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Gentse klassiekers
Gent is een dynamische en diverse stad. De typische torens, feeërieke stadspaleizen en iconische meesterwerken van beroemde 
architecten bepalen het stadsbeeld. Maar in Gent staat de tijd niet stil. Ook het erfgoed evolueert mee. Restauratie en vernieuwing 
gaan hand in hand om de toekomst van de Gentse monumenten te verzekeren. Bezoek onze ‘Gentse klassiekers’ en ontdek de 
dynamiek achter de zorg voor erfgoed in Gent. 
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Boekentoren    Rozier 9

‘Een machtige boekenkast in de hoogte aangelegd’, zo presen-
teerde Henry van de Velde in 1934 het ontwerp van wat de 
Boekentoren zou worden. Zijn toren is een baken van wetenschap, 
wijsheid en kennis geworden en een van de architecturale hoogte-
punten van België. 

Bouw Boekentoren
Van de Velde was professor aan de Rijksuniversiteit Gent. Maar 
hij was ook een internationaal gereputeerd architect en designer. 
Tussen 1933 en 1954 werkte hij aan nieuwe universiteitsarchitectuur 
op de Blandijn. De Boekentoren werd een modernistisch gebouw, 
opgetrokken uit staal, glas en beton, voorzien van een torendepot 
en van een magnifieke belvedère op de eenentwintigste verdieping. 

Van de Velde noemde het bouwen van de Boekentoren ‘eene 
der zwaarste opdrachten die ik in mijn leven ontmoet had’. Door 
aanslepende moeilijkheden werd het interieur nooit voltooid en 
kon Van de Veldes ontwerp voor een aanpalend faculteitsgebouw 
niet gerealiseerd worden. Op 15 oktober 1942 opende de nog 
onvoltooide Boekentoren voor het eerst zijn deuren.

De Boekentoren in ere hersteld
Na zestig jaar was de Boekentoren dringend aan renovatie toe.  
De restauratiecampagne is gestart in 2007 en wordt uitgevoerd 
door Robbrecht en Daem architecten, BARO, SumProject en 
Barbara Van der Wee architecten. De collectie is ondergebracht in 
een vernieuwd geklimatiseerd depot, het gebouw is gerenoveerd 
en hersteld in zijn originele pracht, de lezers zijn verwelkomd in 
een vernieuwde leeszaal en de bezoekers kunnen via een nieuwe 
bezoekerstoegang de belvedère bezichtigen. Een huzarenstuk was 
het herstellen van de betonnen buitenschil. Pas in 2025 zal de 
restauratie volledig voltooid zijn.

Wil je meer weten over de Boekentoren?
Lees over de ‘torens van boeken’ op www.boekentoren.gent

Ook in de dagen na Open Monumentendag organiseren de  
bibliotheekmedewerkers gegidste rondleidingen (reservatie 
verplicht, mogelijk vanaf 30 augustus om 9 uur). Meer info 
daarover vind je op www.stad.gent/openmonumentendag.
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Welkom in Gent op 12 september!
We vieren dit jaar de 33ste editie van Open Monumentendag. Ook Stad 
Gent stelt weer heel wat locaties open, over verschillende thema’s heen. 
Hieronder lees je uitgebreide informatie over ons Gents erfgoed, van echte 
Gentse ikonen, over industrieel erfgoed en kerkelijk erfgoed tot kastelen. 
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Upgrade Academy    Sint-Pietersnieuwstraat 128 2

Vader en zoon Brunfaut  
In 1930 vatte de samenwerkende maatschappij Het Licht, toen 
nog gevestigd in de Lieven de Winnestraat, het plan op om een 
nieuwe drukkerij met redactiebureau te bouwen voor het socia-
listisch dagblad Vooruit, opgericht in 1884 in Gent door Edward 
Anseele.

De keuze viel op een perceel in de Sint-Pietersnieuwstraat schuin 
tegenover het Feestlokaal van Vooruit. Op dit perceel bevond 
zich een herenwoning met tuin en een conciërgerie. De bureaus 
werden voorzien in de bestaande woning die zou worden 
aangepast en verbouwd. De nieuwe drukkerij Het Licht zou  
in de plaats komen van de tuin.

De opdracht voor de verbouwing werd toevertrouwd aan Fernand 
Brunfaut (1886-1972), architect, socialistisch volksvertegenwoor-
diger en vriend van Edward Anseele en van August Balthazar, 
directeur van Vooruit. Fernand Brunfaut en zijn zoon Maxime 
(1909-2003) wisten zich op te werken tot de huisarchitecten van 
de Socialistische Partij. Gedurende een halve eeuw gaven ze 
vorm aan talrijke programma’s die samenhingen met de opkomst 
van de arbeiders- en coöperatiebeweging, zoals volkshuizen, 
flatgebouwen, tuinwijken, ziekenhuizen enz. In 1930 associeerde 
Fernand Brunfaut zich met zijn pas afgestuurde zoon Maxime, 
wat een totaal nieuwe richting in zijn oeuvre betekende. Samen 
ontwierpen ze de nieuwe zetel van de krant Vooruit. De inhul-
diging van het zogenaamde perspaleis had plaats op 10 januari 
1931; naast Fernand Brunfaut werd ook Maxime geprezen als 
ontwerper van het meubilair.

Indrukwekkende gevel in Nieuwe Zakelijkheid 
De voorgevel, opgetrokken voor het bestaande herenhuis, werd 
duidelijk opgesplitst in twee geledingen. De benedenverdieping 
kent een uitgesproken horizontaliteit en de bovenverdieping is vrij 
gesloten en verticaal geritmeerd. De verticale raambanden hebben 
een verdoken verlichting die ’s nachts een verlichte gevel oplevert. 
Deze ‘lichtende lantaarn’ verwees symbolisch naar de nachtelijke 
‘werkzaamheid en waakzaamheid’ van een dagblad en naar de 
naam van de opdrachtgevende maatschappij.

Einde van een tijdperk 
Tot ongeveer het einde van de jaren 1950 kende Vooruit een 
groeiende populariteit. In 1978 was de krant genoodzaakt 
te fuseren met de Volksgazet. Uit die fusie werd De Morgen 
geboren, tot vandaag een veel gelezen kwaliteitskrant. 

In 1983 verliet de redactie het gebouw, dat sindsdien leegstond. 
In 1988 werd het beschermd als monument. Begin jaren 1990 
kwam er eindelijk een nieuwe invulling: cultuurhuis Backstage 
opende op 24 november 1990 de deuren. Backstage groeide  
uit tot een levendige plek voor theater, dans en cultuur.  
In de volgende jaren werd het gebouw ook deels gerestaureerd. 
Na aanhoudende problemen met onder meer de brandveiligheid 
sloot Backstage in 2009 de deuren. 

Nieuw leven 
In 2011 verwierf huisvestingsbedrijf Upgrade Estate het integrale 
gebouw. Met hulp van architectenbureau a154 werd het grondig 
gerestaureerd en aan de achterkant kwam onder het merk  
Upkot kwalitatieve huisvesting voor studenten.

Na de restauratie van de voorgevel in 2020 kreeg het pand een 
nieuwe bestemming. Upgrade Estate vestigde er zijn Upgrade 
Academy, een plek waar stakeholders van het bedrijf elkaar 
ontmoeten en inspiratie opdoen tijdens lezingen, workshops  
en bijeenkomsten over actuele thema’s. Ook het vermaarde 
innovatiecollectief nexxworks heeft er zijn kantoren. Het volledige 
interieurontwerp werd bedacht én uitgevoerd door het creatief 
team van Upgrade Estate. Het nieuwe interieur verwijst op verschil-
lende manieren naar de geschiedenis van het pand: zwart-witfoto’s 
van de redactie sieren de muren, oude houten zetletters geven de 
toog in de koffieruimte mee vorm en vergaderzalen zijn genoemd 
naar gerenommeerde kranten uit binnen- en buitenland. 

Bij de recente renovatie werd het gebouw ook energiezuinig 
gemaakt. Zo voorzien warmtepompen gekoppeld aan het onder-
grondse BEO-veld het hele gebouw van energie en in de onder-
grondse parking zijn laadpalen geplaatst voor elektrische auto’s.  

Net zoals Vooruit 90 jaar geleden zijn publiek een brede kijk op de 
wereld wou geven, wil Upgrade Estate met zijn Upgrade Academy 
stakeholders een open blik bieden op wat er speelt in de samen-
leving, in de sector en in het bedrijf. Zo worden er workshops 
georganiseerd rond mentaal welzijn op kot, maar ook rond diver-
siteit op de werkvloer of rond het klimaat. Dit alles met een blik op  
de toekomst en met de nodige technologische vernieuwing.  

Zin in een virtueel bezoek? 
Wil je deze architectonische parel virtueel bezoeken? Dat kan via 
deze link. Als je meer wil weten over Upgrade Estate en Upkot 
studentenhuisvesting, neem je best een kijkje  
op www.upgrade-estate.be 
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Wintercircus    Lammerstraat 133

Een indrukwekkende geschiedenis  
Het Nieuw Cirkus, Grand-Palace, Wintercircus of Garage Mahy.  
Deze vier namen voor hetzelfde gebouwencomplex wijzen al  
op de rijke bouwgeschiedenis, inclusief de herbestemming. 

De hoogdagen van het circus situeerden zich in Europa aan 
het eind van de 19de eeuw tot en met het interbellum. Niet de 
rondreizende circustenten maar stenen gebouwen vormden toen 
de belangrijkste locatie voor het circuswezen. Een spektakelzaal 
maar ook artiestenloges, rekwisietenbergingen, paardenstallen 
en stallen voor de wilde dieren maakten deel uit van het circus-
gebouw. In Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Luik en Verviers 
stond ooit een permanent circusgebouw.

