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Academie/Brandweer, Gent 
 

Zaterdag 28 maart  
 
Onze provincie is eindelijk nog eens gelauwerd in de On-
roerenderfgoedprijs. Niet met de hoofdprijs, wel met de 
publieksprijs voor de restauratie van de Norbertuspoort van 
de Abdij van Park in Heverlee (Leuven). Laureaat van de 
prijs 2019 werd het voormalige Gildehuis van de Vrije 
Schippers aan de beroemde Graslei in Gent. In de Artevel-
destad bezoeken we ook de nieuwe stadswijk in uitvoering 
Academie/Brandweer. 

ABDIJ VAN PARK 
De Norbertijnenabdij van Park werd in 1129 gesticht op 
een 42 ha grote groene oase aan de rand van Leuven in 
Heverlee. Ze heeft sindsdien woelige tijden overleefd, maar 
is nog steeds een van de best bewaarde abdijcomplexen, 
met nog alle onderdelen van een Ancien-Regimeabdij, zo-
als kerk, watermolen, vijvers, koetshuis en armenpoort. Om 
dit uniek historisch geheel niet verloren te laten gaan, sloot 
de Norbertijnengemeenschap in 2003 een erfpachtover-
eenkomst met de stad Leuven voor het hele abdijdomein, 
met uitzondering van het eigenlijke klooster (waar nu het 
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur is onderge-
bracht), de kerk (nu parochiekerk) en het wagenhuis, ge-
restaureerd door ‘Kerk in Nood’ (het vroegere Oostpriester-
hulp).  
 
De Norbertuspoort, winnaar van de publieksprijs, wordt 
gebruikt door de in 1991 opgerichte Alamire Foundation, 
internationaal centrum voor de studie van de muziek in de 
lage landen, een samenwerkingsverband tussen de KU 
Leuven en Musica (Neerpelt).  

Monumentenuitstap 

GILDEHUIS VAN DE VRIJE SCHIPPERS 
Antwerpen heeft een prachtig nieuw Havenhuis, een staal-
tje van moderne architectuur. Gent heeft gekozen voor de 
restauratie van een schitterend historisch gebouw aan de 
wereldberoemde Graslei. 
 
Eeuwenlang gonsden de Graslei en de Korenlei in hartje 
Gent van de havenbedrijvigheid. Toen de havenactiviteiten 
zich einde negentiende eeuw richting het noorden van de 
stad verplaatsten, verdween de haven uit het zicht. Sinds 
de zomer van 2019 is ze teruggekeerd naar haar roots. 
Toen opende North Sea Port het totaal gerestaureerde Ha-
venhuis aan de Graslei in het voormalige Gildehuis van de 
Vrije Schippers. North Sea Port is in januari 2018 ontstaan 
door de fusie van het Nederlandse ‘Zeeland Seaports’  
(havens van Vlissingen en Terneuzen) met Havenbedrijf 
Gent.  
 
Het Gildehuis der Vrije Schippers is een van de best be-
waarde gildehuizen van Gent. De Gilde kocht het in 1530 
van de molenaarsgilde en liet het restaureren in Brabantse 
gotiek. Het gebouw kreeg nadien verschillende functies en 
inrichtingen maar bleef structureel vrijwel onaangetast. De 
Belgische staat kocht het in 1897. De trapgevel in Bale-
gemse steen werd gerestaureerd in de aanloop naar de 
Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. In 2015 startte het 
Havenbedrijf van Gent een nieuwe restauratie en renova-
tie. De gevel en het interieur werden volledig gerestaureerd 
- kostprijs bijna 4 miljoen euro - met maximaal behoud van 
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de bestaande elementen. Het gebouw dient nu als repre-
sentatieruimte voor North  Sea Port, met gelijkvloers een 
expositieruimte waar Gentenaars en toeristen vrij kunnen 
binnenlopen.  
 
ACADEMIE/BRANDWEER 
In Gent brengen we ook een begeleid bezoek aan de site 
‘Academie’, nabij het Prinsenhof en het Gravensteen. Op 
de plaats van de voormalige kunstacademie (beschermd 
monument) annex brandweerkazerne - op een boogscheut 
van de historische kern - verrijst  een totaal nieuwe stads-
wijk. Ze wordt onderverdeeld in een binnenkern, een tuin-
strook en de buitenzone voor de hoofd- en bijgebouwen. 
Het wordt een ware “Garden site”, een combinatie van 
nieuwbouw en gerenoveerd erfgoed. Voor de nieuwbouw 
heeft men een beroep gedaan op gerenommeerde archi-
tecten, zoals Robbrecht & Daem. Het resultaat wordt een 
gevarieerd woonaanbod, gaande van grote en kleine wo-
ningen, meergezinswoningen, ruime tuinappartementen, 
burgerwoningen voor jonge gezinnen en lofts. Op de site 
zelf belicht onze gidse de historiek en de evolutie ervan. Ze 
probeert ook een kijkje te nemen aan de binnenkant van dit 
unieke project.  
 
PROGRAMMA 
Voormiddag  
Koffiebuffet met koffiekoek  
Bezoek aan de Abdij van Park onder leiding van domeinbe-
heerder Van Lani en een tweede gids  
 

Monumentenuitstap 

Middaglunch: € 25,00 
In Brasserie De Abdijmolen.  
Menu: dagsoep - varkenshaasje met doperwtjes en jonge 
wortel, een zachte blackwellsaus en kroketjes, koffie of 
thee 
Eventueel alternatief voor hoofdschotel:  
zalmfilet met verse béarnaise en puree  
(‘zalmfilet’ te vermelden bij betaling) 
Namiddag 
Begeleid bezoek aan het Gildehuis van de Vrije Schippers 
Rondleiding op de site Academie/Brandweer 
 
Deelname: € 36,00 • leden: € 33,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee met koek, toegangen en gidsen, eigen 
audiofoonsysteem 
 
Opstap: 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 08.25 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 08.30 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 08.40 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 08.50 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 08.55 uur 
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ 09.00 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
 
Programma: Henri Gielen 
Begeleiding: Guido Craps 0475 31 57 29 
 

 vtbKultuur Kortenberg 


