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Praktische info voor een vlotte vaarvakantie
Leie

Toeristische info
Zin gekregen in een vaarvakantie over
de Oost-Vlaamse waterwegen met een
bezoek aan de stad Gent? Je vindt alle
toeristische info over Gent op www.
visitgent.be of in het spiksplinternieuwe
infokantoor van de Dienst Toerisme
in de Oude Vismijn (tegenover het
Gravensteen). Bij Toerisme Oost-Vlaanderen (www.tov.be) kan
je terecht voor info over Oost-Vlaanderen en haar regio’s. Zo
vaar je op weg naar Gent of vanuit Gent door de Leiestreek (www.
toerismeleiestreek.be) en door Scheldeland (www.scheldeland.
be). Van deze regio’s kan je trouwens ook - gratis - de toeristische
vaarkaarten Leie & Schelde en Schelde & Rupel bestellen bij
Toerisme Oost-Vlaanderen. Ook over het Meetjesland (www.
toerismemeetjesland.be), Waasland (www.toerismewaasland.be)
en de Vlaamse Ardennen (www.toerismevlaamseardennen.be)
vind je hier een massa tips.
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Na het aanmeren kan je zo de fiets op voor een fijne trip in
Gent of de omliggende regio’s. Hou je meer van een flinke
wandeling, dan word je eveneens op je wenken bediend. Op
deze kaart vind je de startpunten van de lusvormige wandel- en
fietsroutes in de buurt. Daarnaast ligt bijna elke aanlegplaats
op het fietsknooppuntennetwerk, makkelijker kan dus niet.
Routekaarten, zoals de fietsnetwerkkaart Gent, koop je in het
dichtstbijzijnde infokantoor of online via www.tov.be.
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Het Gentse stadscentrum telt heel wat
bruggen, variërend in hoogte. De doorvaarthoogte van de laagste vaste brug voor
recreatieve motorvaartuigen is 3,9 m. Ook
bevinden zich op de waterwegen in en
rond Gent verschillende sluizen. Op www.
portusganda.be vind je een overzicht van de
kunstwerken in de Gentse binnenstad en
hun bedieningstijden of doorvaarthoogtes.
Een vaarvignet is verplicht voor pleziervaart. De
verkooppunten kan je terugvinden op www.waterrecreatie.be van
Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Op deze website vind je ook
de geldende reglementen terug en gedetailleerde vaarkaarten.

STAM

Op een boogscheut van de Vrijdagmarkt staat het Groot Kanon, in
de volksmond ‘Dulle Griet’ genoemd. De rode kleur is origineel, maar
verwijst niet naar enig bloedvergieten. Het kanon heeft immers nooit
een schot gelost.

Gentse zuidrand
12 DRIE LEIEN

Dijkweg, Gent
AD Delhaize, Vierhekkenstraat 16, Drongen - 1,6 km
Drongenplein, Drongen - 1,4 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 6 km
62 Gent en omgeving

Kunstenkwartier
6 MOTOR YACHT CLUB GENT

13 LEIE SNELVAARDERS

Gordunakaai, Gent
Delhaize, Jubileumlaan 15, Gent - 700 m
Koningin Maria-Hendrikaplein, Gent - 1,2 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 2,6 km
4 Gent en omgeving
7 SNEPPEBRUG

WELKOM IN GENT

Graslei

Snepkaai, Gent
Delhaize, Jubileumlaan 15, Gent - 1,8 km
Snepkaai, Gent - 300 m
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 3,6 km
52 Gent en omgeving
8 KONINKLIJKE GENTSE WATERSPORT VERENIGING/