De naam Nieuw Cirkus wijst erop dat er een oudere versie 
bestond. In 1879 werd ter hoogte van de Kattenberg en het 
Sint-Pietersplein een houten hippodroom opgetrokken. In 1893 
voldeed die niet meer aan de vereisten van de Cercle Equestre. 
Architect Emile De Weerdt kreeg de opdracht om een nieuwe 
hippodroom met feestzaal te ontwerpen. De hiervoor gekozen 
locatie bevond zich tussen de Lammerstraat en de Sint-Pieters- 
nieuwstraat en maakte voorheen deel uit van de katoenspin-
nerij De Gandt-Vanderschueren. In 1895 werd het Nieuw Cirkus 
ingehuldigd. Nationale en internationale gezelschappen gaven 
er voorstellingen en elk half jaar, tijdens de halfvastenfoor, 
kreeg een ander circus er onderdak. In 1916 werd het complex 
gerenoveerd en heropend als Grand-Palace. De spektakelzaal 
diende niet alleen als circus maar ook als cinema- en variétézaal. 
Vier jaar later verwoestte een brand het gebouw zo drastisch dat 
enkel een deel van de buitenmuren, de stallingen en de manege 
overeind bleven.

In 1921 ontwierp architect Jules-Pascal Ledoux de plannen voor 
de heropbouw en in 1923 kreeg hij effectief de opdracht om 
het Nieuw Cirkus te herbouwen als theater en circusgebouw. 
Ledoux besteedde veel aandacht aan akoestiek, verlichting en 
verluchting. Het theater opende in 1924. 

In 1939 kocht garagehouder Ghislain Mahy het complex. Vanwege 
zijn legerdienst stond het gebouw aanvankelijk leeg. De laatste 
circusvoorstellingen vonden er plaats in 1944. Pas in 1954 
heropende het gebouw als Fiatgarage Mahy. Bij deze recon-
versie verdween het circusinterieur: Mahy bracht een uitgebreid 
systeem van hellingen aan om auto’s tot boven in het gebouw 
te rijden. Vanaf 1978 diende de locatie enkel nog voor de opslag 
van de collectie oldtimers. In 1990 verhuisde die naar Brussel en 
het gebouw verkommerde snel. De Stad Gent werd de nieuwe 
eigenaar en opende in 2004 het debat over de toekomst van 
deze site.

Werken aan een nieuwe toekomst  
Een jaar later werd sogent eigenaar van het gebouw. De meest 
dringende instandhoudingswerken werden uitgevoerd en via 
een ontwerpwedstrijd werd Atelier Kempe Thill, in samenwerking 
met aNNo architecten als ontwerper voor de herbestemming 
aangeduid.  Een divers bouwprogramma met overdekt plein, 
werkplekken, communityruimtes, retail en horeca moeten de 
toekomst van deze plek garanderen. Het voormalige Wintercircus 
zal hiermee deel uitmaken van het vernieuwde stadsdeel  
De Krook.

In 2017 werden Baro en SumProject als uitvoerend architect 
aangesteld. De structurele werken vormden een eerste fase die 
werd voltooid in 2019. De renovatie van de gevels, de plaatsing 
van de technische uitrusting en de afwerking van gemeenschap-
pelijke delen en de rockzaal zijn voorzien tegen einde 2021.

Meer weten over de toekomstplannen voor het Wintercircus? 
Lees er hier alles over: www.sogent.be/projecten/wintercircus

Bron:  
De Clercq L. (2006). Hoe wij het ‘Nieuw Cirkus’ zien en niet zien; Een 
bouwhistorische studie. Masterthesis, Antwerpen: Hogeschool Antwerpen.

www.sogent.be/projecten/wintercircus
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EGW-gebouw    Woodrow Wilsonplein 14

Oorspronkelijk gebouwontwerp 
Het EGW-gebouw verleent zijn roepnaam aan zijn oorspronke-
lijke functie als propagandacentrum en administratief complex 
van de Gentse Elektriciteits-, Gas- en Waterbedrijven (E.G.W.). 
Architect Geo Bontinck ontwierp dit gebouw tussen 1954 en 1958. 
Het oorspronkelijke ontwerp voorzag in het bouwen van twee 
identieke en symmetrisch gepositioneerde gebouwvolumes met 
daartussen een overdekte zuilengalerij. Enkel het EGW-gebouw en 
de zuilengalerij werden uiteindelijk gerealiseerd.

Het EGW-gebouw kenmerkt zich door een lagere voorbouw en 
een hogere achterbouw. De lagere voorbouw deed oorspronkelijk 
dienst als propagandacentrum en tentoonstellingsruimte.  
In deze ruimtes kon het grote publiek kennismaken met moderne 
huishoudtoestellen die werkten op gas of elektriciteit. De hogere 
achterbouw fungeerde als kantoorruimte voor de directie en 
de administratie van de Gentse nutsbedrijven. Tussen de voor- 
en achterbouw bevond zich een overdekte onderdoorgang die 
toegang verleende tot de zuilengalerij. De zuilengalerij werd 
centraal geaccentueerd door een monumentale fries.

Architect Geo Bontinck paste in het EGW-gebouw een combi-
natie toe van klassieke en moderne bouwmaterialen. Zo voorzag 
hij de kolommen in gewapend beton, bekleed met Franse witte 
kalksteen. Voorts besteedde hij zeer veel aandacht aan het 
interieur van het gebouw. Voor de tentoonstellingsruimte en de 
traphallen koos hij wit Italiaans marmer, zwart Belgisch marmer en 
tufsteen. De sanitaire ruimtes en sommige traphallen voorzag hij 
van geglazuurde wandtegels in diverse kleuren. De meest rijkelijke 
materialen en afwerkingen paste hij toe in de conferentiezalen en 
de directiebureaus op de eerste verdieping van de achterbouw. 
In die ruimtes werkte hij met parketvloeren en lambriseringen in 
exotische houtsoorten. In de tentoonstellingsruimte voorzag hij 
lichtarmaturen in het patroon van een sterrenhemel.

Herbestemming tot nieuw Stadskantoor 
Na de privatisering van de Gentse nutsbedrijven in 1987, kocht de 
Stad Gent het EGW-gebouw om het te herbestemmen tot stede-
lijke openbare bibliotheek. Het gebouw bleef deze rol vervullen 
tot de bibliotheek in het voorjaar van 2017 een nieuw onderkomen 
vond in De Krook. 

De Stad Gent besliste om de stadsdiensten tegen 2023 te centra-
liseren in een nieuw Stadskantoor. Dit nieuwe Stadskantoor wordt 
gerealiseerd door de samenvoeging van het EGW-gebouw en het 
huidige administratief centrum dat grondig wordt gerenoveerd. 
Tussen beide gebouwen komen een nieuwe passerelle en een 
ontvangstpaviljoen met loketten. Dit alles naar een ontwerp van 
architecten Johan Bosschem en Dirk Jan Postel van de tijdelijke 
maatschap Kraaijvanger Architecten – SAR Architecten.

De eerste fase startte in 2020 met de restauratie en de herbe-
stemming van het EGW-gebouw. Deze restauratie is groten-
deels afgerond. Het oorspronkelijke geveluitzicht, de dragende 
structuren en de waardevolle interieurelementen zijn maximaal 
bewaard gebleven en respectvol geïntegreerd. Het EGW-gebouw 
is ook energetisch verbeterd door het voorzien van bijkomende 
isolatie, nieuwe beglazing, achterzetramen, nieuwe technische 
installaties enz. Hiermee voldoet het gerestaureerde gebouw  
aan de hedendaagse normen op vlak van duurzaamheid,  
zonder afbreuk te doen aan zijn oorspronkelijke karakter.
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Bouwen... 
Fan van Giacomo Puccini en Akram Khan? Of net niet?  
Het maakt eigenlijk niet zo veel uit, want een bezoek aan  
het Gentse operagebouw is voor iedereen een belevenis. 

Dit als monument beschermde gebouw werd voltooid in 
1840 nadat de gemeenteraad in 1835 besliste de Sint-Sebas-
tiaanschouwburg op de Kouter af te breken en een nieuwe 
schouwburg op te trekken langs de hiervoor aan te leggen 
Comediestraat (Schouwburgstraat). Stadsarchitect Lodewijk 
Roelandt ontwierp het prestigieuze gebouw in neoclassi-
cistische stijl. De Parijzenaars Philastre en Cambon werden 
aangesteld voor de spectaculaire interieurinrichting. De 
U-vormige spektakelzaal, de balzaal of redoutezaal, de foyer 
en de concertzaal (zaal Lully) vormen vandaag nog steeds 
de indrukwekkende representatieve ruimtes. De locatie op 
een langwerpig perceel zorgde ervoor dat Roelandt de foyer, 
redoute en concertzaal op de eerste verdieping in een enfilade 
schikte. Centraal in de brede straatgevel kwamen de bezoekers, 
aanvankelijk nog met de koets, via de overdekte zuilengalerij 
(het peristylium) in het gebouw aan. Van daaruit vertrok een 
dubbele trap, die de vorm van deze ovale ruimte volgde,  
naar de redoutezaal. 

... en verbouwen 
Deze route kan je vandaag helaas niet meer volgen want de 
aanpassing van de circulatie maakte deel uit van de talrijke 
verbouwingen die het gebouwencomplex kende. Ook de 
hoogwaardige afwerking van het interieur van de zalen werd 

herhaaldelijk gerestaureerd en gewijzigd. Doorheen de jaren 
werd ook flink gesleuteld aan de technieken van het gebouw. 
Stoomverwarming en gasverlichting werden uiteraard gemoder-
niseerd maar ook de commissie voor de brandveiligheid eiste  
in de 19de eeuw al verschillende aanpassingen. 

Een opera van de toekomst 
De laatste grondige renovatie gebeurde in 1989-1993. Aangezien 
de aan- en afvoer van decorstukken problematisch was 
geworden en de theatertechnische uitrustingen dringend 
moesten worden geoptimaliseerd, werd toen een ingrij-
pende verbouwing aan de toneeltoren en het aangrenzende 
logeblok uitgevoerd. Het zijn ook deze volumes die, samen 
met het doorheen de tijd dichtgeslibde binnengebied, in de 
nabije toekomst opnieuw grondig zullen wijzigen. Het ontwerp 
hiervoor moet de site tegen 2028 transformeren naar een 
opera van de toekomst, die niet alleen voor bezoekers van 
de producties toegankelijk is maar ook een open opera- en 
ballethuis wordt. Het doel is een ‘doorwaadbaar’ gebouw, 
waarbij de bestaande salons en de spektakelzaal worden geres-
taureerd en uitgebreid met een nieuwbouwvolume om zo tot 
een volwaardig muziek- en podiumkunstencentrum te komen. 
DRDH architects, het Bureau voor Architectuur en Stabiliteit, 
Steenmeijer architecten, Arup Theatre Consultants & Acoustics 
en RCR werden samen voor deze opdracht geselecteerd via  
de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester.  

