
Ontdek Gent vanbinnen 
en vanbuiten in 53 km 

fietsplezier.

Explore Ghent both 
inside and out with 
53 km of cycling fun.

Huur - Rent Wedstrijd - Contest

HUUR JE FIETS  
BIJ DE FIETS- 
AMBASSADE GENT

Gent en fietsen, dat is als kaas 
op je pasta. Het maakt het 
allemaal net iets beter.

Zeker als je ons ruime  
assortiment aan fietsen ziet. Voor 
elk wat wils. Met of zonder  
kinderen, elektrisch, gezellig 
met zijn tweetjes op de tandem 
of bakfiets, noem maar op. En 
uiteraard kan je de route ook 
gewoon met je eigen fiets rijden.

Kom langs, kies je fiets en 
trappen maar. Zo simpel is het. 
Neem je vrienden, kinderen of 
picknickmand mee en geniet van 
Gent.
Info & openingsuren: 
www.defietsambassade.gent

RENT A BIKE  
FROM FIETS- 
AMBASSADE GHENT
Cycling is to Ghent what cheese 
is to pasta. It makes it just that 
little bit better. 
Our wide range of bikes means 
that there is something for eve-
ryone. With or without kids, 
electric, two of you on a tandem 
or even a cargo bike - you name 
it. You can also cycle this route 
on your own bike, of course. 

Come along, choose your bike 
and let’s get pedalling. It’s that 
simple. Bring your friends, 
children or a picnic basket and 
enjoy what Ghent has to offer.
Info & opening hours: 
www.fietsambassade.gent.be/en

DE WEETJES- 
WEDSTRIJD!

Wil je een Gent Cadeaubon ter 
waarde van 50 euro winnen? 
Neem tijdens je fietstocht een 
mooie of grappige foto, post 
het op Facebook, Twitter of 
Instagram en tag @defietsam-
bassadegent. Onze jury kiest uit 
alle inzendingen elke maand 1 
winnaar. Wedstrijd loopt tot 30 
september ‘21.
wedstrijdreglement op  
www.defietsambassade.gent

PHOTO 
COMPETITION! 

Want to win a €50 Ghent gift 
voucher? Take a pretty or funny 
picture during your bike ride, 
post it on Facebook, Twitter or 
Instagram and tag @defietsam-
bassadegent. Each month, our 
jury chooses one winner from all 
the entries. The competition runs 
until 30 September 2021. 
Competition rules can be found at  
www.fietsambassade.gent.be/en

ONDERHOUD OF 
HERSTEL NODIG?

Onze fietsherstellers zijn echte 
kenners. Kom naar een Fietspunt 
en laat je fiets achter in de 
goede handen van één van onze 
mensen. Zodra jouw fiets  
hersteld is, ontvang je een sms. 
Ondertussen kan je een  
vervangfiets huren voor maar 5 
euro per dag.
Info & openingsuren: 
www.defietsambassade.gent

NEED REPAIRS OR 
MAINTENANCE?

Our bike technicians are real 
experts. Simply visit a ‘Fietspunt’ 
(Bike Point) and leave your bike 
in one of our employees’ capable 
hands. You will receive a text 
message as soon as your bike 
has been repaired. Meanwhile, 
you can rent a replacement bike 
for only €5 a day.
Info & opening hours: 
www.fietsambassade.gent.be/en

Weetjes à 
Vélonté Spel
Op stap met kinderen? Dan 
hebben we nog een extra  
uitdaging voor je. Kan jij deze vijf 
foto’s spotten langs de route?

Find the 
Photos Game
Out with the kids? Then we’ve got 
an extra little challenge for you. 
Can you spot these five pictures 
along your route?

Réparation - Reparaturen
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26 EUR / dag
26 EUR / day

Tandem - Tandem

Ouder-kindfiets - Parent-childbike 
26 EUR / dag- 26 EUR / day

Ontdek - Discover

Stad - Urban
Wist je dat Mozart in 1765 tijdens zijn bezoek aan de stad op het orgel 
van de Baudelokapel speelde? Waarschijnlijk ging Mozart er niet heen 
met de fiets, maar dat kan jij wel doen. Elektrisch zelfs! Klinkt toch als 
muziek in je oren? 

Did you know that Mozart played the organ at the Baudelokapel during 
his visit in 1765? Although Mozart most likely did not travel there by 
bicycle, you can do exactly that, and on an electric bike! Isn’t that music 
to your ears? 

Kinderen - Kids
Een Longtail fiets is het perfecte vervoermiddel om even lekker met de 
kinderen te gaan ravotten. Wist je trouwens dat je met 3 longtail fietsen 
precies op de veerboot past? Schipper mag ik overvaren, ja of nee… 
Deze hotspots laten we voor de kinderen alvast niet links liggen.

A Longtail bike is the perfect means of transport to take the children for 
a spin. By the way, did you know that you can fit exactly three long tail 
bikes on the ferry? All aboard! These hotspots are not to be missed by 
the kids.

Natuur - Nature
Wist je dat er meer dan 200 vogelsoorten rondfladderen boven de 
Latemse meersen? Met een tandem en een verrekijker in de hand spot 
je vogelsoorten zoals de grutto met zijn grappig loopje, de grasmus of 
de steenuil.

Did you know that the Latemse Meersen nature reserve is home to more 
than 200 species of birds? Riding a tandem bike, and with binoculars in 
hand, you will spot bird species such as the black-tailed godwit, with its 
funny walk, the common whitethroat or the little owl.

• Fietspad Schipperskaai - Schipperskaai Cycle Path 
De blauwe kraan weegt maar liefst 170 ton! 
The blue crane weighs in at no less than 170 tonnes!

