
Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden

ID: 15013 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15013

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
5 932 391m²

Typologie: belforten,
gevangenissen, lakenhallen

Datering: 14de eeuw, derde
kwart 17de eeuw, tweede kwart
15de eeuw, tweede kwart 18de
eeuw, vierde kwart 19de eeuw, 
voor WO I

Stijl: gotiek

't Kindt, David (Ontwerper)

Cruyl, Lieven (Ontwerper)

De Waele, Jozef (Ontwerper)

Roelandt, Louis (Ontwerper)

Vaerwyck, Valentin (Ontwerper)

Van Assche, Auguste (Ontwerper)

Van Assche, Simon (Ontwerper)

Van Rysselberghe, Charles
(Ontwerper)

Beschrijving
Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige
stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Gent
werd als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Het volledige dossier kan je raadplegen op de website van UNESCO.

Aanduiding van
Is de omvattende bescherming van

Belfort
Sint-Baafsplein zonder nummer (Gent)
Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van
de 14de eeuw. Vermoedelijk was het oorspronkelijke ontwerp van de hand van de
meestermetser Jan van Haelst. De huidige stenen torenspits dateert van 1911-1913. Het
gotische gebouw heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit Doornikse
kalksteen.

Lakenhal
Botermarkt 17-18, 18A, 17A, Sint-Baafsplein 2A (Gent)
Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het stadhuis, werd
in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal aanleunend tegen de
oostzijde van het Belfort. Handelsgebouw in Brabantse gotische stijl naar ontwerp van
Simon Van Assche. In 1445 waren zeven traveeën van het elf traveeën lange ontwerp
uitgevoerd. In 1903 werden vier traveeën toegevoegd aan de noordzijde en was het
oorspronkelijke 15de-eeuws ontwerp voltooid.

Stadsgevangenis
Botermarkt 17-18, 18A, 17A (Gent)
Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de westgevel van de
Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter vervanging van de in 1718 op de
Korenmarkt gesloopte stadsgevangenis. Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis
behouden. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen
mansardedak, in overgang Lodewijk XIV-Lodewijk XV-stijl, opgetrokken naar ontwerp
van architect David 't Kindt. Lijstgevel van hardsteen, bekroond met een gebogen
fronton met in het tympaan een reliëf met uitbeelding van de legende van de Caritas,

waarvan de bijnaam van het gebouw, namelijk Mammelokker, is ontleend.

UNESCO WERELDERFGOED BUFFERZONE

Inventaris
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