Benieuwd naar wat het nieuwe seizoen te bieden heeft?  
Bezoek dan www.operaballet.be

Opera Ballet Vlaanderen    Schouwburgstraat 35
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Vader Anseele en de Bank van de Arbeid 
De Bank van de Arbeid was het geesteskind van Edward Anseele 
sr (1856-1938), Vlaams socialist, minister, schepen en kort ook 
waarnemend burgemeester van Gent. Anseele was één van 
de spilfiguren van het ‘Gentse model’. Hij richtte in Gent een 
rood universum op als tegengewicht tegen het kapitalistisch 
systeem. In 1880 was hij één van de stichters van de coöpera-
tieve Vooruit, een samenwerkend vennootschap dat haar winst 
verdeelde onder haar leden, bijvoorbeeld onder de vorm van 
aankoopbonnen. In 1913 telde de Vooruit-coöperatie reeds  
10.000 leden en beschikte ze over eigen bakkerijen, waren-
huizen, apotheken, enzovoort.

In 1913 slaagde Anseele er ook in een eigen werkliedenbank, 
de Bank van de Arbeid, op te richten. Anseele pleitte op dat 
moment reeds tien jaar voor de oprichting van een arbei-
dersbank. In een maatschappij waar geld de hoogste uiting van 
macht is, moest ook de arbeidersklasse immers beschikken 
over een eigen financiële instelling.

Opstart en bloei van de Bank van de Arbeid 
Na een aarzelende start kende de Bank van de Arbeid begin 
jaren ‘20 een sterke groei. Op het moment dat de economische 
toestand na de Eerste Wereldoorlog verbeterde, kon de bank 
zich concentreren op de uitbouw van een eigen industriële 
groep. Het gedeelte aandelen en obligaties van de onderne-
mingen, steeg stelselmatig.

Tussen 1929 en 1931 kende de bank een sterke expansie en een 
groeiende betrokkenheid bij de financiering van industriële 
activiteiten, vaak met een complex karakter. Op het hoogtepunt 
van haar bloei beheerde het imperium Vooruit niet allen een 
eigen bank, maar ook spinnerijen, weverijen, katoenplantages, 
een vissersvloot en een waaier aan vrijetijdsverenigingen.

Tussen herkenbaarheid en vernieuwing 
Architect Oscar Van de Voorde (1871-1983), onder andere 
architect van de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913,  
zorgde voor het ontwerp van het gebouw.

Omdat de gevel van de financiële instelling vertrouwen moest 
uitstralen, koos Van de Voorde voor de statige neoclassicis-
tische stijl met veel klassieke elementen. Een opvallende keuze 
voor een gebouw van de socialistische beweging, die doorgaans 
eerder opteerde voor de moderne stijlen van die tijd zoals art 
nouveau en art deco. Enkel de bas-reliëfs en beeldengroepen 
op de sokkel boven de kroonlijst, ontworpen door Geo Verbanck 
(1881-1961), wijzen op de link met de arbeidersbeweging. Op de 
vijf muurvlakken zijn de bas-reliëfs voorzien van guirlandes en 
medaillons. Ze bestaan telkens uit twee figuren; een arbeider 
en een allegorische figuur die respectievelijk de landbouw, 
de mijnbouw, de textielindustrie, de metaalnijverheid en de 
bouwnijverheid uitbeelden. Boven de kroonlijst staan nog 
vijf beeldengroepen op een sokkel voor het mansardedak. 
De afgebeelde kinderen of engeltjes (putti) symboliseren de 
industrie, de handel, de scheepvaart, de wetenschap en de 
kunst.

Het interieur ademt een volkomen andere sfeer. In alle 
elementen herkent men hier de modernere art decostijl.  
Er werden voor die tijd eigentijdse materialen gebruikt, zoals 
stalen liggers, glastegels, smeedijzer, verschillende Belgische 
marmersoorten, lichtkoepels en glas-in-loodramen.

Ook het oorspronkelijke meubulair dat nog aanwezig is in 
enkele burelen op de eerste verdieping, is qua stijl typisch  
voor de langzame overgang van art nouveau naar art deco.  
De opmerkelijkste ruimte is een Moors rooksalon  
(evenwel niet toegankelijk voor het publiek).

Hoewel dit van buitenaf niet zichtbaar is, bestaat het gebouw 
uit verschillende delen. Aan de linkerzijde zijn de kantoren 
ondergebracht, aan de rechterzijde was de woning van de 
directeur. Achter de directeurswoning, in de Paddenhoek, 
bevond zich een conciërgewoning.

Bank van de Arbeid    Voldersstraat 16
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Teloorgang van de Bank van de Arbeid 
De leiding van de Bank van de Arbeid had te weinig aandacht 
voor stabiliteit en ging resoluut voor een steeds grotere 
uitbouw van het imperium. Niet alle rode fabrieken maakten 
echter winst en de beheerders ervan moesten aan niemand 
verantwoordeling afleggen. Anseeles optimistische uitbreidings-
droom, zijn onwrikbare ambitie en de machtsconcentratie aan 
de top, maakten van de Bank al snel een reus op lemen voeten.

De economische crisis van de jaren ‘30 bracht de Belgische 
Bank van de Arbeid in moeilijkheden. Op het moment dat de 
overheid, tegen harde voorwaarden, met een lening voor de dag 
kwam, was de Bank al verloren. Op 28 maart 1934 moest ze haar 
deuren sluiten. De dag dat de loketten van de Bank definitief 
dicht gingen, stapte ‘le lion vieux’, zoals Edward Anseele werd 
getypeerd, de bankzaal binnen en installeerde er zich met de 
woorden: “Ik heb hier de eerste dag meegemaakt en ik wil ook 
de laatste dag meemaken.” Voor ‘Vader’ Anseele was de Bank 
van de Arbeid tegelijk het decor van zijn grootste triomf, als van 
zijn grootste nederlaag.

In 1935 ging de bank failiet en werden haar bezittingen 
verkocht. Het duurde nog tot 1959 vooraleer het faillissement 
was afgehandeld. Uiteindelijk werd slecht 45 procent van de 
deposito’s terugbetaald.

De werkplek van sogent 
Toen in 1934 de Bank van de Arbeid haar deuren moest sluiten, 
kwam het gebouw in bezit van de Belgische Staat en nam het 
Bestuur der Registratie en Domeinen er haar intrek. Tijdens de 
jaren ‘80 en ‘90 stond het gebouw zo goed als leeg. Eind jaren 
‘90 werd het gekocht door de provincie Oost-Vlaanderen die  
het in 2004 restaureerde.

Sinds 24 april 1997 prijkt de Bank van de Arbeid op de lijst van 
de beschermde monumenten. Het gebouw werd beschermd 
omwille van de artistieke waarde “als belangrijk voorbeeld 
van interbellumarchitectuur en als voorbeeld van een goed 
bewaard bankinterieur”. Ook de historische waarde wordt in  
het beschermingsbesluit erkend als “Belgische Bank van 
de Arbeid opgetrokken door de socialistische coöperatieve 
Samenwerking der Bouwwerklieden en als typisch naoorlogs 
bankgebouw”.

In 2011 kocht sogent het pand en renoveerde het verder tot 
een hedendaagse kantoorruimte. De renovatie gebeurde met 
respect voor het verleden en behoud van heel wat originele 
elementen. Sinds de zomer van 2013 mogen we het oude 
bankgebouw met gepaste trots onze werkplek noemen. In de 
voormalige lokettenzaal en kluizenzaal, richtte sogent een 
tentoonstellingsruimte in, waar we aan de hand van maquettes, 
beelden en tekst de toekomstige stadsontwikkelingsprojecten 
van Gent uit de doeken doen.

Wil je meer weten over sogent? Ga dan naar www.sogent.be
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In twee stadspaleizen in de Gentse Veldstraat, vlakbij de Kouter 
waar de beau monde destijds maar wat graag flaneerde, waan je 
je meteen in de belle époque. Deze majestueuze woningen van de 
families d’Hane Steenhuyse en Vander Haeghen ademen de luxe 
en de rijkdom van weleer. 

Hotel d’Hane Steenhuyse is een 18de-eeuws hôtel de maître 
met een hemelse balzaal en weelderig versierde salons. Het 
gerestaureerde interieur doet dromen van adellijke feesten. De 
majestueuze eretrap geeft uit op de eerste verdieping met de veel 
intiemere kamers: de (aparte) slaapkamers van de graaf en gravin, 
de muzieksalon en de appartementen voor de kinderen. 

Deze luxe was echter niet voor alle bewoners weggelegd. Dienst-
trappen leiden naar de personeelsvertrekken, een vergeten wereld 
van upstairs downstairs. Van inclusie was toen nog geen sprake.

Op 16 juli 1698 kocht jonkheer Jean-Baptiste d’Hane (1659-1725) 
het huis in de Veldstraat. De familie d’Hane was een oude Gentse 
familie die al eeuwen deelnam aan het lokale politieke leven maar 
pas sinds enkele decennia in de adelstand was verheven. In de 
jaren na de aankoop werd het gebouw uitgebreid en verfraaid. 
Aan het einde van de 18de eeuw was het uitgegroeid tot een 
waar stadspaleis. Met graaf Jean-Baptiste d’Hane de Steenhuyse 
(1757-1826) kreeg het huis zijn prestigieuze reputatie door de 
vele voorname gasten en gekroonde hoofden die er logeerden. 
Niet alleen Frederik I, prins van Oranje en Alexander I, tsaar van 
Rusland vonden er logies, ook de Franse koning Lodewijk XVIII 
vond er onderdak nadat hij in 1815 was gevlucht voor de troepen 
van Napoleon.

In 1953 werd het gebouw een beschermd monument. De Stad 
Gent kocht het in 1981. Sindsdien heeft het hôtel de maître een 
culturele bestemming. 

Aan de andere kant van de Veldstraat staat de woning van een 
van de eerste bekende Gentse fotografen: Arnold Vander Haeghen. 
Het Huis Arnold Vander Haeghen werd in 1771 aangekocht door 
de Gentse textielbaron Judocus Clemmen, naar wie het lang 
vernoemd werd. Hij liet de voorgevel verrijken met classicistische 
en barokke decoratieve elementen. Ook liet hij het pand aan 
de achterzijde uitbreiden met een extra vleugel, waarin hij een 
katoendrukkerij vestigde. 