Dat Gent niet mag ontbreken op de to do-lijst van elke zichzelf respecterende cultuurtoerist hoeven
we je niet te vertellen. Dat deed de gerenommeerde reisgids Lonely Planet al door de stad ‘Europa’s
best bewaarde geheim’ te noemen. Omdat Gent tijdens beide wereldoorlogen grotendeels gespaard
werd van bombardementen, bleef ruim duizend jaar historisch erfgoed er zo goed als intact. Toch is de
Oost-Vlaamse hoofdstad allesbehalve een openluchtmuseum. Geen enkele Vlaamse stad combineert zo
vlot zijn cultuurhistorische erfenis met een bruisende en hedendaagse levensstijl. Geen wonder dus, dat
steeds meer Belgen én buitenlanders de (water)weg naar de Vlaamse lichtstad vinden. Want water, daar
heeft Gent meer dan voldoende van. De stad is prima bereikbaar via de Leie en de Schelde en via de
kanalen Gent-Terneuzen en Gent-Oostende. De aanlegplaatsen en jachthavens vormen een eersteklas
uitvalsbasis voor een wonderlijke trip langs Belfort en begijnhoven, over gekasseide pleintjes en door
indrukwekkende musea, gekruid met een mix van trendy design en verrassende stadsfestivals.

GENTSE LEIEVAARDERS
Snepkaai, Gent
Carrefour Express, Maria Hendrikaplein 7, Gent - 1,8 km
Snepkaai, Gent - 100 m
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 3,5 km
56 Gent en omgeving

De Bijloke
Lange tijd stond ziekenzorg er centraal, nu staat de Bijloke synoniem
voor kunst en cultuur. Tal van organisaties binnen de sector vonden hun
plek in de Bijloke, die zo evolueerde tot een prachtige cultuurhaven aan
de oevers van de Leie.
Het Gentse stadsmuseum (STAM) opende in oktober 2010 de deuren
in de veertiende-eeuwse abdij, het zeventiende-eeuwse klooster en
het gloednieuwe onthaalgebouw. Verleden, heden en toekomst van
de stad komen er samen in een boeiend verhaal, verteld aan de hand
van objecten en multimedia. Het STAM is dus dé ideale plek om een
culturele verkenningstocht door Gent te beginnen.
Op dezelfde site huist het Muziekcentrum De Bijloke. Alleen al de
middeleeuwse ziekenzaal die werd omgetoverd tot hedendaagse
concertzaal, maakt elk concert de moeite waard. Vanuit de Bijloke Bistro
geniet je van een mooi uitzicht op deze zaal.
Van rustig genieten naar actief ontspannen, het is - letterlijk - maar
een stap ver. Vlakbij de Bijloke, aan de Gentse Watersportbaan, ligt
het Sport- en Recreatiecentrum De Blaarmeersen. Bij mooi weer is het
strand dé place to be en naast een grote zwemvijver, vind je er onder
andere een atletiekpiste, een minigolfterrein en squash- en tennisvelden.

Gentse noordrand

Hoge Lakendreef, Drongen
AD Delhaize, Vierhekkenstraat 16, Drongen - 3 km
Drongenplein, Drongen - 3 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 5,7 km
61 Gent en omgeving
14 VAARCENTRUM DRONGEN

Slingerstraat, Drongen
AD Delhaize, Vierhekkenstraat 16, Drongen - 3 km
Drongenplein, Drongen - 3 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 6,5 km
61 Gent en omgeving
15 SINT-MARTENS-LATEM

Meersstraat, Sint-Martens-Latem
Carrefour Express, Maenhoutstraat 10, St-Martens-Latem - 400 m
Latem Dorp, Sint-Martens-Latem - 300 m
VVV Leiestreek/Toerisme Deinze, E. Clausplein 4, Deinze - 7,5 km
67 Gent en omgeving
16 YACHTING MERELBEKE

Sluisweg 1, Merelbeke
AD Delhaize, Gaversesteenweg 2, Merelbeke - 2,2 km
Hundelgemsesteenweg, Flora (Merelbeke) - 2 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 6,4 km
1 Gent en omgeving

9 KONINKLIJKE JACHTCLUB GENT/

ROYAL BELGIAN SAILING CLUB
Eilanderskaai, Gent
Carrefour Market, Elslo 73, Gent - 2,6 km
Dorpsplein, Evergem - 2,8 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 7,4 km
50 Gent en omgeving
10 RINGVAART

Historisch centrum

in het oude gebinte de typische, Gentse Gandaham te drogen. Deze en
andere Oost-Vlaamse lekkernijen kan je hier kopen.
Terug naar een iets recenter verleden reis je in het Huis van Alijn. Elke
kamer neemt je mee naar het dagelijks leven van de gewone man tussen
1900 en de jaren 1970. Uitblazen doe je in het volkscafeetje in de mooie
binnentuin.

