
 OVERZICHT THEMAWANDELINGEN – duur 2u  
 

 HISTORISCHE STADSWANDELING - CENTRUM: klassieke stadswandeling langsheen de 
belangrijkste historische monumenten.  

 HISTORISCHE STADSWANDELING – CENTRUM EN SINT-BAAFSKATHEDRAAL:  

Deze wandeling voert je langs de mooiste plekjes in  het historische hart van de stad met als 
hoogtepunt de Sint-Baafskathedraal en haar eeuwenoude kunstschatten. 

 HISTORISCHE STADSWANDELING – CENTRUM + SINT-BAAFSKATHEDRAAL + LAM GODS:   

Deze wandeling voert je langs de mooiste plekjes in  het historische hart van de stad met als 
hoogtepunt de Sint-Baafskathedraal en haar eeuwenoude kunstschatten en bezichtiging van het Lam 
Gods  

Opmerking: extra inkomsgeld voor Lam Gods te betalen 

 LUDIEKE STADSWANDELING: Wandel langs de mooiste plekjes in het historische hart van de stad. 
Gewapend met humor en enthousiasme gaat de gids met u op stap. 

 ’T STAAT GESCHREVEN EN GEDRUKT: over cultuur, hedendaagse kunst en cultuur, bekende 
Gentenaars. Van scherpe citaten tot lyrische poëzie: in het Gentse straatbeeld zijn talrijke sporen te 
vinden van het literaire leven door de jaren heen. 

 ONTDEK DE GENTSE HUIZEN VAN VERTROUWEN: Op stap met een gids langs Gentse winkels 
met een karakter en een ziel. De gids neemt je mee door het centrum langs een selectie van 
handelszaken die minstens 2 generaties in handen zijn van eenzelfde familie. Boeiende verhalen over 
de geschiedenis van hun oprichting tot vandaag. 

 PITTIGE VERTELSELS OVER ETEN EN DRINKEN: wandeling langs Gentse markten en pleinen 
met pittige details in verband met ons eten en drinken vroeger en nu.  

 KROEGENTOCHT: een “proef”-tocht langs 3-tal kroegen met smakelijke verhalen over gruut en 
hoppe (verbruik zelf te betalen)  

 NEROTISCHE WANDELING IN HET GENT VAN MARC SLEEN : Weinig kunstenaars brachten Gent 
zo trefzeker en ludiek in beeld. Tijdens deze wandeling doen we plaatsen aan die voorkomen in de 
albums van Nero en maken we gebruik van tekeningen uit diverse Neroalbums om het Gent van nu te 
vergelijken met het Gent zoals Marc Sleen het tekende en beschreef.  

 FRAPPANTE VROUWEN : wandeling over de vrouwen die doorheen de geschiedenis aan de macht 
waren. Wereldwijd hebben vrouwen altijd al gestreden voor hun emancipatie en dat was in Gent niet 
anders. Trek mee door de straten van de stad om de sporen van frappante vrouwen bloot te leggen, 
van de Maagd van Gent naar de Maagd van Borremans en van de vrouwen rond Keizer Karel naar de 
vrouwen van Maurice Maeterlinck. Of wie kent Vina Bouvy en Hélène Maréchal nog niet? Met welke 
hindernissen hadden ze af te rekenen en wat dreef hen om toch vol te houden en de geschiedenis 
van Gent mee te veranderen? Ontdek hun standbeelden, hun persoonlijke verhalen en hun 
nalatenschap. 

 VAN ABDIJ TOT BROUWERIJ : Deze wandeling besteedt aandacht aan de geschiedenis van bier en 
brouwerijen door de eeuwen heen in Gent (geen kroegentocht)  

 OP ZWIER LANGS DE MEISJES VAN PLEZIER : De begrippen "meisjes van plezier" en "het oudste 
beroep ter wereld" in het Gent van vroeger en nu komen hier perfect aan bod...  

 PATERSHOL EN PRINSENHOF : Van het oudste stadsgedeelte naar de geboorteplek van de grote 
Keizer Karel V. We verkennen twee typische stadswijken tijdens een wandeling langs de pittoreske 
steegjes tot de Donkere Poort van het Prinsenhof waar Keizer Karel geboren werd.  