In 1836 werd het herenhuis eigendom van de Gentse familie 
Vander Haeghen. Deze familie liet het gebouw bij testament na 
aan de Stad Gent, op voorwaarde dat het een museumfunctie 
kreeg, wat in 1953 ook gebeurde. Sinds 1997 gebruiken ook de 
cultuurdiensten van de Stad Gent het pand.

Het interieur van dit prachtige huis roept de sfeer op van het 
begin van de 20ste eeuw, de glorietijd van Arnold Vander Haeghen. 
Vander Haeghen was een gepassioneerd amateurfotograaf 
die gerust als street photographer avant la lettre kan worden 
bestempeld. Met zijn fototoestel trok hij de straat op en fotogra-
feerde er de mensen in hun dagelijkse doen en laten. Dat interes-
seerde hem meer dan de spectaculaire gebeurtenissen. Zijn foto’s 
bieden zo een schat aan informatie over het Gentse en Vlaamse 
leven rond de eeuwwisseling, waarbij zowel het leven van de 
gewone man als dat van de burgerij aan bod komt. 

In de vestibule en de eetkamer snuif je een vleugje belle époque 
op, terwijl het Chinees salon, met zijn origineel uniek 18de-eeuws 
zijden behang ook voor de familie Vander Haeghen een pronk-
kamer was. 

Meer info over de stadspaleizen en andere Gentse ikonen vind je 
op www.historischehuizen.stad.gent

Stadspaleizen    Veldstraat 55 + 827
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Een Latijns opschrift boven de toegangspoort verwijst nog naar de 
bouwheer: ‘In het jaar van de menswording 1180 liet Filips, graaf 
van Vlaanderen en van Vermandois, zoon van graaf Diederik en 
van Sibylla, dit kasteel bouwen’. 

Graaf Filips van den Elzas (1168 - 1191) liet dit Gravensteen 
verbouwen toen hij terugkwam van zijn eerste kruistocht. De inspi-
ratie voor het gebouw haalde hij waarschijnlijk bij de beroemde 
Crac (Aramees voor ‘burcht’) des Chevaliers (Syrië). 

Een belangrijke drijfveer voor de bouw van een nieuwe imposante 
burcht was de houding van de Gentse elite. Filips wilde de welstel-
lende Gentenaars die fortuin hadden gemaakt in de wolverwer-
kende nijverheid van repliek dienen met een bouwwerk waartegen 
hun luxueuze stenen huizen in Doornikse kalksteen klein bier 
waren. Dus liet Filips de motte van het bestaande kasteel 
verhogen en verbreden. Het centrale gebouw werd een enorme 
donjon van wel 30 meter hoog, die ook binnenin werd aangepakt. 

Rond het opperhof kwam een muur met 24 erkertorentjes en een 
vooruitspringend poortgebouw. Volgens een kroniek uit die tijd 
wou hij op die manier ‘de hoogmoed van de Gentenaars intomen.’

Meer dan een voltijdse residentie was het gebouw ten tijde van 
Filips het bestuurlijk centrum van het graafschap. De grafelijke 
administratie was er gevestigd en men sprak er recht. 

Dankzij de visioguide in Vlaamse of internationale gebarentaal 
kan je ook met een auditieve beperking genieten van de comedy 
tour waarin Wouter Deprez je meeneemt op ontdekkingstocht in 
en rond het Gravensteen. Met spannende riddergevechten op de 
achtergrond serveert hij je zijn eigenwijze kijk op de geschiedenis 
van deze middeleeuwse waterburcht.  

Meer info over het Gravensteen en andere Gentse ikonen  
vind je op www.historischehuizen.stad.gent

Gravensteen    Sint-Veerleplein 118
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Industrieel erfgoed
Gent heeft een verleden als industriestad en is daar terecht trots op. Dit industriële verleden willen we in de stad herkenbaar houden 
door onroerend erfgoed op te nemen in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Zo vertellen de gebouwen en installaties ook vandaag  
nog hun verhaal van economische vooruitgang en ontwikkeling.  

Een stadsgasfabriek 
De gashouders waren onderdeel van een stadsgasfabriek die 
in 1880 in opdracht van de Stad Gent werd gebouwd door de 
Compagnie de Gaz de Gand. De fabriek werd strategisch gebouwd 
op een onontgonnen terrein vlakbij de Nieuwevaart, het Rabot-
station en grote textielfabrieken. De wijk rondom was volop in 
ontwikkeling als nieuwe arbeiderswijk. 

Voor Gent betekende deze gasfabriek een enorme vooruitgang 
voor de kwaliteitscontrole van het geproduceerde gas, voor de 
bedrijfszekerheid en voor de uitbouw en het beheer van een 
gasleidingnetwerk in de stad. Wat voordien in handen was van 
private maatschappijen kwam in 1900 volledig in beheer van 
de Stad. Grote delen van de stad  konden nu door één centrale 
fabriek worden bediend.

Het geproduceerde gas was in eerste instantie lichtgas. Het diende 
voor de straatverlichting (gaslantaarns), voor de verlichting van 
belangrijke gebouwen en nabijgelegen fabrieken. De gasverlichting 
vond uiteindelijk ook zijn weg naar de vele huishoudens. In de 
jaren na 1920 won elektriciteit op de verlichtingsmarkt steeds meer 
terrein. De gasindustrie innoveerde en richtte zich meer op gebruik 
van gas in de keuken en voor verwarming.  

De werking 
Het gas werd verkregen door de verbranding van steenkool in 
de gasfabriek. Het was een continu proces dat niet zomaar kon 
stoppen. De gashouder was dan ook een buffervat tussen productie 
en verbruik. Bij deze gasfabriek kwamen uiteindelijk 5 gashouders 
te staan. 

De gashouders in Gent zijn natte telescopische gashouders. Ze 
bestaan uit een cilindervormige klok (soort omgekeerd metalen vat) 
met een buitenring. Deze klok rust in een bakstenen kuip gevuld 
met water. Het gas wordt in de klok gestuwd via grote leidingen. 
Hierdoor wordt de klok omhooggeduwd. Wanneer de klok helemaal 
uit het water is, wordt de buitenring mee omhoog geduwd. Het 
waterslot zorgt ervoor dat er geen gas kan ontsnappen. Als er geen 
gas in de gashouder zit, rust de klok met buitenring op een houten 
steunstructuur die in het water staat. De kolommenstructuur 
rondom dient om de klok stabiel te houden. De gashouders waren 
dus een soort bewegende machine: als er veel verbruik was stond 
de klok laag, bij weinig verbruik stond de klok hoog. 

De laatste relicten van een tijdperk zijn gerestaureerd 
Vrijwel elke stad in Vlaanderen had zijn gasfabriek, telkens met 
bijhorende gashouders. Maar van alle gasfabrieken in Vlaanderen 
en zelfs in West-Europa resten er nog zeer weinig sporen. De 
productie van energie is dan ook op korte tijd zeer snel geëvo-
lueerd en evolueert nog steeds. De gashouders stonden als het 
ware aan het begin van deze industriële evolutie en zijn een 
belangrijke fase geweest in onze industriële ontwikkeling. Zonder 
gaslicht konden de fabrieken niet optimaal werken en waren de 
straten donker en onveilig. Vanwege hun grote erfgoedwaarde 
werden de gashouders in Gent dan ook in 1995 beschermd als 
monument.

In een aantal Europese steden werden gashouders herbestemd 
en gerestaureerd.  Vaak zijn het ook hier de laatste restanten. 
Voorbeelden zijn onder meer te vinden in Londen, Barcelona, 
Duisburg, Amsterdam, Wenen en Oberhausen. Ze zijn niet allemaal 
van hetzelfde type als in Gent; de constructie van gashouders 
kende immers een hele evolutie met technische verbeteringen. 
Gent draagt zijn steentje bij aan dit verhaal. Gezien het boven-
lokale belang van dit industrieel erfgoed is het moeilijk om dit als 
stad alleen te doen en misschien is het dan ook logisch dat de 
restauratie mee financieel ondersteund werd door Vlaanderen. 

De restauratiewerken startten in 2019 en duurden bijna 2 jaar. 
Hierbij werd het historische verhaal terug zichtbaar gemaakt en 
werd ervoor gekozen om deze plek opnieuw onderdeel te maken 
van het stedelijk weefsel, zodat de Gentenaar dit erfgoed kan 
beleven. Een van de twee gashouders werd als een soort arena 
volledig in het park geïntegreerd. De kolommenstructuur werd 
plaatselijk verstevigd, zodat er mogelijkheden zijn voor creatieve 
events zoals een openluchtcinema. De andere gashouder is een 
gigantisch outdoor-museumobject en dient als waterbuffervat 
voor de wijk. In de klok is een kijkvenster gemaakt zodat je in de 
met water gevulde tank kan kijken. Het Industriemuseum zorgde 
voor de didactische ontsluiting van deze enorme machines. Via 
infopanelen, kijkers of op je smartphone in de erfgoedapp kan je 
weetjes en verhalen ontdekken over deze fascinerende structuren. 

Een terugblik op de werken 
Deze timelapse video geeft je een unieke kijk op de restauratie-
werken.

Gashouders    Gasmeterlaan 1079

https://youtu.be/-HSCD-pi5yo
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Ontstaan en groei van UCO 
Na de Eerste Wereldoorlog is de voorheen sterke Gentse katoenin-
dustrie zwaar beschadigd. Daarom besluiten 6 Gentse spinnerijen 
in 1919 om te fuseren tot de Union Cotonnière, later afgekort als 
UCO. In de loop van de volgende decennia lijft UCO bijkomende 
spinnerijen en ook weverijen in, wat een breder aandeel in het 
katoenproductieproces oplevert.

De voorspoedige groei van UCO noodzaakt tussen 1946-1948 de 
bouw van een nieuwe, reusachtige spinnerij en weverij, in de 
Maïsstraat. Men rekent immers op een wekelijkse productie van 
liefst 40.000 kilo stof, 25.000 kilo touw en 10.000 kilo weefsel.  
De basisgrondstof voor dit alles, het katoen, wordt opgeslagen  
in het flankerende balenmagazijn.