1 PORTUS GANDA

Veermanplein 2, Gent
Delhaize, Kouter 158, Gent - 1 km
Vlasmarkt, Gent - 550 m
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 1,4 km
6 Gent en omgeving
2 KETELVEST

Ketelvest, Gent
Delhaize, Kouter 158, Gent - 300 m
Kouter, Gent - 350 m
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 1 km
4 Gent en omgeving
3 LINDENLEI

Lindenlei, Gent
Spar, Kortrijksepoortstraat 82, Gent - 450 m
Kouter, Gent - 550 m
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 1 km
4 Gent en omgeving

Gravensteen

Gras- en Korenlei
Hét flaneerplekje bij uitstek, zeker op een zwoele zomeravond, is de
Graslei of de tegenoverliggende Korenlei. Op beide Leieoevers domineren
prachtige trapgevels de middeleeuwse haven.
Vanop de Sint-Michielsbrug heb je een fantastisch uitzicht op beide
Leien en het achterliggende Gravensteen. Draai je een kwartslag om
voor een blik op - en een foto van - de Gentse torenrij. Minder opvallend
is de toren van de Sint-Michielskerk. Met 134 meter had dit de hoogste
van Vlaanderen moeten worden, maar geldgebrek besliste er anders
over. Met slechts 24 meter is de toren amper het vermelden waard, de
topkunstwerken in de kerk, o.a. van Antoon Van Dyck, zijn dat echter wel.

4 NIEUWEVAART

Nieuwevaart en Gasmeterlaan, Gent
Delhaize, Wondelgemstraat 91, Gent - 450 m
Sint-Veerleplein, Gent - 1,5 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 1,8 km
5 Gent en omgeving
5 HOUTDOK - realisatie 2013

Aldi, Blaisantvest 7a, Gent - 1,3 km
Bij Sint-Jacobs, Gent - 1,9 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 2 km
6 Gent en omgeving

Citadelpark

Het Kunstenkwartier heeft zijn naam niet gestolen: op een steenworp
van elkaar vind je hier de drie Gentse topmusea STAM, MSK en
S.M.A.K.. Ze staan te popelen om hun verhaal met jou te delen.
Citadelpark
Tussen de twee belangrijkste kunsttempels van de stad ligt slechts
één straatbreedte. In de gevarieerde collectie van het schitterend
gerestaureerde Museum voor Schone Kunsten (MSK) ontdek je werk
van onder meer Rogier Van der Weyden, Jeroen Bosch, P.P. Rubens,
Antoon van Dyck, James Ensor, Constant Permeke en René Magritte.
Dit is hét adres voor een overzicht van de Vlaamse kunstgeschiedenis van
de vijftiende tot de twintigste eeuw.
Steek je de straat over, dan wandel je het Stedelijk Museum voor Actuele
Kunst binnen. Het S.M.A.K. weerspiegelt perfect het dynamisme
en de eigenzinnigheid van Gent. De vaste collectie van nationale en
internationale kunstenaars gaat voortdurend de confrontatie aan met
originele, vaak gedurfde tentoonstellingen. Zowel in het MSK als in
het S.M.A.K. kan je nagenieten van je bezoek in het museumcafé of
-restaurant.
Beide musea liggen in het Citadelpark, een ideale plek om even een
frisse neus te halen. De enorme citadel die hier ooit stond, moest voor de
Wereldtentoonstelling in 1913 plaatsruimen voor dit park.
In het park ligt ook ‘t Kuipke, het decor voor de Zesdaagse van Gent.
Massa’s sfeer en veel spektakel zorgen elk jaar in november voor een
ongeëvenaard wielerfeest.

