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verweven met je wijk

1.  Jutespinnerij en twijnderij Filature du Rabot
 Oude schoorsteen markeert nieuwe woonwijk
2.  Welkom in de jungle
 Natte voeten in het moeras!
3.  Spot jij de oude aardappelkelder en siervijver?
 Overblijfselen van de vroegere directeurswoning
4.  Katoenspinnerij Filature Nouvelle Orléans (FNO)
 Van bedrijvige fabriek tot gekoesterd monument
5.  Park vol bijzondere bomen, planten en struiken
 Van fabrieksgrond tot wilde urban jungle
6.  Neem een kijkje in KIOSKIOSK      
 Paviljoen met kunstetalages
7.  Ontdek het verhaal achter UCO
 Opkomst en ondergang van een Gentse textielreus
8.  Terug naar toen
 Stra� e verhalen vanuit de textielfabriek
9.  Maak kennis met U-Connect
 Thuishaven van bijzondere sociale bedrijven

KATOENROUTE
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Meer straffe verhalen?
Scan de QR-code en lees verder op de website 
van het Industriemuseum

MEER WETEN OVER DE KATOENROUTE?

TUURELUUR JIJ MEE?

Claude DuchateauChef-meestergast: 1959 – 2001“In de winter verbrandden onze handen door de chemische producten in de baden. We kregen ze alleen 

proper door ze te wassen met zuiver bleekwater. Ik herinner me nog dat mijn handen in de winter vol 

kroeten stonden.” Liliane MeirlaenHoofdkeurster 1959 – 1996
“Van mijn 14 jaar heb ik op de vlasmolens gestaan. Ik heb jarenlang met 3 Turkse meisjes gewerkt. Met 

een ervan heb ik nog altijd contact. Ze komt zelfs bij mij thuis. En als ik haar tegenkom op de markt en 

haar man is erbij, dan krijgt hij evenveel zoentjes.” 

Terug naar toenStraffe verhalen vanuit de textielfabriek
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Wil je alle info van de borden nog eens rustig bekijken? 
Lees verder op www.stad.gent/katoenroute.

Heb je nog vragen of opmerkingen over deze route? 
Contacteer Sofi e Lagaisse via 09 266 52 70 
of sofi e.lagaisse@stad.gent.

Vond jij mijn opdrachtjes leuk?
Neem dan zeker een foto met mij bij de laatste stop
 en deel jouw avontuur met #tuureluren @stadgent
Neem dan zeker een foto met mij bij de laatste stop Neem dan zeker een foto met mij bij de laatste stop

Wist je dat de voormalige UCO-site nu 
een bedrijventerrein is voor sociale economie? 
Maak kennis met de bedrijven van U-Connect
en lees meer over sociale economie op  
stad.gent/sociale-economie

Wil je alle info van de borden nog eens rustig bekijken? 
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