Gustave Magnel en zijn prefab spanbetonelementen 
De fabriek en haar katoenbalenmagazijn worden opgetrokken 
middels een revolutionaire constructietechniek: geprefabriceerde 
draagbalken in spanbeton. Hierbij wordt de wapening onder 
trekkracht in het beton geplaatst. Dit levert een gewapende 
betonsoort op die een veel grotere belasting verdraagt en dus een 
veel grotere overspanning kan realiseren. Zo bekomt men een zeer 
ruime werkvloer die slechts minimaal door steunpunten onder-
broken wordt. Voor de fabriek realiseert men zo maar liefst 35.000 
m² vloeroppervlakte, het kleinere balenmagazijn is nog steeds 
goed voor een aardige 950 m².

De Gentse professor, onderzoeker en betonspecialist Gustave 
Magnel (1889-1995) perfectioneerde deze techniek sinds 1937. Hij 
ontwikkelde samen met de Brusselse firma Blaton-Aubert een 
eigen Blaton-Magnel-systeem om de voorspanning te realiseren. 
Dit systeem wordt nadien in talrijke bedrijfsgebouwen toegepast. 
In 1948, niet toevallig gelijktijdig met de bouw van de UCO fabriek, 
publiceert Magnel zijn standaardwerk Le béton précontraint. 
Dit kent een wereldwijde verspreiding en ook de fabriek kan 
wereldwijd rekenen op belangstelling van specialisten. Voor het 
eerst werd spanbeton op zo’n grote schaal toegepast en gecombi-
neerd met de prefabricatie van standaardelementen.

Herontwikkeling tot U-Connect,  
een bedrijventerrein voor sociale economie 
Economische ontwikkelingen leiden er uiteindelijk toe dat UCO in 
2008 besluit in vereffening te gaan. De site in de Maïsstraat sluit 
definitief in januari 2009.

Het grote potentieel van de site gaat echter niet verloren: 
sogent koopt het geheel in 2010 en start het stadsontwik-
kelingsproject Het Getouw. Daarbinnen krijgt de voormalige 
fabriek een invulling met bedrijven uit de sociale economie en 
zo bouwt ze mee aan een inclusieve samenleving. Het balen-
magazijn – nu Balenmagazijn – speelt daarbij opnieuw een 
centrale voorzienende rol. Het biedt de nodige ondersteuning 
voor die bedrijven in de vorm van een sociaal restaurant, 
vergader- en opleidingslokalen en een multifunctionele zaal. 
De renovatie gebeurt naar een ontwerp van TRANS architectuur 
waarbij men het industriële karakter van de constructie in 
baksteen voor de muren en spanbeton voor het dak intact 
houdt. Het bedrijventerrein gaat intussen verder onder de 
naam U-Connect, een knipoog naar het UCO-verleden en  
vooral een verwijzing naar de nieuwe connecties die op  
de site gemaakt worden.

De Katoenroute is een wandeling van 1,5 km dwars door het 
Bloemekenspark, met info over het industriële verleden van 
deze site en tal van leuke opdrachten voor kinderen.  
Je kan de wandeling op eigen houtje doen (het plan  
vind je hier). Tijdens Open Monumentendag voorzien  
we ook 2 gegidste wandelingen, om 14u en om 16u.  
Reservatie op voorhand verplicht.

Wil je graag nog meer lezen?

Over Gustave Magnel 

Over de katoenfabriek en Balenmagazijn van UCO

Over de herontwikkeling van de UCO-site

Balenmagazijn en Katoenroute   Getouwstraat 1010

www.stad.gent/nl/bloemekenswijk/katoenroute-verweven-met-je-wijk
www.ugentmemorie.be/personen/magnel-gustave-1889-1955
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/307163
www.sogent.be/projecten/uco
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Van textiel naar elektrisch schakelmateriaal 
De Vynckiersite dankt zijn naam aan de firma van de 
Gebroeders Vynckier, die deze voormalige textielsite overnam 
en de gebouwen herbestemde tot een productiefabriek voor 
elektrisch schakelmateriaal. 

De imposante gebouwen waren in oorsprong ontworpen als 
spinnerijen voor de textielindustrie. Het noordelijk  
Manchestergebouw werd in 1910 opgericht door de Indienne-
rie-Teinturerie-Gantoise, een filiaal van de Usines Cotonnières 
Gand-Zele-Tubize. Architect Serafinus de Taeye zorgde voor 
het ontwerp. Vanaf 1923 vestigde zich hier ook het katoenbe-
drijf Pipyn NV met de bouw van een conciërgewoning en een 
spinnerij, gekend als het zuidelijk Manchestergebouw.  
Dit werd ontworpen door architect Emile de Weerdt. 

De losstaande spinnerijen 
De beide Manchestergebouwen zijn een modelvoorbeeld 
van de geperfectioneerde grote losstaande spinnerijen, naar 
Engels voorbeeld. Deze zogenaamde fire-proof cotton mill werd 
in Engeland uitgevonden en aangepast aan de functionele 
noden en de hoge eisen voor een verbeterde brandbevei-
liging. De Gentse architecten haalden dan ook hun inspiratie 
bij deze Engelse voorbeelden qua constructietechnieken en 
planopbouw, maar gebruikten de neo-Vlaamse renaissancestijl 
om hun ontwerp een eigen regionale uitstraling te geven. 
De gevels, traptorens en daken hebben de mooi uitgewerkte 
details uit de burgerlijke bouwkunst. Het fenomeen om deze 
spinnerijen een regionale uitstraling te geven is een wereldwijd 
verschijnsel. Vaak zijn ze gelijkaardig qua grondplan en 
bouwwijze maar in elk land en elke regio worden ze gekenmerkt 
door een eigen stijl.

De bouwwijze van deze spinnerijen is zeer vernuftig en maakt 
gebruik van de voor die tijd nieuwste bouwmaterialen. De basis 
is een grid van gietijzeren kolommen waartussen de machines 

werden opgesteld. De vloeren bestaan uit metalen liggers 
waartussen bakstenen of betonnen gewelven worden geplaatst. 
Gietijzer en beton waren nieuwe materialen met voordelen van  
onontvlambaarheid en betere sterkte-eigenschappen dan de 
traditionele materialen in hout, natuursteen en baksteen.  
De maatvoering van het kolommen grid werd vooral bepaald 
door de afmetingen van de machines en de capaciteit en het 
type van de aandrijving. 

De  twee Manchestergebouwen werden ontworpen voor een 
aandrijving via een centraal aandrijvingssysteem (bijv. een 
stoommachine) met overbrengingsassen naar de verschillende 
individuele machines. De transmissieschacht die in directe 
verbinding staat met de machinekamer is nog aanwezig in 
beide gebouwen. De brandbeveiliging werd niet enkel door 
het materiaalgebruik  gegarandeerd, er werd ook een brand-
bestrijdingsinstallatie geïnstalleerd waarbij de traptorens een 
waterreservoir herbergen om in bluswater te voorzien.

Deze imposante gebouwen bepalen door hun volume  
en architecturale uitstraling de skyline van dit deel van Gent.  
Ze zijn dan ook terecht ‘de kathedralen van de industrie’.  
Naast de Manchestergebouwen bezit de site twee ronde 
bakstenen schoorstenen, een stoftoren, een machinehuis en 
een indrukwekkend ketelhuis met maar liefst 6 stoomketels.  

De toekomst 
De site kreeg recent twee nieuwe eigenaars: Revive en ABC 
(Anglo Belgian Corporation). Zij zullen de site herontwikkelen 
tot een bedrijventerrein van de toekomst. Zo zal er een  
innovatie-ecosysteem vorm krijgen rond energietransitie 
en ‘industrie 4.0’. Vynckier in transitie wil van Gent een van 
de leiders maken in de ‘4th clean, lean & green industrial 
revolution’. De Manchestergebouwen krijgen een prominente 
plaats in dit verhaal en zullen ook in de toekomst bekend 
blijven als ‘kathedralen van de industrie’.

Vynckiersite   Nieuwevaart 51 11
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Evenementen op de site 
Ontdek in juli en augustus de open air cinema van Hoff met een 
variëteit aan films in een prachtig historisch decor. Meer info  
en programmatie is terug te vinden op www.hoff-gent.be

Van 9 september tot en met 31 oktober zal er op de gelijk-
vloerse verdieping van de zuidelijke Manchester een mobili-
teitsexpo plaatsvinden. Hier vind je onder andere een enorme 
collectie terug van de carrosserie van de Mahy collectie die 
destijds in het Wintercircus gehuisvest was. Neem alvast een 
kijkje op www.expo-mahy.be. Toegang tot deze expo is niet 
inbegrepen in de gidsbeurt van Open Monumentendag.  
Wil je voor of na je gidsbeurt de expo bezoeken, dat kan!  
Boek je tickets online. 

Over Revive  
Revive wil voor alles een eerlijk en respectvol antwoord bieden 
op de toekomst van wonen en werken. Daarom kiest Revive 
bewust voor de heroriëntering van ‘brownfields’. Dit zijn oude 
industriële sites, verwaarloosde gebouwen en terreinen die 

Revive onder meer converteert naar de nieuwe buurten en 
werkplaatsen, al dan niet met gemengde of nieuwe functies. 
Zo hoeft om te beginnen geen groen aangesneden te worden. 
Revive kiest bij elk project voor een duurzame totaalaanpak. 
Uiteraard energievriendelijke gebouwen, maar telkens gecom-
bineerd met een doorgedreven visie op mobiliteit en de creatie 
van sociale dynamiek. 

Over ABC 
Anglo Belgian Corporation (ABC), dat sinds 1912 ten noorden 
van de Vynckier site gevestigd is, produceert verbrandingsmo-
toren voor de scheepvaart, locomotieven en generatorsets.  
Het investeert sterk in de toekomst met onder andere de 
ontwikkeling van motoren op waterstof, die sinds 2020  
commercieel beschikbaar zijn. ABC zal het noordelijk deel  
van de Vynckier site gebruiken als uitbreidingszone voor  
haar huidige productieactiviteiten en deels voor verhuur  
aan andere industriële bedrijven.
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Herinneringen aan weleer  
Het Industriemuseum, in een oude katoenfabriek aan de oevers 
van de Leie, herbergt herinneringen aan het fabrieksleven van 
weleer. Niet alleen het typische zaagtanddak, de forse zuilen 
en de gigantische raampartijen van het gebouw vormen een 
knipoog naar dit fabrieksverleden, maar ook de nog werkende 
weefgetouwen, klinkende letterzetmachines en boeiende getui-
genissen van arbeiders en fabrieksbazen nemen je mee naar de 
werkvloer.