Westbekesluis, 9940 Evergem
Discount De Garf, Oostveld Kouter 165, Lovendegem - 4,2 km
Dorpsplein, Evergem - 2,8 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 7,3 km
51 Gent en omgeving
11 BRUGSE VAART

Trekweg, Mariakerke (Gent)
Profi, Brugsesteenweg 591, Mariakerke (Gent) - 900 m
Patershol, Gent - 4,7 km
Toerisme Gent, Sint-Veerleplein 5, Gent - 4,6 km
50 Gent en omgeving

Je hoeft niet naar het Gentse stadscentrum om je dag aangenaam
in te vullen. Ook aan de rand van de stad valt er heel wat te
beleven. Vanuit de noordelijke Gentse jachthaven verken je trouwens
makkelijk de aangrenzende regio’s Meetjesland en Waasland.
De wereld van de psychiatrie
Je zou wel gek zijn om het Museum Dr. Guislain links te laten liggen,
want geef toe: een museum in het oudste krankzinnigengesticht van
België kom je niet elke dag tegen. De grenzen tussen het ‘normale’ en
het ‘abnormale’ doorbreken, dat heeft het museum zich tot doel gesteld.
Vandaar dat één luik van de permanente collectie de naam ‘Outsiderkunst’
meekreeg. De kunstenaars zijn niet uitsluitend psychiatrische patiënten
of mensen met een mentale handicap, maar tal van ‘makers’ die niet
binnen het professionele, geschoolde kunstcircuit kunnen ondergebracht
worden. Naast deze collectie kom je in het museum meer te weten over
de geschiedenis van de psychiatrie en bieden fotoreportages van onder
anderen Lieve Blancquaert, Michiel Hendryckx en Stephan Vanfleteren
een beklijvend beeld van de psychiatrie.
Iets luchtiger gaat het eraan toe in De Wereld van Kina: de Tuin. In
de buitenafdeling van het natuurmuseum voor kinderen en jongeren
vallen meer dan duizend plantensoorten, een bijenkolonie en levende
vogelspinnen te bewonderen. De Wereld van Kina: het Huis, de
‘binnenafdeling’ van het museum, vind je terug op het Sint-Pietersplein
(zie Kunstenkwartier).

Oud Begijnhof

In het zuiden vloeit de stad over in dé twee Oost-Vlaamse waterregio’s
bij uitstek, Leiestreek en Scheldeland. Na - of voor - je bezoek aan
Gent ontdek je er nog prachtige stukjes Oost-Vlaanderen. Onderweg
leer je meteen de Gentse zuidrand beter kennen.
Terug in de tijd
Het Miljoenenkwartier, gebouwd op de terreinen van de Wereldtentoonstelling van 1913, is precies wat zijn naam doet vermoeden:
de thuisbasis van de welgestelde Gentenaar. Maar de wijk is meer
dan dat, je vindt er in de eerste plaats schitterende staaltjes van
interbellumarchitectuur. Toonaangevende architecten uit deze periode
bouwden hier hun meest prestigieuze projecten. Velen onder hen hielden
er ook een eigen woning als visitekaartje op na. En hoewel je hier de
meest uiteenlopende bouwstijlen aantreft, straalt de wijk toch een unieke
eenheid uit.
Terug in de tijd ga je ook in het Museum voor de Geschiedenis van de
Wetenschap. De Universiteit Gent versleet door de jaren heen duizenden
wetenschappelijke instrumenten voor onderzoek en onderwijs. Maar de
wetenschap staat niet stil, en toestellen zijn vlug voorbijgestreefd. In het
laboratorium worden ze aan de kant geschoven, maar in dit museum
stelen ze de show. De historische instrumenten schetsen immers de
boeiende geschiedenis van de wetenschap.

Dorpen in de kijker
De pittoreske Gentse deelgemeente Drongen ontwikkelde zich rond de
abdij, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de zevende eeuw. Vandaag
fungeert de oude abdij als bezinningscentrum, de abdijkerk doet nog
steeds dienst als parochiekerk. Op het Drongenplein tref je naast de abdij
en de kerk ook de pastorie, de Pontbrug, de byzantijnse Sint-Jozefskapel
en de vroegere herberg Sint-Antone aan. Deze gebouwen kregen in 1998
de status ‘beschermd monument’, net als de bomen op het plein.
Ook deelgemeente Afsnee is absoluut schilderachtig te noemen. Het dorp
telt amper 1500 inwoners, maar kan wel pronken met het beschermde
dorpsplein. Je wandelt er langs de pastorie, het Daerupt-landhuis met
tuinpaviljoen en de Sint-Jan-Baptist parochiekerk. Vlak naast het kerkje
met ommuurd kerkhof beland je bij het veer dat je over de Leie naar
Drongen vaart.
Bekender dan Drongen en Afsnee is uiteraard Sint-Martens-Latem.
Het dorp langs de Leie mag vandaag dan vooral gekend zijn om zijn
welgestelde inwoners, het blijft in de eerste plaats een inspiratiebron voor
tal van kunstenaars. Aan het begin van de twintigste eeuw vestigden
verschillende meesters in impressionistische en expressionistische kunst
zich in het dorp. Dit artistieke verleden toont zich nog duidelijk in de
aanwezige musea, galerijen en kunstenaarswoningen.

