Gent

Binnenstad en
parken
Na het monumentale station Sint-Pieters wandelt u
door rustige woonwijken en een enkel parkje naar en
door het prachtige Groenevalleipark. Daar komt u langs
de Rijksgevangenis van Gent en gecertificeerd
Bierschenkerij Volta. Daarna kuiert u door rustieke
straatjes en het Begijnhofdriespark naar de oude
binnenstad. Daar valt zoveel te zien dat het onmogelijk
is alle bezienswaardigheden in deze wandelroute te
vangen.

Van station
tot station
10 km
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U komt in ieder geval langs/over Burcht Gravensteen, de Kleine Vismarkt, het Groot Vleeshuis, de
Korenmarkt, het monumentale Postkantoor, de Lakenhalle, het enorme Stadhuis en tot slot de
indrukwekkende Sint-Baafskathedraal. Voor het bezichtigen van de laatste mag u best wel even
wat tijd uittrekken. Door wat gezellige winkelstraten en een enkele steeg, langs het voormalige
Paleis van Justitie en over prachtige, zelfs stille wandelpaden langs de Leie (een riviertje welke door
Gent stroomt) kuiert u naar en door het romantische Citadelpark. Daar gaat u via een tunnel een
rotspartij onderdoor en kunt u het Museum voor Schone Kunsten bezoeken. Daarna bent u met
een klein halfuurtje weer bij het station..

Start: Station Gent Sint-Pieters
Eind: Station Gent Sint-Pieters
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International juni 2015
Versie: 27-06-2022

1 Verlaat het station via de tunnel richting
centrum. Steek het stationsplein en het
ronde plein met fontein RD over (passeer daarbij
dat fontein rechts van u) en ga daarna schuin LA
(Koning Albertlaan, loop links van de weg). Even
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na huisnr 85 LA (Prosper Claeysstraat). Kruising
met Patijntjestraat RD (Distelstraat). Kruising
met Rijsenbergstraat ook RD (Aaigemstraat). Na
huisnr 120 RA (Duifhuisstraat). Kruising met
Sportstraat RD (ook Duifhuisstraat). Direct na
huisnr 70a RA; klinkerstraatje, iets verderop
door een parkje. Na de linkerbocht het
rechterpad negeren. Aan het einde schuin RA
en daarna LA (Rijsenbergstraat, ga een keer
rechts vd weg lopen). Direct na de Europabrug
RA (Neermeerskaai), op de hoek van de hoge
flat LA, dan passeert u die flat (E. Anseele) links
van u. Voor het park RA, dan rechts laagbouw.
Na die laagbouw op het klinkerwandelpad de
linkerbocht volgen, dan rechts van u een hoge
flat. Op de hoek daarvan RD en wat verderop,
waar u rechts een kleine asfaltrotonde ziet, met
een ruime linkerbocht uw tegelpad blijven
volgen, dan passeert u rechts van u een flinke
flat. Langs de volgende flat lopend ziet u op
enige afstand links de Gentse 'Bosbaan'(een
roeisportkanaal).
2 Aan het einde op de Jubileumlaan LA. Na de
linkerbocht aan het einde op het tegelpad
langs de drukke weg RA en wat verderop bij de
rotonde ook RA (Charles Andrieslaan). Aan het
einde via de zebra's zien uit te komen aan de
linkerkant van de Andriesschool en strak
daarvoor LA, verderop passeert u rechts van u
een Politiebureau en loopt op een kerk af. Voor
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die kerk op de Ekkergemstraat RA, na die kerk
ziet u rechts een klein parkje met de restanten
van een klooster (als het nog niet gesloopt is) en
ga daar LA de Krijgsgasthuisstraat in. Na huisnr
76 RA (Wintertuinstraat) en na huisnr 28 LA
(Spiegelhofstraat).