Desmet-Guequier. Zo luidde de naam van de fabriek waarin het 
Industriemuseum vandaag huist. Laat je tijdens de tour ‘Van 
textielfabriek tot Industriemuseum’ rondleiden in het indruk-
wekkende pand en verken de architectuur van de voormalige 
katoenspinnerij. Werp een blik achter de schermen en bezoek 
de plekken die je als museumbezoeker anders nooit te zien 
krijgt. Weet jij waar de vroegere fabrieksingang verscholen zit?

In zaal Elvira kan je de expo ‘Alexander Dumarey. Kathedralen 
van de industrie’ bezoeken. De fototentoonstelling loodst je 
van het ene fotopaar naar het andere. Op de foto’s schitteren 
Gentse textielfabrieken. Zwart-wit naast kleur. Vroeger naast 
vandaag. Stuk voor stuk waren die spinnerijen, weverijen of 
blekerijen majestueuze gebouwen: de kathedralen van de 
industrie. Vandaag zijn ze gesloopt, staan ze er wat verkommerd 
bij of werden ze herbestemd tot iets nieuws. De zwart-wit-
beelden komen allemaal uit de fotocollectie van het Indus-

triemuseum. De hedendaagse foto’s werden tijdens coronajaar 
2020 gemaakt door VRT NWS-fotograaf Alexander Dumarey. 
Zie jij de verschillen? Ook kinderen zijn van harte welkom: het 
familieparcours ‘In de voetsporen van Alexander’ leidt ze met 
een doe-boekje vol dolle opdrachten doorheen de expo.

Wie de kathedralen van de industrie liever live verkent, kan met 
een fietskaart langs enkele van de gebouwen fietsen. De lus is 
17 kilometer lang, maar kan worden ingekort tot 9 kilometer.  
De fietskaart is gratis beschikbaar aan het museumonthaal of 
bij Visit Gent op het Sint-Veerleplein.  
Je kan de route ook hier downloaden.

Voor de kleinsten is er nog meer. 
Tijdens de workshop ‘Druk je eigen fabriek met legoblokjes’ 
creëer je je eigen fantastische fabrieksgebouw met speel-
blokjes, waarna je er inkt over strijkt om je bouwwerk af te 
drukken op papier. Een fijne herinnering aan je bezoek!

Creatievelingen kunnen ook fabriekjes bouwen in de Tinker 
Studio, een maakplek op de 5de verdieping van het museum. 
Je kan er experimenteren met allerlei kleurrijke materialen en 
technieken en zo je eigen schoorsteen, fabriek, zelf uitgevonden 
machine of hijskraan ineen boksen. Een handleiding is er niet, 
maar prutsen is toegestaan.

Voel je het al kriebelen? Welkom in het Industriemuseum!

Industriemuseum   Minnemeers 10 12
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Kerken met herbestemming
De kerk is voor een wijk en haar bewoners altijd een herkenningspunt en medebepalend voor de identiteit. Door maatschappelijke 
evoluties kan niet elk kerkgebouw een kerk blijven. Een nieuwe functie die past bij de cultuurhistorische betekenis van het gebouw 
en die recht doet aan haar belang voor de gemeenschap dringt zich op. Maar het vinden van zo’n functie  is vaak een hele uitdaging. 
Enkele mooie projecten vertellen graag hun verhaal.  

Tuinwijk Malem 
Eeuwenlang bevond zich ten westen van Ekkergem een onbewoond 
eiland, omsloten tussen 2 aftakkingen van de Leie. In 1948 werd er 
beslist om op dit eiland een tuinwijk te bouwen die zou bestaan uit 
een ensemble van eengezinswoningen en enkele appartementen, 
gestructureerd rondom diverse straten en groene ruimtes. Centraal 
in de tuinwijk voorzag men enkele gemeenschapsvoorzieningen.

In 1951 startte de Stad Gent met de bouw van de eerste panden 
aan het Heldenplein. Het betrof middelhoge galerijflats met 
winkels op de gelijkvloerse verdieping en 64 appartementen op de 
bovenverdiepingen. Deze gebouwen werden opgetrokken in een 
rode baksteenarchitectuur onder zwarte pannendaken. Vanaf 1953 
bouwden 4 sociale huisvestingsmaatschappijen in totaal 73 appar-
tementen en 345 eengezinswoningen rondom de straten en groene 
pleinen van de wijk. De panden werden opgetrokken in een sobere 
witgeschilderde baksteenarchitectuur, onder zadeldaken met zwarte 
pannen. Vooral deze bouwfase verschafte de tuinwijk haar karakte-
ristieke en homogene uitzicht.

Centraal kerkgebouw 
Na de bouw van de residentiële architectuur werden in het hart van 
de tuinwijk een school en kerk voorzien. De kerk Onze-Lieve-Vrouw 
Koningin van de Vrede werd tussen 1956 en 1957 opgericht als 
bijkerk voor de parochie Sint-Jan-Baptist. Ze werd uitgevoerd in een 
regionalistische architectuurtaal met romaanse invloeden, naar 
het ontwerp van architect Gerardus-Joseph Van Offeren. Met haar 
witgeschilderde bakstenen parement en zwarte dakbedekking paste 
de kerk volledig in het karakter van de tuinwijk. Het kerkinterieur 
werd gekenmerkt door de ruimtelijkheid, de rijkelijke lichtinval en 
het betonnen cassetteplafond.

Verkoop en herbestemming 
In 2014 stelde het bisdom van Gent een kerkenbeleidsplan op. 
Hierin werd beslist over te gaan tot de verkoop van een aantal 
Gentse kerkgebouwen. De kerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van  
de Vrede was de eerste kerk die te koop werd aangeboden.  
Op 6 februari 2015 kocht Circusplaneet vzw de kerk met als doel 
ze om te vormen tot een volledig uitgeruste circusruimte met een 
aangrenzende foyer voor de buurt. Circusplaneet wilde met deze 
herbestemming een collectieve thuis vormen voor een gemeen-
schap, deze keer met het thema circus als drijfveer. Zo kon de kerk 
haar oorspronkelijke rol als ontmoetingsplek voor een gemeen-
schap weer opnemen.

Voor de renovatie deed Circusplaneet een beroep op het Gentse 
architectenbureau Plano. Dit architectenbureau realiseerde een 
ontwerp dat maximaal rekening hield met de ruimtelijke en archi-
tecturale kwaliteiten van het kerkgebouw. Er is gewerkt met struc-
turen en invullingen die voldoende reversibel zijn en die afgestemd 
zijn op de unieke beleving van het kerkgebouw. De noodzakelijke 
circusinfrastructuren zijn respectvol geïntegreerd met zorg voor het 
waardevolle gebouw en zijn karakteristieken. Voor het indelen van 
de kerk in verschillende ruimtes is er gewerkt met transparante 
invullingen. Zo is de scheidingswand tussen de lesruimte en de 
foyer beglaasd, zodat de oorspronkelijke ruimtelijkheid van het 
kerkgebouw maximaal kan worden ervaren.

Benieuwd naar wat Circusplaneet allemaal te bieden heeft?  
Ontdek het op www.circusplaneet.be

O.L.V.-Koningin van de Vrede – Circusplaneet   Oud-Strijderslaan 113
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Een nieuwe kerk in een nieuwe wijk 
De Sint-Jozefkerk ligt midden in de Rabotwijk. Ze werd door architect 
August Van Assche ontworpen als een prominent middelpunt in 
deze nieuwe arbeiderswijk, die was ontstaan rond 1872 op een 
moerassig en onontwikkeld gebied in het noorden van Gent. Na de 
afbraak van de stadspoorten en stadsomwalling in 1860 waren de 
textielfabrikanten bijzonder geïnteresseerd in dit gebied, zowel voor 
het bouwen van nieuwe fabrieken als voor een betere huisvesting 
van arbeiders, die vaak in erbarmelijke omstandigheden in de stad 
woonden. De terreinen tussen de voormalige stadsomwalling en de 
in 1863 nieuw gegraven Nieuwevaart kwamen dan ook in het vizier 
als nieuwe woonwijk. De zelfstandige parochie Sint-Jozef ontstond 
in 1871, door de benoeming van pastoor Aloïs Joos. De parochie 
werd genoemd naar de patroonheilige van de timmerlieden en  
de werknemers, Sint-Jozef, als terugkoppeling naar de fabrieks- 
arbeiders. 

Een bijzonder rijk interieur 
De Sint-Jozefkerk werd gebouwd tussen 1874 en 1883. In tegen-
stelling tot het vrij robuuste exterieur is de kerk binnenin heel 
kleurrijk. Het interieur is bijzonder rijk uitgewerkt en representatief 
voor de Reformed Gothic Style of Victoriaanse neogotiek.  
De bakstenen muren werden gedecoreerd met veelkleurige baksteen-
motieven, beschilderd met geometrische motieven en bekleed met 
wandtextiel. De geschilderde kruisweg op textiel van Coppejans en 
Vonck is hiervan een sprekend voorbeeld. Ook de vloer is samenge-
steld uit een geometrische compositie met veelkleurige tegels. 

De kerk telt 5 altaren, alle uitgevoerd in neogotische stijl. 
Het hoogaltaar, het Maria-altaar, de preekstoel en 4 van de 5 
biechtstoelen werd gemaakt in het atelier van Mathias Zens. Deze 
Duitse beeldhouwer had in Gent een omvangrijk atelier met meer 
dan 100 werknemers en stond onder meer ook in voor de inrichting 
van de Sint-Annakerk. Doordat het meubilair uit één en hetzelfde 
atelier komt, heeft het een unieke ensemblewaarde.

Het indrukwekkende orgel uit 1913 is van Jules Geerts uit Berchem. 
De communiebanken zijn gemaakt in het atelier Wieme en de 
glasramen werden geproduceerd door het huis Casier. 