Campo Santo

De Torenrij

Het historisch centrum van Gent vormt een aaneenschakeling van
niet te missen monumenten, pleinen en wijken.
De Torenrij
De drie ‘Torens van Gent’ zijn hét uithangbord van de stad, dus waar
kan je je bezoek beter beginnen dan hier? De Sint-Baafskathedraal
werd opgetrokken op de restanten van een twaalfde-eeuwse romaanse
kerk. Binnen strijden het barokke hoogaltaar, de rococopreekstoel en de
praalgraven van Gentse bisschoppen om je aandacht. Een kunstwerk dat
je moet gezien hebben, is uiteraard ‘De aanbidding van het Lam Gods’
van de gebroeders Van Eyck, uit 1432. Het paneel ‘De Rechtvaardige
Rechters’ werd in april 1934 gestolen, en tot op vandaag blijft het mysterie
rond deze beroemde kunstroof onopgehelderd. Het Belfort met zijn 95
meter hoge toren symboliseert de Gentse onafhankelijkheid. Bovenop
waakt een draak sinds 1380 over de stad. De derde ‘toren’ in de rij, die
van de Sint-Niklaaskerk, fungeert als een natuurlijke lantaarn. Dit is te
danken aan de plaatsing van de toren boven de kruising van de hoofd- en
zijbeuken, in plaats van boven de ingang. Hierdoor stroomt het licht in
de kerk via de toren naar buiten.
Gravensteen
De imposante burcht midden in het stadscentrum katapulteert je
terug naar de middeleeuwen. Met de movie guide tover je zo de ridder
of jonkvrouw in jezelf tevoorschijn. Minder romantisch, maar des te
indrukwekkender, zijn de donkere vergeetputten en angstaanjagende
marteltuigen. Het fantastische uitzicht boven op de donjon beloont je
voor de beklimming van de eindeloze trappen.
Vlakbij het Gravensteen blijf je in middeleeuwse sferen in het Patershol.
Dwaal door de authentieke, smalle straatjes en laat je verleiden tot
een culinaire ontdekkingstocht in één - of meerdere - van de stemmige
restaurantjes. In het Groot Vleeshuis, aan de overkant van de Leie,
veranderde in de middeleeuwen het vlees van eigenaar. Vandaag hangt

Begijnhoven
Gent telt drie authentieke begijnhoven, waarvan twee beschermd door
Unesco. Het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth, daterend uit 1242, is niet
ommuurd en maakt dus gewoon deel uit van de stad. Nergens heeft
het begrip ‘verdraagzaamheid’ meer betekenis dan hier, waar drie
verschillende kerken gevestigd zijn: een rooms-katholieke, een orthodoxe
en een protestantse.
Het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth (erkend door Unesco) werd tussen
1873 en 1874 gebouwd en verving het oude Sint-Elisabethbegijnhof. Het
nieuwe begijnhof heeft zijn naam niet gestolen: het telde tachtig huizen,
veertien conventen, een groothuis, een infirmerie, de kapel van SintAntonius van Padua en een kerk.
In 1235 werd het Klein Begijnhof O.L.V. Ter Hoyen (erkend door Unesco)
gesticht. Vandaag is het één van de best bewaarde en meest sfeervolle
begijnhoven van voor de Franse Revolutie. Dit begijnhof ligt dichter bij
‘de Zuid’ (in het Kunstenkwartier).
Begijntjes zijn er allang niet meer, maar de verstilde rust in de
begijnhoven is uniek - iets wat vele Gentenaars weten, maar eigenlijk
liever voor zichzelf houden.