• Baudelokapel - Baudelokapel 
Mozart speelde als 9-jarig manneke orgel in deze kapel.  
Mozart played this chapel’s organ when he was nine years old.

• Bavobrug - Bavobridge 
Je ziet de Leie letterlijk overvloeien in de Schelde. 
From this bridge, you can see the Leie flow into the Scheldt.

• De Louisa d’Havébrug - De Louisa d’Havébrug 
Louisa d’Havé was een Gentse spionne tijdens WOI. 
This bridge is named after Ghent native Louisa d’Havé,  
who was a spy during WWI.

• Dreefkasteel -  Dreefkasteel 
De oorspronkelijke bewoners lieten het Lam Gods maken. 
The original occupants of this grand house commissioned the 
Ghent Altarpiece.

• Kasteel Slotendries - Slotendries Castle 
⅓ van het kasteel zit verscholen onder de grond.  
One third of the castle is hidden under the ground. 

• Geraard Duivelsteen - Castle of Gerald the Devil 
Ridder Geeraard was zo wreed, vandaar de bijnaam ‘den duivel’. 
The knight Gerald was so cruel that he became known  
as ‘the devil’.

• Veer Afsnee  -  The Afsnee Ferry 
De veerboot kan 8 mensen dragen zonder te zinken. 
The ferry can carry up to eight people without sinking.

• Kasteel Vinderhoute -  Vinderhoute Castle  
Hier in de buurt vind je meer dan tien kastelen bij elkaar. 
There are more than ten castles dotted around this area.

• Gentse barge -  Gentse barge 
De barges werden door paarden op de kaai vooruit getrokken. 
The barges used to be drawn by horses on the quay.

• Houtdok  - Houtdok 
Dit is 1 jaar ouder dan de onafhankelijkheid van België. 
This bridge was completed a year before Belgian independence.

• Keizerpark - Keizerpark 
Hier stond in de 16e eeuw een gigantisch fort. 
This park was home to a gigantic fortress during the 16th century

• Yachting Merelbeke - Yachting Merelbeke 
Je kan van hier rechtstreeks naar Frankrijk varen. 
From here, you can sail straight to France.

• Latemse meersen -  Latemse meersen 
Hier fladderen rosse vleermuizen rond. 
This nature reserve is home to the common noctule bat.

• Veer van Baarle -  The Baarle Ferry 
Een inspiratiebron voor kunstschilders zoals Depondt. 
A source of inspiration for painters such as Depondt.

26 EUR / dag
26 EUR / day

Elektrische fiets - E-bike

Gewone fiets - Regular bike 
12 EUR / dag- 12 EUR / day
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24 EUR / dag
24 EUR / day

Longtail fiets - Longtail bike

Bakfiets - Cargo bike 
26 EUR / dag- 26 EUR / day

Voor een vlotte navigatie raden we je 
aan om de app of een gps te gebruiken. 
Scan de QR-code voor alle info. 

For easy navigation, we recommend 
using the app or GPS. For all  
information, scan the QR code.

EN NL

Digitale kaart/ Digital map

Praktische info route zonder veer.
fietsambassade.gent.be/gentbinnenstebuiten-zonderveer

Praktische info route met veer.
fietsambassade.gent.be/gentbinnenstebuiten

Practical route information without ferry.
fietsambassade.gent.be/ghentinsideout-noferry

Practical route information with ferry.
fietsambassade.gent.be/ghentinsideout 
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Fietspad Schipperskaai

Baudelokapel

Bavobrug

De Louisa d’Havébrug

Dreef kasteel

Houtdok

Keizerpark

Yachting Merelbeke

Latemse meersen

Veer van Baarle

Kasteel Slotendries

Geraard Duivelsteen

Veer Afsnee

Kasteel Vinderhoute

Gentse barge

LEGENDE

Start / eindig je fiets tour hier - Start / finish your bike tour here 
Huur je fiets hier - Hire your bike here 

Alternatieve route zonder veer (- 2 km) - Alternative route without ferry (- 2 km)

Fietsverhuurpunt Centrum 
Emiel Braunplein

2 Fietspunt Dampoort 
Oktrooiplein 10

3Fietspunt Gent Sint-Pieters 
Voskenslaan 27

Fietspunt Onder De Krook 
Miriam Makebaplein 1, verdieping/floor -2
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Totale afstand (zonder verkortingen) 53.2 km
Total distance (without shortcuts) 53.2 km

1

2

2

5

44

3

3

2

3

4

5

1

4

5

1

VEERBOTEN

Bedieningsuren Veer van Afsnee - Opening times Afsnee Ferry 
9.00u tot 12.00u en 13.00u tot 19.00u - 9 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 7 p.m.  
zonsondergang indien vroeger dan 19.00u - until sunset if earlier than 7 p.m 

Mei, juni, juli, augustus en september 7 dagen op 7. 
Oktober tot en met april (uitgezonderd de paasvakantie) enkel op zaterdagen,  
zondagen en wettelijke feestdagen. Tijdens de paasvakantie 7 dagen op 7. 
 
May, June, July, August and September - open seven days a week. October to April 
(except Easter holidays) - open only on Saturdays, Sundays and public holidays.  
During the Easter holidays - open seven days a week. 

Veer van Baarle-drongen - Baarle-Drongen Ferry 
Bedieningsuren maandag tot vrijdag - Opening times for Monday to Friday 
7.30u tot 12.30u en 14.00u tot 19.00u of zonsondergang 
7.30 a.m. to 12.30 p.m. and 2 p.m. to 7 p.m. or sunset 
 
Bedieningsuren voor zaterdag, zondag en feestdagen - 
Opening times for Saturday, Sunday and public holidays 
9.00u tot 12.00u en 13.00u tot 19.00u of zonsondergang 
9 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 7 p.m. or sunset
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