
 
 

 

 

 

NIEUWE WIJKEN, OUDE VERHALEN 

 

Steden komen, steden gaan, maar het fiere Gent zal blijven 

bestaan. Al is de kans groot dat de Arteveldestad er binnen 

pakweg 100 jaar volledig anders uitziet dan vandaag. De stad 

barst langzaamaan uit haar voegen en ambitieuze 

stadsvernieuwingsprojecten volgen elkaar in hoog tempo op. 

In deze nieuwsbrief ligt onze focus dan ook op vergeten 

wijken van vroeger die de hotspots zullen worden van de 

toekomst. Kijkt u even mee in onze glazen bol?  

 

 

  

https://gandante.us2.list-manage.com/track/click?u=bf605b100afae7c595e94455c&id=2ff9dc7f61&e=d3634473cf


 

Bruggen naar Rabot 
Waar nu de woontorens staan, lag ooit een begraafplaats. Waar nu het 

gerechtsgebouw staat, stond ooit een station. Waar nu een volledige nieuwe wijk 

komt, stond ooit een gasfabriek. In de Rabotwijk zijn verleden, heden en toekomst 

constant in dialoog. Er worden letterlijk én figuurlijk bruggen geslagen in de 

Rabotwijk: een gloednieuwe tram- en fietsbrug, een nieuw ontmoetingscentrum voor 

jongeren, een prachtig park en uiteraard het nieuwe gerechtsgebouw. 
 

INFO EN RESERVATIE  

 

 
 

 

De Muide opnieuw in het vizier 
Ooit moeras, later molens, tuinen en hooiland, nog later industrie en arbeiderswijken. 

En nu: de nieuwe hotspot van Gent? De laatste 20 jaar is de Muide geleidelijk aan van 

uitzicht veranderd. De vervallen beluiken verdwijnen, wegen worden heraangelegd en 

chique lofts en bedrijven krijgen een onderkomen in de gerenoveerde Loods 22. Ook 

de andere loodsen krijgen in de toekomst een nieuwe bestemming. Leer Gents 

mooiste schiereiland kennen! 
 

INFO EN RESERVATIE  

 

https://gandante.us2.list-manage.com/track/click?u=bf605b100afae7c595e94455c&id=716cf8db19&e=d3634473cf
https://gandante.us2.list-manage.com/track/click?u=bf605b100afae7c595e94455c&id=1a69045b25&e=d3634473cf
https://gandante.us2.list-manage.com/track/click?u=bf605b100afae7c595e94455c&id=780be1e7dd&e=d3634473cf


 
 

 

De transformatie van de Waalse Krook 
Van leerlooiers tot gloeikousjes, van textielfabrieken tot hippe cafés, van 

Wintercircus tot de bibliotheek van de 21ste eeuw. Welkom in de Waalse Krook! De 

hele buurt tussen de Walpoortbrug, de Ketelvaart, de Nederschelde, de Lammerstraat 

en het begin van de Sint-Pietersnieuwstraat werd de voorbije jaren grondig 

aangepakt, waardoor deze van oudsher verloederde stadswijk plots bovenaan menig 

‘must see’-lijstje zou moeten staan! 
  

 

https://gandante.us2.list-manage.com/track/click?u=bf605b100afae7c595e94455c&id=3b8cb8896b&e=d3634473cf