3 Aan het einde de weg (Nieuwewandeling)
en de grasstrook RD oversteken, op het
brede pad in het park RA en blijf dat pad volgen
(u bent nu in het Groenevalleipark, staat
nergens aangegeven). Verderop passeert u
rechts van u (aan de andere kant van de weg)
de Rijksgevangenis. Nog daarlangs lopend op de
ruime wandelpadenkruising LA, na het gezigzag
tussen de boomstampalen schuin RA en na het
halfverharde paadje op het betonplatenpad ook
schuin RA. Na de speelplekken op het 1e
betonplatenpad LA, het trapje op en daarna de
rechterbochten van uw pad volgen. Aan het
einde (u bent dan in de bosrand) op de
betonplatenpadenkruising LA (u kunt hier ook
rechtdoor het bospaadje volgen, deze maakt
een linkerbocht, loopt even evenwijdig aan dat
betonpad, maakt weer een linkerbocht naar dat
betonpad en ga dan daarop rechtsaf). Aan het
einde RA, in de linkerbocht RA over een lange
lage trap naar het gebouw (Gecertificeerd
Bierschenkerij Volta, situatie april 2019) en
daarvoor LA. Kruising RD, de brug over en RD
(Contributiestraat). Strak voor de volgende
kruising via de zebra's naar rechts de weg
oversteken, aan de overkant LA, de
Brugsepoortstraat naar rechts negeren en
daarna 1e straat RA (Edmond Boonenstraat).
4 Kort daarna RA (Provenierstersstraat) en na
de linkerbocht LA (Zwartekatstraat). Aan het
einde RA, gelijk LA (Begijnhofdries), passeer de
kerk rechts van u en ga daarna op het
wandelpad door de groenstrook
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(Begijnhofdriespark, staat nergens aangegeven)
langs die kerk RA. Bij de kerkhoek LA en RD
(Gravin Johannastraat). Aan het einde RA
(Basseveldestraat) en op de Rabotstraat LA. Aan
het einde (daar ziet u het schrille contrast van
een oude waterpoort met 2 flats) gelijk RA
(Bachtenwalle), dan links van u een gracht. Bij
de brug (welke u links laat liggen) op het
klinkerpad RD en u gaat verderop een
stadspoort onderdoor. Daaruit komend loopt u
over de Prinsenhof. Op de 1 kruising LA
(Prinsenhofplein, wordt verderop Zilverhof).
Tegenover huisnr 25 LA via een hek een hofje
door, aan het einde daarvan een brugje over en
daarna RA, dan rechts een gracht. Bij de brug
naar rechts buigen en volg over de
Augustijnenkaai de linkerkant van diezelfde
gracht. Aan het einde RA de Lievebrug
(Lievekaai) over en naast het Kinderrechtenplein
LA (Sint-Widostraat). Na de rechterbocht aan
het einde op het Gewad LA. Op de kruising LA
(Rekelingestraat), op naar de burcht. Wilt u
meer van de oude binnenstad zien, haal dan
straks bij de Tourist Information op het Sint
Veerleplein een folder/wandelroute.
5 Na Burcht Gravensteen en het horecarijke
Sint Veerleplein aan het einde RA. Direct na
de brug RA het trapje af en volg het wandelpad
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tussen het grote oude gebouw (dit is het Groot
Vleeshuis) en riviertje de Leie (zijn hier
werkzaamheden, volg dan weg met
rechterbocht naar Korenmarkt). Na nog een
trapje LA en RD (Hooiaard). Aan het einde RA
(Korenmarkt). Wat verderop passeert u rechts
van u het monumentale Postkantoor en links de
Sint-Niklaaskerk. Op de hoek daarvan op het
grote kruispunt LA (Cateloniëstraat) en blijf RD
gaan (Emile Braunplein). Wat verderop passeert
u links van u het grote Sint-Baafsplein waar u
links de Lakenhalle en daarachter het enorme
Stadhuis ziet (loop daar even heen en weer naar
toe). Voor de ingang van de SintBaafskathedraal (ga deze bezichtigen, dat mag
u echt niet missen) RA (Lange Kruisstraat). Op
de 2e straat RA (Korte Kruisstraat). Passeer het
pleintje links van u en ga op de Mageleinstraat
RA. 1e straat LA (Bennesteeg) en op de kruising
met de Sint-Niklaasstraat RD (ook Bennesteeg).