De crypte als schakelruimte naar de toekomst 
Naast het schitterende interieur heeft de kerk een grote crypte; 
ze beslaat de volledige oppervlakte van de kerk en heeft indruk-
wekkende bakstenen gewelven. Deze immense ruimte speelt een 
cruciale rol voor de toekomst van de kerk. De kerk werd immers in 
2018 het laatst gebruikt voor eucharistievieringen. De Stad Gent is 
een ontwerp- en beheerderstraject gestart om de kerk een buurt-
gerichte invulling te geven zodat ze opnieuw een centrale betekenis 
krijgt in de wijk. 

DIAL architects maakte een ontwerp waarbij de crypte en het schip 
beter toegankelijk worden gemaakt. De crypte wordt ingevuld met 
verschillende ruimtes die een economisch buurtgerichte functie 
kunnen krijgen, zoals een fiets-, kook- of maakatelier. Het schip 
daarentegen wordt de plaats voor culturele uitwisseling en ontmoe-
tingen. Beide worden met elkaar verbonden door een centrale 
trappartij in het schip zodat er een nieuwe interactie ontstaat 
tussen deze voorheen twee gescheiden werelden. De nieuwe 
architecturale ingrepen in de kerk zijn zo gekozen dat de kerk een 
gevarieerde toekomstige invulling kan krijgen. Zo kan ze opnieuw 
een betekenis krijgen voor de buurt.

Inventaris religieuze voorwerpen 
De Sint-Jozefkerk heeft ook een zeer rijke collectie religieuze 
voorwerpen. Ze zijn vaak geschonken door de industriëlen die 
in de Rabotwijk actief waren en zijn dus sterk verbonden met de 
geschiedenis van de wijk. Een groep enthousiaste vrijwilligers van 
de Erfgoedcel van het STAM maakte een inventaris op van deze 
collectie. Speciaal voor Open Monumentendag worden enkele  
van de meest in het oog springende voorwerpen getoond.

Zin in een virtueel bezoek? 
Deze virtuele tour geeft je een uniek zicht op de kerk. 

Sint-Jozefkerk   Wondelgemstraat 8414

https://communicatie-digitaal.gent.be/tour/tour.html
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Antonius van Egypte  
Op deze plek in Meulestede stond al in 1642 een kapel. Ze werd in 
1731 vervangen door de huidige kerk in classicerende barokstijl. In 
1865-1867 werd de kerk aangepast en uitgebreid. Zo werden in 1865 
tegen de zuidgevel de sacristie en doopkapel met winterkapel op 
de bovenverdieping toegevoegd en werd in 1867 de voorgevel met 
klokkentoren in neobarokke stijl bijgebouwd. De kerk is een naar 
het oosten georiënteerde eenbeukige kerk van zes traveeën, onder 
een leien zadeldak. De zuidgevel kwam vrij te staan door de sloop 
van de aangrenzende panden langs de Meulesteedsesteenweg. 

De kerk is gewijd aan de heilige Antonius van Egypte, ook wel 
aangeduid als Antonius Abt. Vanaf 1843 fungeerde ze als hulpkerk 
van de Sint-Salvatorparochie en sinds 1909 van de Sint-Theresiapa-
rochie.

Het bepleisterde en geschilderde interieur wordt gekenmerkt door 
de kruisribgewelven met gordelbogen op rocailleconsoles. Het 
18de-eeuwse hoofdaltaar met een schilderij van Sint-Antonius Abt 
was oorspronkelijk afkomstig van de gesloopte Sint-Catharinakerk 
in de Lange Violettestraat. Eveneens waardevol zijn het glas-in-
loodraam van Sint-Antonius, de 18de-eeuwse eiken biechtstoel en 
de 19de-eeuwse ijzeren communiebank met vergulde medaillons.

Het Van Peteghem-orgel 
Het orgel werd gebouwd door Pierre-Charles Van Peteghem. Deze 
Gentse orgelbouwersfamilie was actief in Vlaanderen, Frans-Vlaan-
deren en Zeeuws-Vlaanderen en heeft van ca. 1733 tot ca. 1870 de 
Vlaamse orgelbouw een eigen gestalte gegeven. De Van Peteghems 

waren in de 18de en in de eerste helft van de 19de eeuw de belang-
rijkste orgelmakers van de Zuidelijke Nederlanden. In 1980 werd het 
orgel beschermd als monument. Tijdens Open Monumentendag zal 
de huisorganist enkele mooie liederen spelen.

Toekomstplannen 
In 2017 werd de kerk onttrokken aan de eredienst. Ze is eigendom 
van Stad Gent en wordt momenteel gebruikt voor cultuur- en 
wijkgebonden activiteiten. Onder het beheer van de vzw Meulestede 
vinden er onder meer concerten, tentoonstellingen en beurzen 
plaats. Om deze activiteiten nog verder uit te bouwen wordt de kerk 
heringericht en wordt er een uitbreiding voorzien aan de parkzijde. 
Het architectenteam OFFICEU – Atelier Arne Deruyter heeft hiervoor 
een ontwerp gemaakt. Het kerkschip verandert niet structureel 
maar wordt wel opgefrist. Het interieur wordt opnieuw geschilderd 
en uitgerust met een nieuwe verwarmingsinstallatie met het oog 
op concerten en andere activiteiten. De sacristie krijgt een nieuwe 
invulling als foyer met een keuken. In de waardevolle sacristie-
kasten kan mogelijk een vestiaire worden ondergebracht. De ruimte 
boven de sacristie kan worden gebruikt als polyvalente ruimte 
of artiestenloge. Aan de buitenzijde van de sacristie komt een 
aanbouw in een fijne stalen structuur. Die aanbouw biedt ruimte 
voor een zomerfoyer, sanitair en een terras. Klimplanten zullen de 
pergolastructuur op termijn begroeien en zo een mooie groene 
overgang maken van de kerk naar het Meulestedepark.

Wil je meer weten over het cultureel aanbod in de kerk?  
Volg @ccmeulestede op Facebook of Instagram.  
Of stuur een mailtje naar info@ccmeulestede.com

15 Sint-Antonius Abtkerk  Redersplein

https://www.facebook.com/CCMeulestede
https://www.instagram.com/ccmeulestede/
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Kastelen-fietsroute
Zin in een combinatie van erfgoed, groen en beweging? Kies dan voor deze 17 km lange fietsroute langs kastelen en kasteelparken 
en geniet van de unieke sfeer van het Parkbos. Een heel stuk van de route fiets je over de oude spoorwegverbinding tussen Gent en 
station De Pinte. Met wat geluk tref je op je fietstocht de schaapsherder, die met de hulp van 200 schapen en enkele geiten het gras 
langs de paden kort houdt. De gedetailleerde fietsroute vind je op www.stad.gent/openmonumentendag.

De site AZ Maria Middelares en het kasteel ‘Le Bois dormant’  
Het pas gerestaureerde en herbestemde kasteel dat ooit de naam 
‘Le Bois dormant’ droeg, kent een boeiende en bewogen geschie-
denis.

In 1913 liet textielnijveraar Fernand Hanus (later Hanet) een 
buitengoed op een oude walsite aan de Kortrijksesteenweg bouwen. 
Het landhuis was net afgewerkt toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak 
en de Duitse bezetter het domein opeiste. Het lag strategisch vlak 
bij het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem en liep tijdens de oorlogs-
jaren behoorlijk wat schade op. In de daaropvolgende jaren liet 
mevrouw Hanus, die intussen weduwe was geworden, het domein 
aanpassen. Het landhuis werd verbouwd en uitgebreid en de omlig-
gende tuin werd heraangelegd. Het buitenverblijf met kasteelallures 
kreeg de naam ‘Le Bois dormant’. Een kleine 10 jaar later verkocht 
zij het aan de vzw  Toevlucht van Maria. De zusters cisterciënzers 
vormden de site in sneltempo om tot ziekenhuis Maria Middelares. 

Vanaf de jaren 1950 kende de zorgsector op de site onophoudelijke 
ontwikkelingen. De prangende vraag naar nieuwe infrastructuur in 
de tweede helft van de 20ste eeuw leidde tot de bouw van pavil-
joenen en andere gebouwen. Aan het begin van de 21ste eeuw 
stonden de versnipperde gebouwen een efficiënte ziekenhuis-
werking in de weg. De bouw van een nieuw ziekenhuis achteraan 
het terrein opende nieuwe perspectieven.

Na de afbraak van het bestaande ziekenhuis bleven de restanten 
van het kasteel verweesd achter. De recente restauratie en herbe-
stemming van het gebouw zorgen nu voor een nieuwe dynamiek 
waarbij heden en verleden subtiel met elkaar in dialoog gaan.  
De voorgevel werd samen met de halfronde aanbouwen zorgvuldig 
gerestaureerd, de achtergevel kreeg een hedendaagse uitbreiding 
die weerspiegelt in een ovale waterpartij.  Het interieur werd met 
zorg voor de nog aanwezige erfgoedelementen gerestaureerd. 
Vandaag huisvest het gebouw een apotheek, een restaurant en 
kantoor- en vergaderruimten.

Op de site zijn de kapel en het klooster van de cisterciënzer-
zusters, de grot, de bunker en de amberboom restanten uit een rijk  
verleden. Hun verhaal onthult stuk voor stuk de geschiedenis van 
de site. 

Vers van de pers 
Sophie Derom, die op de site zal gidsen op Open Monumentendag, 
schreef het boek ‘Slapen en in schoonheid ontwaken. De verborgen 
geschiedenis van de site Maria Middelares.’ De publicatie zal vanaf 
Open Monumentendag beschikbaar zijn en wordt te koop aange-
boden in de boekhandel.

Kasteel Hanet   Kortrijksesteenweg 102616
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In 1754 verschijnt op deze oude, omwalde site in Maaltebrugge 
een fraai kasteel in klassieke stijl. Het is een typisch buitenver-
blijf aan de rand van Gent, naast de Maaltebeek. En zo wordt het 
halfweg de 19de eeuw ook gebruikt door Gents textielbaron en 
ultramontaan Joseph de Hemptinne.

Bethune, architect van de Belgische neogotiek  
In 1857 haalt de Hemptinne architect Jean-Baptiste  
Bethune (1821-1894) naar Gent voor een belangrijke opdracht.  
Dit betekent meteen de start van een sterke samenwerking.

