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Na tien jaar voor het ondergronds
patrimonium te hebben gezorgd
draagt de stad Antwerpen het
beheer over de Ruien over aan
Werkmmaat en Zanzibar bvba. De
nieuwe beheerders geven de
attractie een nieuw elan in een
vernieuwde formule: ‘De Ruien,
Antwerpen ondergronds. Onder de
stad stromen geheimen’.
Om de opening een officieel tintje te
geven
waren
schepen
voor
toerisme Koen Kennis, gedelegeerd bestuurder van Aquafin, Luc Bossyns en de
managing director van Zanzibar, Luc Van Hove uitgenodigd om samen met de
persmensen in te schepen voor een tocht door de ondergrondse ruien.
Nieuw is vooral de driedelige formule om de ruien te bezoeken. Er is keuze uit een
boottochtje van een half uur, een begeleide wandeling met tablet van anderhalf uur en
de vertrouwde groepswandeling met stadsgids van twee uur. Het blijft een avontuurlijke
tocht met tal van interessante weetjes en geheimzinnige anekdotes uit een ver en
recent verleden.
Al vanaf de Middeleeuwen beschikt de stad over een uitgekiend systeem van ruien,
vlieten en vesten, waarin regenwater en huishoudelijk water afgevloeid kon worden
terwijl het ook gebruikt werd als aanvoerkanaal voor kleine bootjes. Het net werd door
de eeuwen steeds meer uitgebouwd en verfijnd tot het uiteindelijk acht kilometer lang
was. Sinds 2005 kunnen bezoekers dit voorheen ontoegankelijke historische erfgoed
ontdekken. Gemiddeld bezoeken ruim 12 000 bezoekers per jaar De Ruien, in 2014
werden er 732 gegidste wandelingen georganiseerd. In 2008 won de attractie de
prestigieuze Vlaamse Monumentenprijs.
Koen Kennis, schepen voor toerisme: “Het openen van de Ruien betekende een
bijzondere extra toeristische troef voor Antwerpen met een zeer divers publiek. De
uitbating ervan wordt nu overgedragen aan een private partner, maar als stad zullen we
deze unieke attractie blijven ondersteunen.”
Werkmmaat vzw

Werkmmaat levert maatwerk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Zij coachen hen naar een geschikte werkplek en creëren nieuwe nuttige jobs op maat.
Zij richten zich volledig op tewerkstellingsprojecten. Daarvoor creëert Werkmmaat
nieuwe en nuttige jobs die inspelen op lokale noden. De Vlaamse regelgeving rond
Lokale Diensten Economie vormt het kader.
Werkmmaat vzw, Lange Leemstraat 372, 2018 Antwerpen, www.werkmmaat.be.
Zanzibar bvba
Zanzibar is een eventmarketingbureau met een doorgedreven en vertrouwenswaardige
'go between' functie binnen de muziek- en breedculturele eventwereld enerzijds en de
bedrijfswereld anderzijds. Eventmarketing is ons handelsmerk om bedrijven, producten
of mensen op de markt te plaatsen via een evenementenservice.
Zanzibar bvba, Pottenbrug 2, 2000 Antwerpen, tel. 03 222 90 50, www.znz.be.
Praktisch
- Ruihuis, Suikerrui 21, 2000 Antwerpen
- openingsuren: dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 18
uur
- reservaties: tel. 03 344 07 55 – reservaties@deruien.be.
- Meer informatie: www.deruien.be.
Perscontact: Anja De Roeck - Anja.DeRoeck@stad.Antwerpen.be.

