GENT MET DE AUTOCAR
Vlakbij autovrij
Vanop de verschillende hieronder beschreven parkeerplaatsen kunnen de passagiers de autovrije binnenstad snel en eenvoudig te voet bereiken.
Je gebruikt het best de parking aan station Gent Dampoort, de K&R aan de Bijlokekaai of de parking aan de Yachtdreef.
Minder mobiele mensen (ouderen, rolstoelgebruikers, kleine kinderen) kun je laten uitstappen aan de bushalte aan De
Poel (niet parkeren: haal je ticket voor maximum 15 minuten gratis parkeren aan de parkeerautomaat). Deze halte ligt in
de sector “Coupure”. Je bereikt de sector vanop de ring (R40) via de toegangswegen Louis Pasteurlaan, Bernard Spaelaan
of Nieuwewandeling.
Verblijftoeristen kunnen 24u per dag naar hun hotel gebracht en daar opgehaald worden. Autocaristen die hun klanten
willen afzetten aan de hotels binnen het autovrije gebied kunnen bij de hotels een vergunning aanvragen. Je neemt hiervoor contact op met het hotel, laat weten wanneer je komt en geeft de nummerplaat van de autocar door.
Tijdens de Gentse Feesten (13 > 22/07/2018) kun je je gasten laten uitstappen langs het park aan het Frankrijkplein. Opgelet enkel voor in- en uitstappen, niet om te parkeren. Route: Aan het begin van de Vlaanderenstraat
rijd je direct schuin links, de Oude Scheldestraat in. Daarna sla je linksaf, de Kuiperskaai op. Aan de lichten ga je
rechtdoor, richting Franklin Rooseveltlaan (langs het park), maar in de bocht ga je rechts van de weg opzij staan:
daar liggen de parkeerplaatsen voor autocars op het Frankrijkplein.

PARKING DAMPOORT B1
Betalend parkeren // 24/24 // 1,5 euro per uur // 6 euro per dag.

Deze parking ligt naast het Dampoortstation en vlakbij de historische Sint-Baafsabdij, op de plaats waar Gent in de zevende eeuw ontstond. Bezoekerswandelen langs de jachthaven Portus Ganda– waar Leie en Schelde samenvloeien – op minder dan een kwartier tot in het historische centrum van de stad. Mensen die minder mobiel zijn, kunnen bus 3, 17, 18, 38
of 39 nemen om van Gent Dampoort naar het stadscentrum te gaan.
Je komt vanuit de richting Frankrijk/Kortrijk (E17): neem de afslag 8-De Pinte naar de N60, richting Oudenaarde/
Eke/De Pinte. Sla op de N60 rechtsaf richting Gent, volg de N60 tot aan knooppunt De Sterre en kies daar de
Krijgslaan (blauwe streep). Volg deze en rijd onder de spoorwegbrug. Via de Emile Clauslaan en de Hofbouwlaan rijd
je naar de Citadellaan.
Je rijdt nu op de R40 (stadsring). Blijf de ring volgen tot aan het Kruispunt van de Kasteellaan en Heernislaan. Hier
bevindt zich de toegang voor autocars tot de parking aan het station Gent-Dampoort. (rode streep)
Je komt uit de richting Nederland/Antwerpen (E17): volg de borden R4 richting Brussel/Eeklo/N9/E40. Neem dan
neem afrit 7-Merelbeke richting Eeklo en vervolgens de afslag N444 (Hundelgemsesteenweg) richting Flora/Ledeberg.
Volg deze steenweg tot onder de verkeerswisselaar. (paarse streep)
Houd eerst links aan, volg dan rechts Alle richtingen. Op de begane grond rechts voorsorteren om aan de verkeerslichten
rechts af te slaan, richting Station Gent-Dampoort en N70 Lochristi. Je rijdt nu op de R40 (stadsring). Blijf de ring
volgen tot aan het Kruispunt van de Kasteellaan en Heernislaan. Hier bevindt zich de toegang voor autocars tot de parking
aan het station Gent-Dampoort. (rode streep)
Je komt uit de richting Oostende (E40): neem dan de afslag 14-Sint-Denijs-Westrem richting Gent, voeg in op de
Kortrijksesteenweg(N43) (blauwe streep). Volg deze weg tot aan knooppunt De Sterre en kies daar de
Krijgslaan (blauwe streep). Volg deze en rijd onder de spoorwegbrug. Via de Emile Clauslaan en de Hofbouwlaan rijd
je naar de Citadellaan.
Je rijdt nu op de R40 (stadsring). Blijf de ring volgen tot aan het Kruispunt van de Kasteellaan en Heernislaan. Hier
bevindt zich de toegang voor autocars tot de parking aan het station Gent-Dampoort. (rode streep)
Je komt uit de richting Brussel (E40): volg de borden R4 richting E17/Antwerpen en neem de afrit Merelbeke blijf
op R4 richting Eeklo/Gent en neem de afslag N444 (Hundelgemsesteenweg) richting Flora/Ledeberg. Volg deze steenweg tot onder de verkeerswisselaar. (paarse streep)
Houd eerst links aan, volg dan rechts Alle richtingen. Op de begane grond rechts voorsorteren om aan de verkeerslichten
rechts af te slaan, richting Station Gent-Dampoort en N70 Lochristi. Je rijdt nu op de R40 (stadsring). Blijf de ring
volgen tot aan het Kruispunt van de Kasteellaan en Heernislaan. Hier bevindt zich de toegang voor autocars tot de parking
aan het station GentDampoort. (rode
streep)

