Het Gravensteen: Bouwen aan de bu(r)cht van morgen?
Het stadsbestuur voelt de bui al hangen en start een charme-o ensief
In het jongste stadsmagazine waarin de Stad zichzelf bewierookt stond het artikel “De burcht van morgen”. Wat
Noormannen niet lukte zal dit stadsbestuur gedaan krijgen: gaten in de omwalling en de donjon. Deze ultieme
aanval op de integriteit van het Gravensteen wordt bedenkt met de mantel der commerce en disrespect.
De noodzakelijkheid en hoogdringendheid van een verminking van onze Middeleeuwse burcht ontgaat ons,
bezorgde burgers, en de vernietiging van het beschermde zicht al evenmin. Dat niet elke Gentenaar de
commerciële en architecturale genialiteit van de Stad Gent onderschrijft blijkt uit de meerdere verontwaardigde
reacties die wij ontvingen.
Gelieve hieronder enkele opmerking en vragen die wij hadden bij het artikel te willen vinden.
Volgens het stadsbestuur leidt de smalle toegangspoort tot ‘opstroppingen’.
Antwoord: Logisch toch, de ingang was smal om indringers makkelijker te kunnen overgieten met kokende pek.
Van die ‘opstroppingen’ zien we trouwens niets. Men verwart hier met de stadsring.
“De vele trappen maken een bezoek onmogelijk voor wie niet over 2 kwieke benen beschikt. Dat is niet
meer van deze tijd en een stad als Gent onwaardig”.
Een kasteel dat enkel een gelijkvloers heeft bestaat niet, dat noemt men een bungalow... De draaitrappen zijn net het
authentieke.
De toestand van de Gentse voetpaden is trouwens wel andere koek. Wie als valide niet uitkijkt kan na een bezoekske
aan de Veldstraat eindigen als minder-valide op spoed…
De winnaars stomen het kasteel respectvol klaar voor de 21ste eeuw.
Er waren 5 inzendingen waarvan er 4 nog meer respectvol (namelijk zonder gaten of buitenpaviljoen) het kasteel
‘klaarstoomden’.
Via een nieuwe doorsteek kunnen rolstoelgebruikers ook op de omwalling.
Ja, en ook eraf donderen want een leuning komt er niet, enkel een boordeke om u een vals gevoel van veiligheid te geven.
En als je wil terugdraaien om iets nog eens goed te bekijken, zul je toch eerst terug de volledige toer moeten doen, want
draaien wordt hachelijk.
Via een slanke lifttoren bereiken ze zelfs de top van de donjon.
Hier komt het: ‘slank’. What the … is slank? Wordt dat dan een lift voor 1 persoon? Dan kunnen we mooi ‘opstroppen’
beneden of boven aan de lift. Zouden jullie niet beter een paar liften plaatsen om de doorstroming te verzekeren? Of
wordt het toch een grote lift in een slanke toren? Graag toelichting.
En hoe gaat die lift eruitzien aan de buitenzijde? Gewone beton of met een kleurke zoals de Donjon?
De meest opvallende ingreep is de bouw van een nieuw buitenpaviljoen met trappen en een lift.
De schets zegt genoeg. Een soort vierkante bunker die het zicht op de omwalling wegneemt met een paar terraskes. Lijkt
op een appartementsgebouw van dertien in een dozijn. Bovendien vernielt de bunker het enige parkje in de kuip, waar
vele Gentenaars graag zonnen. Zoals het RUP zijn wij ook voor het behoud van de natuur in de kuip. Foeilelijk! en zo
wordt het ook in realiteit.
In plaats van een ellenlange geschiedenisles voor te kauwen, dagen we de bezoeker uit op de magie van het
kasteel zelf te ontdekken en zelf een deel van het verhaal in te vullen.
Het Gravensteen is een historische burcht en museum, geen springkasteel voor kinderen of kindsen. De audiogids is, om
vriendelijk te blijven, alvast kinderlijk; historische, informatieve duiding via bordjes is verdwenen en de giftshop biedt
enkel speelgoed voor de jongste bezoeker. Is dit de richting die het Gravensteen uit moet of uit wil? Een ‘magisch’ kasteel
hoort in Disneyland?
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En dit alles voor de ronde som van 11 tot 12 (!) miljoen euro. Maar het kan ook iets meer zijn want over de
ondergrond is weinig bekend, en die kan nog wat verrassingen in petto hebben. Het paviljoen komt trouwens op de plek
van de oude Munt, waar de munten voor het Graafschap Vlaanderen geslagen werden. Misschien hoopt men daar een
oude muntschat te ontdekken?
In eerdere open brieven toonden wij reeds aan dat toegankelijkheid een leugen is van de Stad Gent om haar
plannen goed te praten. De open brieven vindt u terug op http://sosgravensteen.be/actua/
Met de meeste hoogachting,
Namens SOS Gravensteen fv en haar sympathisanten,
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Over SOS Gravensteen fv.
SOS Gravensteen is een open, partij-onafhankelijke groep van omwonenden van het Gravensteen, Gentenaars en
sympathisanten die ijveren voor een niet-buitensporige aanpassing van het Gravensteen en de bescherming van
het groen in de kuip.
Stad Gent plant een uitbreiding van het Gravensteen, middels een uitbouw door een bres te slaan in de walmuur
en de plaatsing van een refter en giftshop in het park aan de Geldmunt die de open grasruimte zou halveren.
Dit park zou trouwens volgens besluiten uit 2018 heraangelegd worden.
Modernisering en toegankelijkheid kunnen gewenst zijn om het Gravensteen voor iedereen toegankelijk te maken
maar de huidige plannen zijn puur commercieel, gericht op massatoerisme en vernietigen bovendien het weinige
groen dat de Kuip nog rijk is.
Voor verdere info: www.sosgravensteen.be - info@sosgravensteen.be - 0474 03 65 11
Voetnoten en referenties:
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