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NEDERLANDS visitgent.be

Proef op z’n Gents   3

Neuzekes, Tierenteyn mosterd of Muilentrekkers. Proef de typisch Gentse 
lekkernijen op de gezellige Groentenmarkt.

Ervaar het opperste mysterie   33

De Aanbidding van het Lam Gods wordt wereldwijd erkend als één van de 
meest invloedrijke schilderijen. De absolute ‘must see’ tijdens je citytrip.

Neem gewoon de lift, joengne   30

Niet nodig om je uit te sloven. Het Belfort in Gent heeft een lift, uniek is 
dat! Geniet van het adembenemende zicht.

Ontdek werelds erfgoed    11   30   39

Gent heeft wel drie monumenten op de UNESCO werelderfgoedlijst staan. 
Bezoek op z’n minst eentje!

Mijmer aan het water    9   22   36   38   49

Op deze plekjes vertoeven fotografen, koppeltjes of vriendengroepen 
graag. Rust hier even uit van alle indrukken.

Graffitistraatje

Krook

Gravensteen

Vrijdagmarkt

Lam Gods

Zie Doe

Oude Vismijn

1
Het gebouw staat op de splitsing van de Leie en 
de Lieve. Je vindt er het toeristisch infokantoor van 
de stad.

Gravensteen

2
De trots van Gent, slechts één leger kon ze inne-
men: studenten die protesteerden tegen de stijgen-
de prijs van het bier.

Groot Vleeshuis

3
Vlees werd hier verhandeld, maar was voor de rij-
ken. In de kleine  ‘penshuisjes’ werden ingewanden 
verkocht aan de armen.

Lena, Nestor & Luna

5
Brussel heeft er 1, Gent heeft er 3! In de Kraanlei 
staat een bronzen Manneke Pis vergezeld door 2 
Meisjes Pis: Lena & Luna. De legendes zijn legio.

Huis van Alijn

6
Waar de familie Alijn ooit een hospitaal stichtte, 
vind je nu een museum over het dagelijkse leven 
in de 20e eeuw.

Groot Kanon

14
Dit Groot Kanon, ooit in het typische ossenbloed 
geverfd, staat er maar triest bij. Stoer, dat wel, maar 
het heeft nooit geschoten.

Vrijdagmarkt

15
Op vrijdag komen Gentenaars hier markten, inder-
daad: ‘Vrijdagmarkt’. Jacob Van Artevelde dirigeert 
er vanop zijn sokkel.

St.-Jacobskerk

20
De eerste houten kerk werd hier in 1093 al gebouwd. 
De huidige is een halte op de pelgrimstocht naar 
Compostella.

Graslei & Korenlei

22
Vanaf de 11e eeuw werd hier aan de Leie handel-
gedreven en was dit de belangrijkste haven van de 
stad.

St.-Michielsbrug
23

Deze stenen brug over de Leie is de meest geliefde 
plaats in Gent van fotografen en romantische zie-
len.

St.-Michielskerk

24
In deze gotische kerk vind je werk van Antoon Van 
Dyck. En de toren? Het bleef bij een maquette, te 
zien in het STAM.

St.-Niklaaskerk

25
Deze kerk in scheldegotiek staat als een wachter bij 
de Korenmarkt. Vind je de twee kunstwerken op het  
plein?

Klokke Roeland

26
De stormklok uit 1314 hing ooit in het Belfort. Van-
daag is ze vergezeld van ‘De Maagd’ van schilder 
Michaël Borremans.

Stadshal

27
Gentenaars noemen dit hedendaagse paviljoen 
spottend de ‘schapenstal’. Het biedt onderdak aan 
vele stadsevenementen.

Metselaarshuis

28
De beelden van Walter De Buck op de trapgevel 
moesten meedraaien met de wind, maar bleken te 
zwaar.

Belfort
30

Imposant UNESCO werelderfgoed in het hart van de 
stad. De draak op de toren is het symbool van Gent.

Stadhuis

31
Het politieke hart van de stad. Een deel in laat-goti-
sche, een deel in renaissancestijl. Zie je de speciale 
regenpijp?

Kon. Nederlandse 
Schouwburg
32

Deze schouwburg is de thuis van het theatergezel-
schap NTGent. Vanop het balkon van de Foyer heb 
je een subliem uitzicht.

St.-Baafskathedraal  
& Lam Gods
33

Deze kathedraal uit de 10e eeuw is al 6 eeuwen de 
thuis van het wereldberoemde schilderij Het ‘Lam 
Gods’.

Achtersikkel
34

Verrassend pleintje achter het Sint-Baafsplein. Een 
waterput was vroeger een symbool van rijkdom.

Geeraard de  
Duivelsteen

35

De naam én de imposante muren spreken tot de 
verbeelding. De 13e eeuwse burcht moest de haven 
Portus Ganda beschermen.

Reep & Bisdomplein

36
De Reep is een stukje Schelde in Gent dat opnieuw 
zichtbaar werd gemaakt. Het is er heerlijk vertoeven 
aan het water.