Vrijdagmarkt

Boekentoren

Sint-Pietersplein
De O.L.V. Sint-Pieterskerk domineert het gelijknamige plein. De
bouwheer liet zich inspireren door de grote Italiaanse renaissancekerken,
wat in 1629 resulteerde in deze imposante kerk. Ze werd gebouwd op
de fundamenten van de vroegere romaanse abdijkerk. Een bezoek aan
dit gebouw mag niet ontbreken op je to do-lijstje! De Sint-Pietersabdij en de kerk - bezoeken doe je in het gezelschap van de digitale monnik
Alison. Hij loodst je langs de middeleeuwse refter, door de prachtige
tuin met wijngaard en ruïne naar de kerk. Onderweg vertelt hij een
adembenemend verhaal, vol intriges en emoties.
Op stap met kinderen? Loop dan zeker binnen in de zijvleugel van de
Sint-Pietersabdij. Daar vond De Wereld van Kina: het Huis onderdak.
Dit natuurmuseum voor kinderen en jongeren beantwoordt de meest
gestelde - en niet-gestelde - vragen over mens, dier en natuur.
Het Sint-Pietersplein en zijn omgeving vormen het kloppende hart van
de Gentse studentenbuurt. De Belgische architect Henry Van de Velde
tekende voor het ontwerp van de 64 meter hoge Boekentoren, de ‘vierde
toren van Gent’. De 24 verdiepingen van de universiteitsbibliotheek
herbergen liefst drie miljoen boeken. Kennis en vermaak liggen hier
- letterlijk - niet ver van elkaar, want aan de overkant van het SintPietersplein lonken de cafés van de Overpoortstraat.

Monumentale begraafplaatsen
De negentien meter hoge grafheuvel van begraafplaats Campo Santo
biedt een laatste rustplaats aan tal van schilders, beeldhouwers en
schrijvers. 131 van de praalgraven genieten bescherming, net als een
deel van de begraafplaats dat samen met de parochiekerk, het vroegere
gemeentehuis en het oorlogsmonument de status ‘beschermd stadszicht’
kreeg. Op het hoogste punt van het kerhof in Sint-Amandsberg pronkt
de laat-barokke Sint-Amanduskapel. Onder meer Filip De Pillecyn, Louis
Minard, Gustave van de Woestijne en Karel van de Woestijne liggen op
Campo Santo begraven.
Ook de Westerbegraafplaats in Mariakerke kenmerkt zich door de
monumentale graven van de rijke Gentse burgerij. Deze begraafplaats
werd met haar toegangsdreef, poortgebouw, ommuring en graven
beschermd als monument, net als twee oorlogsmonumenten op het
kerkhof. De begraafplaats wordt ook wel ‘het geuzenkerkhof’ genoemd,
een bijnaam die ze dankt aan burgemeester Charles de Kerchove de
Denterghem. Hij besliste dat op de Westerbegraafplaats ook joden
en protestanten mochten begraven worden. Het bisdom verzette zich
hiertegen en weigerde lange tijd het kerkhof te wijden. Beroemde
overledenen hier zijn Cyriel Buysse en Johan Daisne.

Drongen

Wandelen en fietsen langs de Leie
Om de Gentse zuidrand en de Leiestreek beter te leren kennen, stap je
best de fiets op. Een aanrader is de thematocht ‘Fietsen langs meersen en
meanders’. De tocht start in Drongen en leidt je over het fietsnetwerk de
Leievallei in. De meersen in natuurgebied Assels, één van de trekpleisters
op de route, vormen een geliefd broedgebied voor weidevogels als kievit
en grutto. Langs de Oude Leie komen nog een paar natuurlijke putten
voor, zoals de Boterput en de Piereput. Stippel je liever een route op
maat uit, kies dan voor de knooppunten van het fietsnetwerk Gent of het
fietsnetwerk Leiestreek (zie Praktische info).
Verdiep je je graag in één dorp, dan is een wandelroute een prima keuze.
Zo stap je vanuit Afsnee langs de Afsnee-Keuze wandelroute of opteer
je voor de Albijn Van den Abeele wandeling in Sint-Martens-Latem.
Langs deze laatste route vertellen tien infoborden je meer over Van
den Abeele, die wordt beschouwd als de stamvader van de Latemse
kunstenaarsgroep.

