INFOKANTOOR
TREINSTATION
TRAM 1
GENT FLANDERS EXPO EVERGEM/WONDELGEM
TRAM 4
GENT UZ - MOSCOU
ROLROUTE

Ghent on wheels

Deze route werd samengesteld en uitgetest in een samenwerking tussen de vzw JCI Gent Artevelde, de vzw On
Wheels en Stad Gent.
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JCI is een internationale organisatie van jonge ondernemende mensen die groeikansen wil aanbieden die jonge
mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen. De afdeling JCI Gent Artevelde zag in dit project de
mogelijkheid om een maatschappelijk waardevolle impact
te creëren in haar stad. (www.jciga.be)
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Als je de gratis app van On Wheels downloadt of de website consulteert, dan zal je meteen veel meer informatie
en foto’s vinden over alle mogelijke locaties (bezienswaardigheden, horeca, winkels, parkings, toiletten,…)
die allemaal op hun toegankelijkheid werden getest door
gebruikers. Deze informatie wordt door haar gebruikers
actueel gehouden en je kan hier zelf commentaar op
uploaden.
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On Wheels wil de toegankelijkheid van steden voor mensen
met een beperking in kaart brengen door middel van een
applicatie. Deze app stelt de gebruiker in staat om met zeer
persoonlijke settings de locaties te consulteren die voor
hem/haar toegankelijk zijn. (www.onwheelsapp.com)

4

1

19

D E

20

17

18

15
16

13

14

11

12

9
10

7
8

5

6

3
4

1

2

TOEGANKELIJK MET
ROLSTOEL
OPENBARE WC TOEGANKELIJK
MET ROLSTOEL

CRUISE TERMINAL

GENT:
ENKELE HOOGTEPUNTEN
SINT-VEERLEPLEIN
GRAVENSTEEN
OUDE VISMIJN
GROOT VLEESHUIS
KORENMARKT
POST PLAZA
SINT-MICHIELSBRUG
SINT-NIKLAASKERK
METSELAARSHUIS
EMILE BRAUNPLEIN
STADSHAL
BELFORT
DE SCHOUWBURG
SINT-BAAFSKATHEDRAAL
SIKKEL
SINT-JORISHOF
STADHUIS
GRAFITTISTRAAT
VRIJDAGMARKT
DULLE GRIET
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on wheels

visitgent.be

42

41

45

IE

Meer informatie over wat in deze wandeling
staat? Of wat er niét in staat?
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VISITGENT
INFOKANTOOR
Sint-Veerleplein 5
9000 Gent
+32 (0)9 266 56 60
Open: 7/7 – 10-18 uur
(uitzonderlijk gesloten op 25/12 en 1/1)
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Bezoek www.visitgent.be of contacteer ons
op het nummer +32 9 266 56 60

visitgent.be
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#VISITGENT
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V.u. Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent – 2019

GENT: ENKELE
HOOGTEPUNTEN
Deze rolroute doet je op korte tijd kennismaken met alle hoogtepunten van de historische binnenstad. Uitgetest door rolstoelgebruikers en dus volledig op maat samengesteld. Je vangt een glimp
op van de belangrijkste gebouwen en proeft even snel van de vele
heerlijkheden die de stad je te bieden heeft. Het is een amuse-gueule, of beter nog: een amuse-oeil. Geniet ervan, maar laat het er
vooral niet bij!

Vertrekken doe je op het Sint-Veerleplein 1 , in de schaduw van het
imposante Gravensteen 2 . Nergens anders ter wereld staat een
massieve burcht als deze, middenin het stadscentrum. Wie Gent bezoekt zonder dit in 1180 opgetrokken slot te bewonderen, verdient
duimschroeven, de vergeetput of misschien zelfs de guillotine (voor
het laatst gebruikt in 1861), die alle binnenin te bezichtigen zijn. Waar
je nu staat, scharrelden vroeger de kippen van de graaf. Dat neerhof
was al lang verdwenen toen de Oude Vismijn 3
hier in 1689 de
deuren opende. En wat voor een deur! Hoog boven de ingang torent
Neptunus met zijn gouden drietand. Hij wordt geflankeerd door de
(vrouwelijke) Leie en de (mannelijke) Schelde.
Mocht je er niet net vandaan komen, bezoek dan zeker even het in, ‘surf’ op de hoogtechnologische
fokantoor van VisitGent
designtafel van Arne Quinze en laaf je aan de glimlach van de medewerkers.
En dan nu: let’s roll. Je verlaat de Vismijn, werpt een (voorlopig) laatste blik op het Gravensteen en wandelt rechts via de brug de Schelde
over. Rechts over de brug vang je een glimp op van het Groot Vleeshuis 4
. Daar vind je àlle Oost-Vlaamse specialiteiten, van
Gandaham tot cuberdons. Voor de originele Gentse mosterd, volgens
Keizer Karel onmisbaar bij een boterham… met ham, moet je aan de
overkant zijn, bij Tierenteyn, waar de pikante lekkernij nog met een
pollepel uit een grote kuip wordt geschept.
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Volg de tramsporen richting Korenmarkt 5 . Dit plein is sinds 2010
vernieuwd en brengt de talrijke historische gebouwen nu veel meer
tot hun recht. De omgeving van de drie torens wordt zeer intensief
gebruikt door zowel bewoners als bezoekers. Er vinden hier frequent
verschillende activiteiten plaats en de terrassen zijn hier een heel
belangrijk onderdeel van. Het voormalige postgebouw in eclectische
stijl, gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1913, is nu omgetoverd tot het winkelcentrum De Post 6
.

