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Open Monumentendag toont nieuwe
mogelijkheden voor Gents erfgoed

Tijdens Open Monumentendag op zondag 11 september, in het teken van

duurzaamheid, is er ook in Gent heel wat gratis te bezoeken. Van beluiken tot

begijnhoven, cultuurhuizen en havenerfgoed, de Stad Gent stelt twintig locaties

open.
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Tijdens de 34ste editie van Open Monumentendag, op zondag 11 september 2022, stellen

twintig Gentse locaties hun deuren open. Alle locaties zijn gratis te bezoeken, maar voor

sommige moet je reserveren voor een gegidste rondleiding. Dat kan vanaf maandag 29

augustus.

Er is voor elk wat wils. Speciaal voor Open Monumentendag zijn er bijvoorbeeld rondleidingen

door enkele beluiken in de binnenstad. De gids belicht het ontstaan, de geschiedenis en de rol

die beluiken vandaag spelen. Een andere unieke locatie is het Klein Begijnhof. Voor het eerst

leidt de gids bezoekers door een gerestaureerd convent dat vroeger heel wat begijnen

huisvestte, maar nu een meergezinswoning met negen appartementen is.

Reserveren

Zowel voor de beluikenwandeling als voor het Klein Begijnhof moet je reserveren, maar de

meeste locaties kan je gewoon zonder reservatie bezoeken, zoals de Heilig Kruiskerk in Sint-

Amandsberg of de Voorhavensite op de Muide. Alle locaties op

www.stad.gent/openmonumentendag.

Door ons historisch patrimonium toekomstgericht te restaureren en het een
(her)bestemming te geven die een meerwaarde is voor de buurt, maken we
Gent mooier én duurzamer. Op Open Monumentendag zetten we enkele
pareltjes in de kijker die oud en nieuw, verleden en toekomst en monument en
mens samenbrengen.
— Filip Watteeuw, schepen van Stadsarcheologie en Monumentenzorg

http://www.stad.gent/openmonumentendag


Contact voor pers

Ann Plas, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0479 99 77 10, e-mail ann.plas@stad.gent

Bevoegd

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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