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Je start aan het infokantoor van Visit Gent , in de Oude 
Vismijn 1  op het Veerleplein. Je hebt meteen een mooi 
zicht op het Gravensteen 2 . Op dit plein, tussen huis-
nummers 8 en 10, vind je ook een toegankelijk openbaar 
toilet 1 . Als je het infokantoor verlaat, sla je rechtsaf op 
het plein. Je volgt de gevelrij en slaat dan opnieuw rechts 
af op de Geldmunt.

Loop de brug over. Aan je rechterkant kan je het Groot 
Vleeshuis 3  bezoeken. Dat verlaat je best via dezelfde 
weg langs waar je binnen kwam. Vervolg je weg via de 
Groentenmarkt en sla rechtsaf naar de Korenmarkt 4 . Je 
blijft aan de rechterzijde stappen. Hier vind je zitbanken, 
en aan je rechterzijde onder de brug ook een toegankelijk 
openbaar toilet 3 . Als je wil kan je ook even naar rechts 
de Sint-Michielshelling op. Die brug is vrij steil , maar je 
wordt wel beloond met een prachtig zicht op de Graslei, 
Korenlei en de drie torens 5  van Gent . Daarna keer 
je langs dezelfde zijde terug en steek je de Korenmarkt 
over naar de Sint-Niklaaskerk 6 . Je blijft rechts van die 
kerk en volgt zo de linkerzijde van de Cataloniëstraat, 
waar je ook de ingang naar de Sint-Niklaaskerk vindt.

Wat verder, op het Emile Braunplein, neem je links de 
helling naar beneden. In de linkerhoek vind je niet enkel 
een toegankelijk openbaar toilet 4  en een uitleen-
dienst voor kinderwagens en rolstoelen, maar ook een lift 
waarmee je aan de Stadshal 7  uitkomt, op het Gouden 
Leeuwplein. Hier vind je ook zitbanken. Je verlaat de lift 
langs rechts en gaat de Stadshal onder. Via de Poelje-
markt loop je links naast het Belfort 8 , en komt zo uit op 
het Sint-Baafsplein. Je vindt hier opnieuw zitbanken.

Je steekt het plein schuin over, achter de fontein door. 
Daar vind je een drempelloze overgang. Op het einde zie 
je de Sint-Baafskathedraal 9 . De toegankelijke ingang 
naar het nieuwe bezoekerscentrum vind je aan de linker-
zijde van de kathedraal. Later op de route kom je daar 
vlakbij langs, maar als je wil kan je hier een deel van de 
route afsnijden door linksom de kathedraal te gaan en via 
de Kapittelstraat aan te sluiten op de Nederpolder. Om de 
standaardroute te volgen steek je van op het Sint-Baaf-
splein de Limburgstraat over naar de Lange Kruisstraat. 
Daar steek je meteen opnieuw over, via een drempeltje 
van zo’n 3 à 4 cm , zodat je aan de rechterzijde van die 
straat loopt. Iets verder ga je aan je rechterkant de Mage-
leinsteeg in. Daarna neem je links de Sint-Baafssteeg, en 
opnieuw rechts de Korte Kruisstraat. Hier liggen de vlakke 
kasseien wat ongelijk . Daarna ga je weer links in de 
Mageleinstraat, waar je zitbanken vindt.

Je steekt over naar de Kalandestraat, via een drempeltje 
van zo’n 3 à 4 cm . De vlakke kasseien  liggen in deze 
straat hier en daar wat ongelijk. Ook hier vind je zitban-
ken. Wat verder houd je rechts bij de splitsing, en slaat 
dan links de Kouterdreef in. Je komt uit op de Kouter 10

, waar er zitbanken zijn. Op de Kouter gaat de zondagse 
bloemenmarkt door.

Ga meteen links en volg de Vogelmarkt en Brabantdam 
aan de linkerzijde tot aan het François Laurentplein. Aan 
je rechterzijde zie je De Krook 20 . Als je wil kan je even 
oversteken tot aan het uitzichtpunt aan het water . Je 
treft hier zitbanken aan. Je steekt het plein eerst over, om 
dan links in te slaan en aan de rechterzijde van het plein 
verder te gaan. Op het einde steek je de Vlaanderenstraat 
over en steek je daarna meteen naar links over naar de 
Limburgstraat. Aan beide oversteken heb je een drempel-
tje  van ongeveer 2 cm. Je staat nu voor het Geeraard de  
Duivelsteen 11 .

Iets verder, na het Geeraard de Duivelsteen, ga je naar 
rechts in de Geraard De Duivelstraat. Hier zie je op het 
Maaseikplein het standbeeld voor de gebroeders Van 
Eyck 12 , de schilders van het Lam Gods. Dit is een voet-
gangerszone, waar je best op straat blijft om het hobbeli-
ge voetpad te vermijden (de heraanleg is gepland). Je gaat 
dan opnieuw rechts in de Maaseikstraat. 