Bethune kent op dat moment de Engelse Gothic Revival al zeer 
goed dankzij meerdere studiereizen en persoonlijke contacten. 
De christelijke architectuur van A.W.N. Pugin is daarbij zijn grote 
voorbeeld. De neogotiek is immers een van de 19de-eeuwse 
neostijlen die reageren op de 18de-eeuwse klassieke stijlen die 
men ervaart als steriel en te weinig aansluitend op de lande-
lijke eigenheid. Bovendien groeit binnen de context van het 
opkomende socialisme een katholiek reveil dat nood heeft aan 
een eigen christelijke stijl.

In tegenstelling tot Pugin, die een internationale neogotiek 
voorstaat, is Bethune voorstander van een regionale eigenheid. 
Zijn ‘archeologische’ benadering van wat hijzelf l’art chrétien 
noemt, voedt hij met talloze studies naar authentieke gotische 
realisaties.

Het belang van kunstambachten 
Bethune bekwaamt zich tegelijk ook in onder meer glas-in-lood-
kunst. Dat kunstambacht was in vergetelheid geraakt, hij leert de 
techniek daarom bij Pugins medewerker. 

In 1859 verhuist hij van Brugge naar Gent, samen met zijn 
glas-in-loodatelier. Voor Bethune wijst de architectuur als 
voornaamste kunstvorm de weg aan de andere kunstvormen. 
In Maaltebrugge creëert hij een echte kunstenaarskolonie. Hier 
werken vanuit dezelfde geest en inspiratie de schilder Adriaan 
Bressers, beeldhouwers Leonard en Leopold Blanchaert en 
edelsmid Armand Bourdon. De weesjongens uit de Hemptinnes 
Sint-Jozefinstituut voorzien hun kunstateliers van bijkomend 

talent. Zo verzekert Bethune zich van een schare kwalitatieve 
vakmensen. Vanaf 1866 sticht hij, samen met de Hemptinne,  
ook de invloedrijke Sint-Lucasscholen. 

Het nieuwe, neogotische kasteel 
Het spreekt haast vanzelf dat de Hemptinne zijn kasteel in de 
misprezen klassieke stijl wenst in te ruilen voor een ontwerp van 
Bethune. Deze realiseert de sterk contrasterende zijvleugel rond 
1860, als huisvesting voor de Hemptinnes 8 kinderen.

De neogotiek herkennen we onder meer aan het gebruik van 
baksteen, het asymmetrische volume, het scherpe zadeldak en 
dito puntgevels en de kruisvensters gevat in een doorlopende 
verticale nis, de Brugse travee genaamd. 

Met zijn interieurafwerking in dezelfde stijl creëert Bethune een 
totaalkunstwerk. Zo gebruikt hij het (neo)gotische briefpaneel-
motief bij lambriseringen en deuren en voorziet hij natuurstenen 
schouwen van geglazuurde tegels en geschilderde decoratieve 
friezen.

Achteraan verraden zeven lancetvensters en de koorsluiting 
het bestaan van de eenbeukige huiskapel, een neogotische 
parel. De glasramen met heiligenfiguren komen uit Bethunes 
eigen atelier. Hij realiseert de rest van het interieur, met name 
het (verplaatste) retabel, de heiligenbeelden op sokkels en de 
decoratieve en figuratieve muurschilderingen in samenwerking 
met Bressers en Blanchaert. Ook het houten kruisribgewelf is 
polychroom versierd. 

De vervanging van het klassieke kasteel is nooit gerealiseerd 
waardoor het stijlencontrast opvalt. Het geheel krijgt ca. 1875  
wel een prachtige lusttuin in typische landschapstijl met een 
serpentinevijver die aansluit op de walgracht.

Wil je graag nog meer lezen?

Over Jean-Baptiste Bethune 

Over het Maaltekasteel

Kasteel Maaltebrugge   Kortrijksesteenweg 102317

www.stichtingdebethune.be/200-jbb/jean-baptiste-bethune-1821/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/18422
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           Variatie troef in het Parkbos  
         Vandaag is het kasteelpark Scheldevelde opgenomen in het 
Parkbos. Het Parkbos is een groenpool op de grens tussen De Pinte, 
Sint-Martens-Latem en Gent. Het omvat de boskern Grand Noble 
rond het gelijknamige kasteel, de vallei van de Rosdambeek en 
de boskern Scheldevelde. Dit gebied wordt gekenmerkt door de 
typische drevenstructuur rond het kasteel Scheldevelde. 

In de middeleeuwen bevond zich hier een woud, dat later is 
omgezet naar bosgebied en nog later naar landbouwgebied. Het 
Parkbosproject vormt dit gebied terug om naar een gemengd bos. 
De centrale zone wordt ingericht als wastine, dit is een bos waarin 
dieren grazen. Ezels, in de zomer aangevuld met koeien, zorgen voor 
een ruig maar biodivers bos. Aan de Hemelrijkstraat is er een nieuw 
speelbos en de zone rond de kapel Hemelrijk wordt aangelegd met 
fauna-akkers die voor een open zichtas zorgen. De overige delen 
van de boskern zullen spontaan verbossen. Enkele poelen trekken 
kikkers en salamanders aan.

Kasteel Scheldevelde 
In de 13de eeuw richtte de Gentse Sint-Pietersabdij tussen dit 
uitgestrekte bos en de schrale graslanden een hoeve op. De hoeve 
breidde stelselmatig uit en groeide in de tweede helft van de 18de 
eeuw uit tot een domein met een centraal gelegen kasteel met 
daarrond een netwerk van dreven en wegen. Tijdens het Franse 
bewind werd het kasteel aangeslagen en later openbaar verkocht.  

Auguste Jean Ghislain De Potter (1796-1863) en Marie Surmont de 
Volsberghe (1795-1856) kochten het landgoed in 1841.  Rond 1846 
lieten zij het kasteel afbreken met behoud van de hoeve en de bijge-
bouwen.  In de plaats lieten zij een nieuw kasteel met laat-classicis-

tische inslag bouwen naar een ontwerp van Louis Minard (1801-1875). 

Dochter Zoë (1820-1858) huwde met Alphonse Borluut (1802-1861). 
Zij verkreeg het domein bij het overlijden van haar moeder in 1856. 
Bij testament schonk zij het aan het Bureel van Weldadigheid van 
Nazareth, onder voorwaarde dat het kasteel onderdak zou bieden 
aan minstens 6 bejaarde mannen en 6 bejaarde vrouwen, met als 
beheerders de Zusters van Liefde. 

Het huidige kasteel met de omgevende dreven is sinds 1974 
beschermd cultuurhistorisch landschap. Tot vandaag zijn er 
diensten van het OCMW en een woonzorgcentrum voor een 60-tal 
bewoners gehuisvest.

Tijdens zijn carrière ontwierp Louis Minard heel wat landhuizen, 
kastelen en herenhuizen in en rond Gent voor de Gentse adel en 
de hoge burgerij. Alleen al binnen het grondgebied van het Parkbos 
heeft Minard naast het kasteeldomein Scheldevelde ook  
de domeinen Puttenhove en de Klosse in dezelfde periode 
aangepast in laat-classicistische stijl. 

Het kasteel Scheldevelde, dat oorspronkelijk wit bepleisterd was, 
is kenmerkend voor Minard. Het statige, rechthoekige gebouw 
onder een schilddak heeft een symmetrische gevelordonnantie. 
De voorgevel met zicht op het park is over de twee verdiepingen 
voorzien van een voorportaal met zuilen. 

Het toegangshek met paviljoenen, het kasteelpark en het kasteel 
vormen tot op vandaag een pittoresk ensemble.

Volg @Parkbos op Facebook voor heel wat informatie en inspiratie!

Kasteel Scheldevelde & de zeven dreven 18
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Van hoeve tot kasteel  
Het kasteel Borluut dankt zijn naam aan de 13de-eeuwse 
Heerlijkheid van Borluut, eigendom van de familie van Elisabeth 
Borluut. Het was de echtgenoot van Elisabeth, Judocus Vijd, die  
de opdracht gaf het Lam Gods te schilderen. Begin 19de eeuw werd 
de omwalde hoeve vervangen door het Wit Kasteel zoals we het nu 
kennen, een neoclassicistisch lusthof. In dezelfde periode werd de 
325 meter lange lindendreef aangelegd, loodrecht op de Kortrijkse 
steenweg.

In 1910 kocht textielbaron Charles Morel de Boucle Saint-Denis 
het domein en de omliggende gronden. Door de Rosdambeek een 
kleine 100 meter naar het noorden te verplaatsen, verdubbelde 
hij de oppervlakte van het park. Het kasteel werd uitgebreid met 
de karakteristieke toren die ook fungeerde als waterreservoir. Het 
terras vooraan kreeg een smeedijzeren afdak en de beelden Flora 
en Pomona bewaken sindsdien de voordeur. Bij het koetshuis werd 
een oranjerie en een schildersatelier ingericht voor de dame des 
huizes.

De familie Morel de Boucle Saint-Denis bewoonde het kasteel tot in 
de jaren 1970. Het neerhof en de moestuin langs de dreef werden 
later verkaveld tot woonwijken.

Plaats voor cultuur en sport 
In 1975 kocht de gemeente Sint-Denijs-Westrem het kasteel en  
na de fusie met Gent werd het een eerste keer gerenoveerd.  
Het koetshuis werd omgevormd tot repetitielokaal voor Echo  
der Leie en Rederijkerskamer de Loofblomme. Het tennisveld  
werd uitgebreid met twee nieuwe velden en wordt uitgebaat  
door TC Borluut.

Tijdens Open Momumentendag biedt de tentoonstelling  
‘Kasteel Borluut. Heerlijkheid – Lusthof – Trefpunt’ een visueel 
boeiend overzicht van de geschiedenis van het kasteel.

De Dekenij Borluut organiseert regelmatig tentoonstellingen  
en activiteiten. Lees er hier alles over: www.dekenijborluut.be

Kasteel Borluut  Kleine Gentstraat 46 19

https://www.dekenijborluut.be/


Het programma van Open Monumentendag 2021 is een uitgave 
van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg Stad Gent. 

Met dank aan de eigenaars van de opengestelde panden en 
locaties, alle gidsen en vrijwilligers, en de betrokken collega’s 

van de Stad Gent en sogent.

Inhoud en redactie:  
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

Grafische vormgeving: Gutz&Glory + Vizid 

V.U. Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, Stadhuis,  
Botermarkt 1, 9000 Gent – augustus 2021 
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volg ons op    en     #OMD2021volg ons op  openmonumentendag.be