Op weg naar de volgende toren kijk je zeker eerst eens rechts,
naar het Metselaarshuis 9 , een (gecontesteerde) mix van oud en
nieuw op de hoek met de Sint-Niklaasstraat. De voorgevel van dit
16de-eeuwse pand bleef lange tijd verborgen achter lukraak gebouwde arbeidershuisjes. Een leuk weetje: voor de Wereldtentoonstelling in 1913 werd er een kopie van het huis gebouwd op de Graslei!
Bovenop de gevel dansen zes tot de verbeelding sprekende duivels,
de moriskendansers.

Rol even de Sint-Michielsbrug 7 op. Vanop deze brug krijg je een
adembenemend zicht op de Graslei en de Korenlei. Vanaf de 11de
eeuw vormden ze samen de eerste handelshaven van Gent. De gebouwen links en rechts van de Leie zijn uniek en van een tijdloze
schoonheid. In vele toeristische gidsen wordt dit – volkomen terecht
– als één van de mooiste stadsgezichten van Europa bestempeld. Het
is bovendien dé ontmoetingsplaats bij uitstek: Gentenaars, forenzen,
studenten en toeristen smelten hier samen tot één gezellige, van de
zon en van elkaar genietende groep. Neem van op de Sint-Michiels
ook een prachtige foto van de 3 torens.

Ga nu verder naar het Emile Braunplein 10
, een levendige ontmoetingsplaats. Rol eerst naar beneden, onder de hal bevindt zich
het Belfort Stadscafé en Restaurant, een bruisende horecaplek. De
bestaande kunstelementen – de Minne-beelden en de Mathildisklok – kregen een nieuwe plaats in het stadsparkje. Daar kan je ook
je banden laten oppompen bij Max Mobiel. Neem dan de lift naar
boven en kom uit onder de Stadshal 11 , het nieuwe architecturaal
hoogstandje van Gent. Opvallend zijn vooral de dakstructuur en het
gebruik van glas, hout en beton. Er is plaats voor concerten, dansvoorstellingen en markten.

De toren van de Sint-Michielskerk naast de brug moest 138 meter
hoog worden, maar is nooit afgewerkt. De plannen bleken te megalomaan, de beurs niet voldoende gevuld. Achter de kerk langs het
water strekt zich Het Pand uit. Het voormalige Dominicanenklooster
met hospitaal is nu eigendom van de Gentse Universiteit en wordt
gebruikt als cultuur- en congrescentrum.

De tweede en hoogste toren van de wereldberoemde Gentse skyline
is die van het Belfort 12 . Bovenop de statige spits waakt de draak
over de bewoners van de stad én over de vrijheden, die de stad in
1180 ontving.
Samen met hem speurden stadswakers tot in 1869 de horizon af,
voortdurend op hun hoede voor vijandelijke invallen of, waarschijnlijker, een verwoestende brand. Alarmklokken worden er al lang niet
meer geluid, maar de beiaard weerklinkt wèl nog zeer geregeld. Sinds
1999 staat het Belfort op de wereldranglijst van beschermd cultureel
erfgoed van UNESCO.

Rol nu terug naar beneden tot bij de eerste toren, de Sint-Niklaaskerk 8
, een schoolvoorbeeld van Scheldegotiek in Doornikse
blauwe steen uit de 13de eeuw.
Rechts kruis je de Veldstraat, met filialen van alle grote winkelketens.
Links van deze kerk ligt “Klein Turkije”, wellicht de enige uitgaansbuurt ter wereld vol dakkapellen en middeleeuwse trapgevels. Het
was ooit de eerste geplaveide straat in een stad vol smerige aardewegen, aangelegd op basis van de verhalen die de kruisvaarders
meebrachten uit het Heilige Land, toen gemeenzaam Turkije genoemd.