Bourgoyen-Ossemeersen

Vrijdagmarkt
Midden op de Vrijdagmarkt wijst Jacob van Artevelde richting Engeland,
het land dat hem roem opleverde, maar ook zijn dood werd. Tijdens
de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland was handel
drijven met de Engelsen verboden. Van Artevelde lapte dit bevel aan zijn
laars: hij hervatte de wolhandel met Engeland en deed zo de Gentse
lakennijverheid heropleven. Toen Jacob van Artevelde, ook ‘de Wijze
man’ genoemd, in 1245 terugkeerde van onderhandelingen met de
Engelse koning, werd hij in zijn eigen woning vermoord. In de schaduw
van zijn standbeeld nodigen de vele terrasjes uit tot mensen-kijken en
gezellig keuvelen.
Het Gentse textielverleden staat centraal in het MIAT, het Museum voor
Industriële Archeologie en Textiel. In deze oude katoenspinnerij maak je
een wandeling langs 250 jaar technologische evolutie.

De Zuid
Ga gerust op zoek, maar de benaming ‘de Zuid’ zal je niet terugvinden.
Officieel heet het administratieve hart van de stad en de provincie
‘Woodrow Wilsonplein’, maar elke Gentenaar heeft het over ‘de Zuid’.
Waar ooit het drukke Zuidstation lag, prijkt sinds de jaren dertig van
de twintigste eeuw het Koning Albertpark. In dit neo-barokke stadspark
wandel je tussen standbeelden, fonteinen en natuurlijk heel veel groen.
De ‘Vooruit’, van oorsprong een socialistisch volkshuis, kreeg in de jaren
1980 een nieuwe bestemming als kunstencentrum. Het indrukwekkende,
beschermde gebouw telt liefst 366 ruimtes, goed voor tweeduizend
activiteiten en 275.000 bezoekers per jaar. Voor wie van theater,
performance, literatuur en rock-‘n-roll houdt, geldt de Gentse Vooruit
al jaren als een vaste waarde. De concertzaal en balzaal zijn ook zonder
voorstelling of activiteit een bezoekje waard. Lukt dat niet, dan kan je
sfeer opsnuiven in het prachtige art-decocafé.

Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
Even ontsnappen aan de stad, het is maar een woord. Net ten westen
van de Oost-Vlaamse hoofdstad, in deelgemeente Mariakerke, wacht 230
hectare natuur op je komst. Vanuit het Natuur- en Milieucentrum volg
je één van de drie wandelpaden door het natuurreservaat BourgoyenOssemeersen. Het open landschap van vochtige graslanden of meersen
is een paradijs voor planten en dieren. Van de water- en weidevogels valt
de grutto het meest op, maar ook de kievit, scholekster en verschillende
eendensoorten broeden er jaarlijks. Kikkers, salamanders en vissen vinden
een ideale thuis in het zuivere water, terwijl kruiden als dotterbloem,
echte koekoeksbloem, veldzuring, moerasspirea en moerasvergeet-mijnietje voor de nodige kleur zorgen. ‘s Winters loopt het gebied lange
tijd onder water, waarmee de vroegere overstroming van de Leie wordt
nagebootst.

Nieuwe vaarroute naar Gent?
Via de nu dichtgeslibde Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge
vaarden ooit schepen de stad binnen. Om Gent, Destelbergen
en Melle te beschermen tegen overstromingen zijn een
aantal ingrepen nodig. Meteen kan de gelegenheid worden
aangegrepen om ook de bevaarbaarheid te verbeteren en een
aantrekkelijke, nieuwe route te creëren voor recreatievaart.
Jachtjes en passagiersschepen zullen op deze manier de drukke
Gentse Ringvaart kunnen vermijden en via de Zeeschelde Gent
kunnen bereiken. Bij Waterwegen en Zeekanaal NV wordt een
geïntegreerde inrichting van het gebied uitgewerkt. De voortgang
van dit project is te volgen via www.wenz.be/nl/projecten/
Bevaarbaarheid BovenZeeschelde.