6 Aan het einde drukke winkelstraat LA en
bijna gelijk RA (Boeksteeg). Voor de Leie LA,
geniet even van het stadsgezicht en ga kort
daarna wederom LA de Okkernootsteeg in. Aan
het einde bent u weer op de drukke
winkelstraat van daarnet, ga daarop RA en blijf
voorlopig RD gaan (Veldstraat). Op de ruime
kruising met de van links komende Zonnestraat
RA (Koophandelsplein, links ziet u het vm Paleis
van Justitie). Gelijk na de brug LA
(Recollettenlei, verderop Lindenlei), dan links
van u dat PvJ en de Leie waar u langs blijft. Bij
huisnr 19-36 verdergaan over het wandelpad
straks langs de Leie. Aan het einde LA de
ophaalbrug over, LA en gelijk daarna RA (Albert
Baertsoenkaai). Volg iets verderop weer een
(stil) wandelpaadje strak langs de Leie, dan ziet
u rechts van u het fraaie gebouwencomplex van
een Faculteit.
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7 Aan het einde van dit paadje het hoge pad
naar de Jan Palfijnbrug volgen en daar LA
overheen (IJzerlaan). Bij de 1e grote kruising via
de zebra's aan de andere kant van deze weg
(met in het midden daarvan een smal
plantsoentje) nog even verdergaan. Naast het
beeld/fontein schuin naar rechts de zebra over,
nog heel even RD en dan schuin RA over breed
asfalt het (Citadel)park in. Al na enkele meters
tussen 2 muurtjes RA (Théodore Canneelpad) en
rechts aanhoudend het brede hoge
asfaltwandelpad volgen. Na een wit gebouwtje
en een asfaltverbreding (mis het niet) LA over
een leistenen trap (let op, kan met nat weer
glad zijn) afdalen naar een brede asfaltbaan,
daarop RA en u gaat via 1 van de 3 tunnels een
rotsformatie onderdoor (Louis Minarddreef). Op
de schuine kruising RD (Paul Bergmansdreef), u
passeert dan links van u een speelplek en de
achterkant van het Casino. Daarna op de ruime
Y-splitsing rechts aanhouden (hier naar links
komt u uit bij het Museum voor Schone
Kunsten). Op het 1e asfaltpad LA (Familie De
Vignedreef). Op de kruising RD, kort daarna op
het asfaltplein RA en via een paar lage lange
trappen naar de uitgang van dit park. Vanuit uw
looprichting 2 straten voorzichtig RD oversteken
(Koningin Astridlaan) en aan het einde van deze
bomenrijke laan is links het station.
De Sint-Baafskathedraal. Voorganger van de
huidige kathedraal was een romaanse kerk uit
de 12de eeuw. Hiervan is de crypte
overgebleven. De romaanse kerk werd geleidelijk
aan vervangen door de huidige. De bouw verliep
in drie fasen. In het begin van de 14de eeuw
werd eerst het koor vernieuwd. Hier is de
invloed van Noord-Franse gotiek en van de
Scheldegotiek te merken. De kooromgang en de
straalkapellen dateren uit het begin van de 15de
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eeuw. Tijdens de tweede bouwfase, van 1462
tot 1538, werd de 89 meter hoge westertoren
opgetrokken in de stijl van de Brabantse gotiek,
met kalkzandsteen uit het steenwerc van
Dilbeek. In 1533 werd begonnen met de derde
fase: de bouw van het schip. Later vonden nog
toevoegingen plaats in renaissance-, barok- en
classicistische stijl opgetrokken.De toren van de
Sint-Baafskathedraal is een van de drie van de
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Gentse torenrij, samen met de Sint-Niklaaskerk
en het Belfort. De toren zelf bestaat uit vier
verdiepingen, en wordt bekroond door vier
pinakels van aanzienlijke grootte. Oorspronkelijk
was de toren bekroond met een kleine spits,
maar deze brandde af. In de toren hangen zeven
luidklokken, de zwaarste is Bavo, met een
gewicht van 5 500 kg, geleverd door Florent
Delcourt. Bron: Wikipedia
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