K&R GODSHUIZENLAAN / K&R BIJLOKEKAAI / PARKING YACHTDREEF B2
Kiss & Ride: maximum 30 minuten// Parking gratis
Bezoekers stappen uit aan de Bijloke-abdij. Dit middeleeuwse gebouwencomplex, met unieke 13de-eeuwse ziekenzaal
biedt onderdak aan het Stadsmuseum Gent (STAM). Van het STAM volgen ze de schilderachtige oevers van de Leie tot
op één van de mooiste plekjes van Gent: de Graslei. Aan de voet van de Sint-Michielsbrug wacht hen het sublieme uitzicht op de drie torens en het middeleeuwse Gravensteen.
Je komt vanuit de richting Frankrijk/Kortrijk (E17): neem dan de afslag 8-De Pinte naar de N60, richting Oudenaarde/Eke/De Pinte. Sla op de N60 rechtsaf richting Gent, volg de N60 tot aan knooppunt De Sterre en kies daar de
Kortrijksesteenweg (blauwe streep). Volg deze en rijd onder de spoorwegbrug. Blijf volgen en sla linksaf, naar de IJzerlaan.
Rijd rechtdoor naar de Godshuizenlaan. Volg “beschrijving B”. (rode streep)
Je komt uit de richting Nederland/Antwerpen (E17): volg dan de borden R4 richting Brussel/Eeklo/N9/E40. Neem
dan neem afrit 7-Merelbeke richting Eeklo en vervolgens de afslag N444 (Hundelgemsesteenweg) richting Flora/
Ledeberg. Volg deze steenweg tot onder de verkeerswisselaar. (paarse streep)
Op de begane grond links voorsorteren om aan de verkeerslichten links af te slaan, richting N60 en Station Gent-SintPieters. Je rijdt nu op de R40 (stadsring). Houd rechts aan tot bij de tweede verkeerslichten. Volg nu richting N9 Eeklo.
De K+R Godshuizenlaan situeert zich 150m voorbij het kruispunt waar de tram de stadsring dwarst. Volg “beschrijving
B”. (rode streep)
Je komt uit de richting Oostende (E40): neem dan de afslag 14-Sint-Denijs-Westrem richting Gent, voeg in op de
Kortrijksesteenweg (N43) (blauwe streep). Volg deze weg tot voorbij knooppunt De Sterre. Rijd onder de spoorwegbrug.
Blijf volgen en sla linksaf, naar de IJzerlaan.
Rijd rechtdoor naar de Godshuizenlaan. Volg “beschrijving B”. (rode streep)
Je komt uit de richting Brussel (E40): volg dan de borden R4 richting E17/Antwerpen en neem de afrit Merelbeke
blijf op R4 richting Eeklo/Gent en neem de afslag N444 (Hundelgemsesteenweg) richting Flora/Ledeberg. Volg deze
steenweg tot onder de verkeerswisselaar. (paarse streep)
Op de begane grond links voorsorteren om aan de verkeerslichten links af te slaan, richting N60 en Station Gent-SintPieters. Je rijdt nu op de R40 (stadsring). Houd rechts aan tot bij de tweede verkeerslichten. Volg nu richting N9 Eeklo.
De K+R Godshuizenlaan situeert zich 150m voorbij het kruispunt waar de tram de stadsring dwarst. Volg “beschrijving B”. (rode
streep)
Beschrijving B
Parkeer de autocar vervolgens op de gratis Parking Yachtdreef B2. Vertrek vanuit de K&R Godshuizenlaan.Sorteer
links voor nà de derde verkeerslichten en rijd vervolgens de Charles Andrieslaan in. Rijd tot aan het rondpunt en sla links
de Verenigde Natieslaan in. Parking Yachtdreef ligt op het einde van de straat, na de bocht, aan de rechterkant van de
straat. Pik uw passagiers terug op aan de K&R Bijlokekaai.

De meest recente versie van deze publicatie kun je
downloaden of uitprinten op
www.visitgent.be/nl/brochure-autocar

CONTACT
Voor meer informatie kun je de Pers & Tradeafdeling van Visit Gent
contacteren op pers-trade@gent.be
 +32 9 266 55 82

