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Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag
en de voltooiing van de restauratie
organiseerden de provincie Antwerpen en de
kerkraad
van
de
kathedraal
een
persconferentie en een rondleiding voor de
gidsen en de pers. De ontvangst en de
inleidende spreekbeurten gingen door in de
prachtige tuin van de kathedraal. Luk
Lemmens, gedeputeerde voor o.a. cultuur,
verwelkomde de gasten en benadrukte de
trots van het provinciebestuur dat na vijftig
jaar een volledig afgewerkte kathedraal aan
de inwoners van de provincie en de
honderdduizenden toeristen kan aanbieden.
Vervolgens overliep hij de feestelijkheden die
met jubileum gepaard gaan. Luc Vanerum,
voorzitter van de kerkraad , bedankte de
provincie voor de vele jaren inzet en steun.
Daarbij kon hij een primeur aanbieden: vanaf
1 januari 2016 kunnen bewoners van de
provincie Antwerpen de kathedraal gratis
bezoeken.
Voor het tweede luik van deze bijeenkomst, namen architect Rutger Steenmeijer en
projectverantwoordelijke Amke Maes de genodigden op sleeptouw voor een rondleiding
langs de gerestaureerde gedeelten. Achterliggende bedoeling van deze rondleiding was
de voorbereiding van de kathedraalgidsen van de gidsenorganisatie Topa vzw op
rondleidingen die specifiek gericht zijn op de restauratie.
Bij de rondleiding kwamen vooral de koorrondgang en de aanpalende kapellen aan bod.
Bovendien werden er foto’s getoond van de niet meer zichtbare werken aan de
rioleringen, de daken en de glasramen. Conclusie: wie in de nabije toekomst een
rondleiding in de kathedraal wil volgen zal zeker verrast worden met het resultaat van
de restauratiewerken en alle feiten, anekdoten en wetenswaardigheden die hier aan
bod komen.
Een blik op de toekomst:

- op zaterdag 8 augustus kunnen bezoekers van de ‘Nacht van de kerken’ het verhaal
van de restauratie gratis ontdekken.
- de kathedraal opent tijdens de ‘Open Monumentendag van 2015’ uitzonderlijk de
kathedraaltuin voor het publiek. Deze unieke locatie verkeert dankzij de restauratie in
voortreffelijke staat.
Afspraak: zondag 13 september 2015 van 13 tot 16 uur aan de ingang van de
Groenplaats. Toegang is gratis maar reserveren verplicht op info@dekathedraal.be.
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- Luk Lemmens, gedeputeerde voor o.a. cultuur en Luc Vanerum, voorzitter van de
kerkraad van de kathedraal, in de tuin van de kathedraal