Op het einde van de Maaseikstraat steek je het Bisdom-
plein schuin naar links over. Zo vermijdt je voor een deel 
de bollere kasseien  van de straat zelf. Je vindt hier 
zitbanken. Je gaat dan links de Bisdomkaai op, waar je 
even over wat bollere kasseien  moet. Als je wil kan je 
wat verder even langs het water van de Reep 13  verpozen 
door de strook in vlakke kasseien naar beneden te ne-
men. Ook hier zijn er zitbanken . 

De route zelf vervolg je naar links, in de Nederpolder. Dit 
is een verkeersluwe straat, waar de stoep niet toegankelijk 
is, maar je gewoon op de straat kan blijven. Wat verder 
bereik je via de Kapittelstraat (een woonerf, waar je als 
voetganger voorrang hebt en dus op straat kan blijven) 
aan je linkerzijde de ingang van het nieuwe bezoekers-
centrum van de Sint-Baafskathedraal. Na je bezoek keer je 
terug naar de Nederpolder. Let op, de straat loopt de hele 
tijd hellend . Je volgt ze tot het einde, waar je rechtdoor 
oversteekt naar de Hoogpoort. Aan je linkerzijde zie je het 
Stadhuis 14 . 

In de Hoogpoort blijf je best aan de rechterkant, om het 
centrale gootje te vermijden. Een eindje verder sla je 
rechtsaf in het kleurrijke Werregarenstraatje 15 . Half-
weg zie je de binnentuin van het Hof van Ryhove, die je 
wat verderop kan bezoeken. Op het einde ga je opnieuw 
rechts, in de Onderstraat. Dit is opnieuw een woonerf, 
waar je gewoon op straat kan blijven. Iets verder kan je op 
werkdagen tussen 9u en 17u de binnentuin van het Hof 
Van Ryhove 16  (huisnummer 20) bezoeken. Je moet dan 
wel even de hellende stoep  en een drempeltje  van 3 
cm nemen.

Vlakbij ga je naar links in de Serpentstraat, via een drem-
pel van zo’n 3 cm en een korte maar steile helling . De 
kasseien zijn vlak, maar liggen wat ongelijk . Je blijft 
best aan de linkerzijde van de straat, om het centrale 
gootje te vermijden. Op het einde ga je meteen links in 
de Kammerstraat, en steek je na 10 meter de straat rechts 
over. Daarna steek je meteen opnieuw links over naar 
de Vrijdagmarkt 17 , voor de ingang naar de parking. Op 
de Vrijdagmarkt zie je het standbeeld voor Jacob Van 
Artevelde 17 . In het gebouw van de parking vind je een 
toegankelijk openbaar toilet 9 . Volg de strook tussen 
de bomenrijen in vlakke straatstenen. Op het einde steek 
je schuin links de straat over en ga je rechtdoor tot aan 
het kanon van de Dulle Griet 18 .

Op het Groot-Kanonplein ga je rechts. Een kort stuk 
kasseien ligt hier erg ongelijk . Daarna ga je naar links 
het brugje van de Meerseniersstraat over. Na het brugje 
liggen de vlakke kasseien  hier en daar ook ongelijk. 
Op het einde ga je naar links. Je blijft dan langs het water 
gaan, aan de linkerzijde van de Kraanlei. Je treft hier nog 
enkele zitbanken aan en passeert het Huis van Alijn 19 . 
De vlakke kasseien zijn opnieuw opgevoegd.

Op het einde steek je via een drempel   van 3 à 4 cm en 
een hellende stoep  over naar het Veerleplein. Je bent 
nu aan het eindpunt van de wandeling.
 
In de brochure vind je meer info over deze plaatsen.

Toegankelijke route in Gent

Gent, toegankelijk  
voor iedereen

Deze publicatie kwam tot stand met dank aan:
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Evergem - Wondelgem

Gent Flanders Expo

Zwijnaarde

Gent UZ

Moscou

Melle

Muide

INFOKANTOOR

STARTPUNT BOOTTOCHT 

TREINSTATION

TRAM EN BUS (DE LIJN)

TOEGANKELIJKE WANDELING

UITZICHTPUNT

KNELPUNTEN: ONEFFEN WEGDEK / KASSEIEN, DREMPEL / 
STOEPRAND, HELLING OF VERSMALLING. 

TOEGANKELIJKE PARKING

BEZIENSWAARDIGHEDEN

ETEN EN DRINKEN

OPENBARE TOILETTEN

LOGIES

TRAM 1 
GENT FLANDERS EXPO - EVERGEM/WONDELGEM

TRAM 2 
ZWIJNAARDE - MELLE

TRAM 4 
GENT UZ - MOSCOU

Legende


