op de taart.  
— Filip Watteeuw, schepen van Monumenten en Publieke Ruimte

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 152.000 euro exclusief btw. De Stad Gent doet

een beroep op een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid van 74.100 euro.

https://persruimte.stad.gent/images/433962
https://persruimte.stad.gent/images/430208


Contact

Wouter Boesman, kabinet schepen El-Bazioui, gsm 0477 63 99 52, e-

mail wouter.boesman@stad.gent

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent
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