
Het bureau 
is een plek waar 

historisch erfgoed op 
een moderne manier naar 
vandaag wordt vertaald. Ik 

wens, dat er ook in Rusland 
zoveel aandacht zou 
kunnen zijn voor ons 
enorm groot en oud 

erfgoed.

Meer over inhoud en logistiek:
Het inhoudelijke team in de St-Pietersabdij is het centrale 
brein van Historische Huizen. Het team bestaat voornamelijk 
uit historici. Ze zoeken niet alleen naar de feiten, maar ook 
verhalen achter de feiten.

Historische Huizen Gent heeft ook tentoonstellingsbouwers en 
een logistiek team. Deze tentoonstellingsbouwers schilderen de 
zalen en maken de muren klaar voor de tentoonstellingen. 
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Wie is Historische Huizen Gent?
Historische Huizen is een stadsdienst die zeven monumenten 
beheert en toont.

De monumenten:

Stadhuis

Stadspaleizen 
Veldstraat

Sint-Pietersabdij

Gravensteen

Sint-Baafsabdij

Belfort

(twee monumenten)

Gravensteen: het grote project
Het grootste project dat Historische Huizen Gent nu aanpakt 
heet “Time Castle”. Het project eindigt in 2023. De focus van 
dit project is om het Gravensteen op te frissen alsook om 
het Gravensteen aantrekkelijker voor het publiek te maken. 
Verbouwen en vernieuwen van het Gravensteen zijn hun twee 
hoofdtaken op dit moment.

Where old places meet new stories
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5 audio tours:
1. fantasy
2. classic
3. family

4. comedy
5. highlights

verbouwing:
• inpassen van 

een lift
• een mooie binnentuin
• balkon met uitzicht op 

de stad
• nieuw sanitair

• een nieuwe onthaalruimte
• nieuwe website in vijf 

talen en met 
online tickets

kick off:
20 september 2018

• comedy tour
• audio guide

• schetsen door 
Randall CasaerTime

  Castle

Zuid-Afrika 
heeft mooie natuur, 

maar niet veel erfgoed. 
Het is er wel, maar het is 

niet zo’n groot aandachtspunt 
als in Europa. Ik vind het dus 

leuk om over de bewaring 
van erfgoed te leren, want 

het is een nieuwe 
ervaring voor mij.

afbeeldingen: http:/historischehuizen.stad.gent/en.
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