Rol verder naar het Sint-Baafsplein. Omringd door zijn muzen kijkt
de god Apollo vanop de schouwburg 13 uit op dit centrale plein van
de stad. Niet alleen het water uit de fontein, maar ook het bier vloeit
hier rijkelijk, op de vele gezellige terrasjes.
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Symboliseert het Belfort de wereldlijke macht, dan staat de toren
van de Sint-Baafskathedraal 14
voor de goddelijke gratie. Nochtans was dit ooit niet meer dan een kleine parochiekerk. Van die oorspronkelijke, in 942 gewijde kapel blijft echter niets meer over. De
oudste restanten zijn twee Romaanse beuken uit 1150 in de crypte.
Door de oprichting van het bisdom Gent in 1559 werd de kerk automatisch een kathedraal (kathedra = zetel van de bisschop).
Naast tientallen andere kunstschatten kun je in de kathedraal ook
het belangrijkste werk van de Vlaamse kunstgeschiedenis met eigen
ogen bewonderen: De Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Het meesterwerk wordt in fasen gerestaureerd, maar
twee derden van het origineel blijft te bezichtigen. Eén van de panelen van het prachtige altaarstuk, De Rechtvaardige Rechters, werd in
1934 gestolen. Amateurdetectives en schattenjagers zijn er nog altijd
naar op zoek.
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Luister nog heel even naar het gezellige geroezemoes dat zo typisch
is voor deze stad en sla vervolgens links vóór de kathedraal de Biezekapelstraat in. Nauwelijks 50 meter verder lijkt het alsof alle geluiden
in het niets verdwijnen. Met een beetje geluk waait een melodie je uit
één van de ramen tegemoet, alsof een verborgen muzikant speciaal
voor jou een soundtrack speelt. De verklaring is echter iets wereldser: hier repeteren de leerlingen van het conservatorium, dat in de
Sikkel 15 gevestigd is.
De twee torentjes en de (privé-)waterput op het pleintje wijzen erop
dat het pand vroeger aan een erg rijke familie toebehoorde. Het
15de-eeuwse Gent telde immers maar 5 waterputten voor 65.000 inwoners!

Een beetje verder ga je onder de houten stut (geen loopbrug!) door.
Zo kom je in wat ooit de hoofdstraat was: rechts ga je naar de Nederpolder richting Scheldehaven, links via de Hoogpoort naar de Leie. Je
doet het laatste en gaat links langs de voorkant van de Sikkel (met
toortsdemper) naar het kruispunt met de Belfortstraat.
Tegenover het Sint-Jorishof 16 (Cour St. Georges), waar in 1477 Maria
van Bourgondië logeerde, zie je het imposante stadhuis 17
(ingang langs de zijkant links op het Emiel Braunplein). Meteen vallen
twee (van de vele) bouwstijlen op. Rechts de vlammende gotiek van
begin 16de eeuw, links de veel latere Italiaanse renaissance. Binnenin herbergt het stadhuis meer dan 600 jaar geschiedenis.
Je keert terug naar het kruispunt van de Hoogpoort met de Belfortstraat. Rechts zie je in de Belfortstraat het hoofdkwartier van de
Gentse Flikken. Sla links de Hoogpoort in.
Als je nu moe bent, kan je de short cut nemen altijd rechtdoor en
kom je terug aan het begin van de route.
Heb je nog voldoende energie om deze fantastische stad verder te
bezoeken, sla dan rechtsaf in de Werregarestraat, ook genoemd de
Graffitistraat 18 . Sinds 1995 is dit een steegje waar graffiti getolereerd wordt en verandert het straatbeeld voortdurend. De gouden
regel is hier: respecteer de werken die beter zijn dan die van jou.
Op het einde van de straat, sla rechtsaf en dan onmiddellijk weer
linksaf in de gezellige Serpentstraat, vol leuke winkeltjes en restaurants. Als je op het einde van dit straatje linksaf gaat dan kom je
op de Vrijdagmarkt 19 . Eeuwenlang was dit het middelpunt van het
openbare politieke en sociale leven: hier werden vorsten plechtig
ontvangen, feesten gevierd en vetes beslecht. Centraal wijst Jacob
van Artevelde voor altijd richting Engeland.
Zijn opportunistische keuze voor de Engelse koning zorgde er in de
14de eeuw voor dat Gent grotendeels neutraal en dus welvarend kon
blijven in de Honderdjarige Oorlog. Dankzij de ‘Wijze man van Gent’
bloeide de lakennijverheid als nooit tevoren. Bijna 700 jaar nadat hij
door zijn rivalen werd vermoord, wordt Gent nog altijd de Arteveldestad genoemd.
De Vrijdagmarkt kun je langs vele straten en steegjes verlaten. Je
kiest voor het Grootkanonplein. Recht voor je zie je de Dulle Griet 20 .
Het indrukwekkende smeedijzeren kanon prijkt al 425 jaar op dezelfde plaats en heeft nooit geschoten. Het ossenrood is de originele
kleur.
Linksaf neem je de route de Langemunt in. Op het einde van deze
winkelstraat kom je weer op de Groentenmarkt en ga je rechts de
brug over terug naar het beginpunt van de rolroute.

tip

Deze route is een aanrader als het begint te schemeren: de stad
heeft een uniek Lichtplan dat haar magische lichtaccenten geeft.
Zo ondergaat Gent bij zonsondergang een stralende metamorfose.
Het Lichtplan van Gent is bekroond met de City People Light Award
en de Auroralia Award. Gent gaat bewust om met energieverbruik
en lichtvervuiling: na middernacht gaat het lichtplan terug op de
functionele verlichting!