Aula Universiteit

41
Deze aula van de Universiteit Gent dateert uit 1826.  
De aula werd een symbool doorheen de geschiede-
nis van België.

Oud Justitiepaleis

44
Het oude gerechtsgebouw in neoclassissistische 
stijl oogt majestueus aan het water. Hier zie je ma-
gische zonsondergangen.

Kouter

46
Statige huizen en winkels omringen het plein. Op 
zondag vindt er de kleurrijke wekelijkse bloemen-
markt plaats.

St.-Barbarakerk

48
Deze Jezuïetenkerk deed ooit dienst als fietsenstal-
ling voor de leerlingen van het college. Vandaag 
wordt ze gerestaureerd.

Krook

49
Niet zomaar een stadsbibliotheek, ook een ont-
moetingsplek. De ontwerpers kregen de Nobelprijs 
van de Architectuur.

Vooruit
51

Dit was 150 jaar geleden de thuis van de socialis-
tische beweging. Vandaag is het een bruisend cul-
tuurhuis, kunstencentrum ‘VIERNULVIER’.  

Je eerste afspraak met onze stad? Deze basiswandeling  
(    4 km / 1 uur) onthult de hoogtepunten van Gent. 
Wanneer volgt de tweede date? 

Gent is een levendige stad. Geef niet alleen 
je ogen de kost, maar laat je volledig 
onderdompelen: 5 dingen om te doen.

Voor romantici      2 km – 35 min      

Van de Donkere Poort tot de Brug der Keizerlijke Geneugten, de hele buurt 
rond het Prinsenhof ademt de erfenis van Keizer Karel. Je wandelt er ook 
langs de Lievekaai, het favoriete plekje van Gentse geliefden.

Voor lekkerbekken      500 m – 7.5 min       

Het Patershol was ooit de armste en gevaarlijkste buurt van Gent. Van-
daag is het de meest gezellige en gastronomische! Verdwaal in de smalle, 
autovrije steegjes en geniet er van een mix van restaurants, volkse cafés 
en hippe bars.

Voor creatievelingen      500 m – 7.5 min      

Op zoek naar je eigen creatieve zelf? Het Werregarenstraatje – graffitistra-
tje in de volksmond - is jouw canvas. Beginner of ervaren artiest, graffiti 
spuiten is er vrij toegelaten voor iedereen. Er geldt maar 1 regel: respec-
teer de werken die beter zijn dan de jouwe. visitgent.be/streetart

Voor artiesten      3,5 km – 45 min       

Een buurt waar kunstliefhebbers thuishoren en studenten thuiskomen. 
Kijk zeker eens omhoog! Het bronzen beeld ‘De man die de wolken meet’ 
van Jan Fabre (op het dak van het S.M.A.K.) doet het onmogelijke.

Ontdek
Zin om nog meer Gent te ontdekken na de 
basiswandeling? Dat kan! We hebben 5 ommetjes 
uitgetekend. Kies, stap en ontdek!

Ghent might  
just be the best 
 European city
you’ve never 

thought of visiting
 

LONELY PLANET

Voor waterratten      3 km – 40 min       

Ganda, zoals Gent oorspronkelijk heette, is ontstaan aan de samen-
vloeiing van de Leie en de Schelde. Nu ligt op die plek een jachthaven,  
Portus Ganda. Echte waterratten nemen een duik in het prachtige art-de-
co zwembad Van Eyck.

Lievekaai &  
Sint-Antoniuskaai

St.-Veerleplein 5 
9000 Gent 
tegenover het Gravensteen 

+32 9 266 56 60 
visitgent.be
 
Open:
7/7 – 10-18 uur
(gesloten op 25/12 en 1/1)
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VISITGENT   
INFOKANTOOR 

citycardgent.be

  Ontdek Gent ten volle

Heb je zelf nog een tip of een leuk weetje over Gent? 
Vertel het ons via visitgent.be/feedback

met onmisbare kaart

Reep

https://visit.gent.be/nl
https://visit.gent.be/nl
https://visit.gent.be/nl/goed-om-weten/praktische-info/citycard-gent
https://visit.gent.be/nl/deel-je-mening


Evergem - Wondelgem

Gent Flanders Expo

Zwijnaarde

Gent UZ

Moscou

Melle

Muide

Legende
OUDE VISMIJN & 
INFOKANTOOR

GRAVENSTEEN

GROOT VLEESHUIS

DESIGN MUSEUM GENT

LENA, NESTOR & LUNA

HUIS VAN ALIJN

PATERSHOL

KUNSTHAL GENT

LIEVEKAAI &  
ST.-ANTONIUSKAAI

PRINSENHOF

OUD BEGIJNHOF  
ST.-ELISABETH

MUSEUM DR. GUISLAIN

KARMELIETENKERK

GROOT KANON

VRIJDAGMARKT

ONS HUIS

TOREKEN

DE WERELD VAN KINA:  
DE TUIN

INDUSTRIEMUSEUM

ST.-JACOBSKERK

GRAFFITISTRAATJE

GRASLEI & KORENLEI

ST.-MICHIELSBRUG

ST.-MICHIELSKERK

ST.-NIKLAASKERK

MAAGD VAN M. BORREMANS  
& KLOKKE ROELAND

STADSHAL

METSELAARSHUIS

PAND

BELFORT

STADHUIS

KON. NEDERLANDSE 
SCHOUWBURG (NTGENT)