 GENT IN ’T GENTS : Op stap met een echte Gentse verteller  

 GRAFFITI EN STREET ART: Graffiti en Street Art komen in alle vormen voor in Gent. Gewenst en 
minder gewenst. Van eenvoudige tags tot indrukwekkende kunstwerken. Verschillende internationaal 
gerenommeerde street artists - zoals Bué en Roa - zijn ooit gestart op de Gentse muren. Na deze 
rondleiding zal je niet meer op dezelfde manier naar graffiti kijken!  

Opmerking: € 15,00 supplement per groep/gids voor de graffiti spuitbussen die tijdens de rondleiding 
gebruikt worden. 

 MULTICULTUREEL GENT VANDAAG: Een 'kleurrijke' wandeling! In de buurt van de Sleepstraat 
zorgden verschillende migratiegolven voor een 'kleurrijke' wijk. We maken kennis met diverse facetten 
van deze nieuwe Gentenaars tijdens een 2-uur durende wandeling.  

 

 

 



 GENT, MUZIEKSTAD IN HART EN NIEREN: Niet zonder reden huldigde de Unesco de stad Gent als 
"Creative City of Music". Van polyfonie naar conservatoria, van opera naar jazzfestivals en niet te 
vergeten: “Piano, Piano, Piano" (of 1,2,3, piano)...  
Deze wandeling kan gecombineerd worden met een bezoek aan één van de Gentse muziektempels 
(conservatorium en/of muziekbibliotheek enz.) 

 GENT TIJDENS WO I: Hoe Gent en de Gentenaars de Eerste Wereldoorlog beleefden en 
overleefden.  

 HET BOEIENDE VERLEDEN VAN DE SITE ZUID: Ga mee op ontdekkingsreis door de site Zuid. Dit 

vergeten stukje Gent aan de Waalse Krook bruist weer van leven dankzij de komst van de 

stadsbibliotheek De Krook. 

 UGENT BLANDIJNSITE : We ontdekken de kracht van 'Beelden - Boeken - Bouwen' tijdens onze 

wandeling door het Ufo (Universiteitsforum) tot aan het Plateau-gebouw. Onderweg komen we allerlei 

beelden tegen en ontdekken  we de boeiende graffiti's op de muren van het 

economiegebouw.  Boeken zijn alom tegenwoordig in de verschillende faculteitsbibliotheken. Langs 

het labo van Gustave Magnel komen we in het studentenhuis 'De Therminal' en sluiten af met een 

bezoek aan het Plateaugebouw waar we het hebben over de grondlegger van de cinematografische 

beelden. 

 Steeds op aanvraag van beschikbaarheid 

 UGENT: BRAUNSCHOOL, AULA en PAND: Een wandeling met als thema het ontstaan en de groei 

van UGent 1817-2017. Aan de hand van allerlei nog bestaande sporen binnen de stad, volgen wij de 

universiteit van bij haar ontstaan in 1817 tot vandaag 2018.  

 Steeds op aanvraag van beschikbaarheid 

 UGENT: OVER KOTEN, KROEGEN EN KATERS: Voel je even (weer) student in Gent! Laat je 

onderdompelen in het studentenleven vroeger en nu. Stappend van het Gravensteen via de 

Kuiperskaai, het studentenkwartier van weleer, tot aan de Overpoort hoor je verhalen over het leven 

van ‘les monsieurs’, zoals eerste studenten werden genoemd. Onderweg proef je zelf ook van het 

studentenleven in een van de vele studentencafés. 

 

THEMAWANDELING 2020: 

 OMG! MET DE BOURGONDIERS EN VAN EYCK DOOR GENT: Macht, kunst én geld in  het Gent 

van de Bourgondische hertogen en Van Eyck. Hoe zag Gent er uit ten tijde van Filips de Goede, 

hertog van Bourgondië? Wie was Schepen Joos Vijd en waarom bestelde hij zo’n duur kunstwerk bij 

de Gebroeders Van Eyck? 

 OMG! DE ONWAARSCHIJNLIJKE AVONTUREN VAN HET LAM GODS: Ontdek de bewogen 

geschiedenis van het meest begeerde kunstwerk ter wereld : De Aanbidding van het Lam Gods door 

de Gebroeders Van Eyck. Het verhaal van de Stoutmoedige Diefte van de Rechtvaardige Rechters en 

nog zoveel meer. 

 

 