ST.-BAAFSKATHEDRAAL  
& LAM GODS

ACHTERSIKKEL

GERAARD DE DUIVELSTEEN

REEP

ZWEMBAD VAN EYCK

PORTUS GANDA

GROOT BEGIJNHOF  
ST.-ELISABETH

ST.-BAAFSABDIJ

AULA UNIVERSITEIT

HOTEL D’HANE-STEENHUYSE

HUIS ARNOLD VANDER HAEGHEN

OUD JUSTITIEPALEIS

KON. OPERA

HANDELSBEURS

HOTEL FALLIGAN

ST.-BARBARAKERK

KROOK

ST.-ANNAKERK

VOORUIT

KLEIN BEGIJNHOF  
O.L.V. TER HOYEN

BOEKENTOREN

MUZIEKCENTRUM  
DE BIJLOKE

STAM (STADSMUSEUM GENT)

ST.-PIETERSKERK

ST.-PIETERSABDIJ EN TUIN

DE WERELD VAN KINA:  
HET HUIS

FONTEIN C. DE KERCHOVE

S.M.A.K. (STEDELIJK MUSEUM 
VOOR ACTUELE KUNST)

MSK (MUSEUM VOOR SCHONE 
KUNSTEN)

ZEBRASTRAAT

GUM (GENTS 
UNIVERSITEITSMUSEUM)
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Goed om weten

Tram en bus (De Lijn)
Een ticket van De Lijn is geldig voor zowel de bus als de tram. Een biljet 
van €2,50 is 60 min geldig, een dagpas kost €7,50, een 3-dagenpas €15 
en een 10-rittenkaart €17.* Koop je ticket op voorhand in De Lijnwinkel of 
download de app “De Lijn” voor voordeligere tarieven.

*prijzen onderhevig aan wijzigingen.

Trein
Overnacht je niet in Gent? Wat jammer! De laatste trein naar 
Brussel vertrekt rond 23.30 uur en de laatste trein naar Brugge rond 
middernacht. Kijk op belgiantrain.be voor de exacte uren. Vergeet niet  
je ticket op voorhand te kopen in het station. 

Winkelen
De meeste winkels sluiten om 18u. Op zon- en feestdagen zijn de meeste 
winkels gesloten, behalve de eerste zondag van de maand. Voor meer 
shoppingplezier: visitgent.be/shoppen.

Uit eten
De meeste restaurants serveren eten tot 22u. Kan je niet wachten om  
je honger te stillen? Je favoriete adresjes vind je op visitgent.be/eten- 
drinken. Vegetariërs vinden hun goesting op visitgent.be/veggie.

Agenda van de dag
Gent is hip en nooit saai! Een tentoonstelling, concert of festival bijwo-
nen? Ontdek levendig Gent en alle openingsuren via visitgent.be/agenda.

Op stap in groep?
En op zoek naar een restaurant, gids of overnachting? Dan vind je op 
visitgent.be/groep alle bouwstenen om je ideale programma samen te 
stellen.

Gent, toegankelijke stad
Gent wil een toegankelijke stad zijn voor iedereen. Bezoek je onze  
stad in een rolstoel of ben je minder mobiel? Bekijk dan zeker:  
visitgent.be/toegankelijk.

INFOKANTOOR

STARTPUNT BOOTTOCHT 

FIETSVERHUUR

TREINSTATION

TRAM 1 
GENT FLANDERS EXPO - 
EVERGEM/WONDELGEM

TRAM 2 
ZWIJNAARDE - MELLE

TRAM 4 
GENT UZ - MOSCOU

Praktisch Wandelen

BASISWANDELING 
4 km – 1 uur

VOOR ROMANTICI  
2 km – 35 min

VOOR LEKKERBEKKEN 
500 m – 7.5 min  

VOOR CREATIEVELINGEN 
500 m – 7.5 min  

VOOR WATERRATTEN 
3 km – 40 min  

VOOR ARTIESTEN 
3,5 km – 45 min  

30

31

32

Lage-emissiezone Gent:  
Registreer via lez.gent en 

vermijd een boete

https://www.belgiantrain.be/nl
https://visit.gent.be/nl/goed-om-weten/praktische-info/inspiratie/shoppen-gent-veelzijdig-plezant
https://visit.gent.be/nl/eten-drinken
https://visit.gent.be/nl/eten-drinken
https://visit.gent.be/nl/vegetarische-restaurants
https://visit.gent.be/nl/agenda
https://visit.gent.be/nl/met-een-groep-naar-gent
https://visit.gent.be/nl/goed-om-weten/praktische-info/over-gent/gent-toegankelijke-stad
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone

