
        

Nieuwjaarsdrink zondag 15 januari 2017:  
hoe geraakt u er? 

 
De Stad Gent en De Lijn doen er alles aan om de weg naar en van het centrum van de stad op een 
optimale manier te organiseren. We zetten alle vervoersmogelijkheden even voor u op een rijtje. 

 

TE VOET 

Wie in en rond het centrum van Gent woont, kan best te voet komen. Zoeken naar een parkeerplaats 
of een vrije fietsenstalling is dan niet nodig.  

 

MET DE FIETS 

Snel en goedkoop naar de Nieuwjaarsdrink gaan, doet u met de fiets. Raadpleeg de fietsrouteplanner 
via de link http://fietsrouteplanner.gentfietst.be.  Daar stippelt u snel en gemakkelijk uw eigen 
fietstraject uit. De planner is een digitale kaart die werkt zoals een GPS-systeem. U geeft aan waar u 
vertrekt en waar u naartoe wilt en enkele tellen later stelt de planner u een route voor. 

Er zijn extra fietsenstallingen voorzien ter hoogte van de Maaseikstraat. Gevaarlijk gestalde fietsen 
worden om veiligheidsredenen verwijderd.  

In het historisch centrum zijn er twee gratis bewaakte fietsenparkings. Beide parking worden 
bewaakt met camera’s. Ze zijn open van 7 uur ’s morgens tot 1 uur ‘s nachts. Op vrijdag en zaterdag 
kunt u er zelfs tot 3 uur ’s nachts terecht. Buiten deze uren zijn de fietsenparkings gesloten om 
veiligheidsredenen. 

In de fietsenparking Korenmarkt onder de Sint-Michielsbrug is er plaats voor 210 fietsen. U loopt of 
fietst de parking binnen via de Pakhuisstraat, naast het voormalige postgebouw. 

De fietsenparking Braunplein onder de stadshal biedt plaats aan 80 fietsen. De parking is ook 
uitgerust met een fietspunt van Max Mobiel. Daar kunt fietsen huren, uw eigen fiets gratis laten 
registreren en kleine herstellingen laten uitvoeren. Deze fietsenparking is te bereiken via de 'green' 
op het Emile Braunplein.  

Hebt u zelf geen fiets ter beschikking, dan kunt u fietsen huren bij Max Mobiel. 
Info: MAX MOBIEL - 09 242 80 46 - max-mobiel@gent.be - www.max-mobiel.be  
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Openbaar vervoer 

 

De Lijn heeft een uitstekend aanbod om u op uw bestemming te brengen.  
Tijdens de Nieuwjaarsdrink gelden alle normale vervoerbewijzen, zoals abonnementen of een 
Lijnkaart.  Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.delijn.be/gent.  

 

Gent heeft twee treinstations: Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. Aan het station Gent-Sint-
Pieters kan u overstappen op tram of bus, kan u een fiets huren via Max Mobiel (www.max-
mobiel.be), of kan u te voet richting centrum (30 minuten).  
Het treinstation Gent-Dampoort ligt vlakbij het centrum, u hoeft enkel de Dampoortstraat en 
Steendam door te wandelen om in het centrum te komen.  
Info: NMBS, +32 (0)2 528 28 28,  www.nmbs.be of in uw station 

 

Parkeer uw auto op een gratis Park + Ride en reis verder met tram of bus naar de Nieuwjaarsdrink.  
 
P+R Flanders Expo / The Loop (106 parkeerplaatsen):  
Vanuit Antwerpen (E17): Afrit R4/Expo-The Loop aan wisselaar Zwijnaarde en volg signalisatie Expo-
The Loop. 
Komende vanuit Kortrijk (E17): aan verkeerswisselaar E17 naar E40 richting Oostende en volg 
signalisatie Expo-The Loop. 
Vanuit Brussel of Oostende (E40): afrit 14 richting Expo-The Loop. 
Het gratis parkeerterrein bevindt zich tussen Ikea en Flanders Expo. Vervolgens reist u verder met 
tram 1 richting Korenmarkt. 

P+R Gentbrugge (onder viaduct van afrit 10 van de E17, 200 parkeerplaatsen):   
Vanuit Melle: rechts afslaan aan de verkeerslichten onder het viaduct van afrit 10 van de E17.  
Vervolgens reist u verder met tram 22 of 24. 

P+R Gentbrugge Arsenaal (200 parkeerplaatsen):  
E17 afrit 10, op N9 richting Melle. Vervolgens reist u verder met tram 24  

P+R Oostakker (200 parkeerplaatsen): 
Vanaf R4, afrit 3 Oostakker. Volg de N70 (Antwerpsesteenweg) richting Gent. P+R aan het 
koopcentrum ter hoogte van de Oude Bareelstraat.Vervolgens reist u verder met lijn 17/18 en met 
lijn 76 en 77. 

B-Parking Sint-Pietersstation: 
Naast de P+R mogelijkheden hierboven opgesomd, kunt u ook gebruik maken van de ondergrondse 
betaalparking aan het Sint-Pietersstation. Deze parking telt 1580 plaatsen waaronder 47 plaatsen 
voor personen met een handicap en 9 Cambio plaatsen en 6 plaatsen voor elektrische wagen met 
een laadinfrastructuur. 
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GPS coördinaten inrit Parking : 51.036135; 3.704544 - Gent Sint-Denijslaan. De ondergrondse parking 
is rechtstreeks toegankelijk vanaf de R4 rond Gent via Valentin Vaerewyckweg en de Timichegtunnel.  

 

De taxi brengt u tegen een schappelijk tarief veilig en snel thuis. 
Er zijn standplaatsen voor taxi’s voorzien op onder andere volgende locaties. 

 Drabstraat 

 Koophandelsplein (Justitiepaleis) 

 Maaseikstraat 

 Bij Sint-Jacobs 

 Pakhuisstraat   

Een ritje van bijvoorbeeld het station Gent-Sint- Pieters naar het stadscentrum of van Ledeberg naar 

het stadscentrum kost zo’n 12 €.  

 

Wie met de moto naar Gent komt, vindt op de volgende plaatsen parkeerplaats: 

 Bij Sint-Jacobs 

 Koophandelsplein 

 Drabstraat 

 

 

MET DE AUTO 

Op het grondgebied van Gent zijn er tijdens de Nieuwjaarsdrink infrastructuurwerken in 
voorbereiding of volop in uitvoering. Die brengen onvermijdelijk altijd wat hinder met zich mee. U 
kan hier best rekening mee houden of voor alternatieven kiezen als u naar de Nieuwjaarsdrink komt.   

 Parkeergarage Vrijdagmarkt – Volg P1 
Onder de Vrijdagmarkt vindt u 648 parkeerplaatsen, waaronder 8 parkeerplaatsen voor personen 
met een handicap. Deze parking ligt vlakbij de Korenmarkt en Bij Sint-Jacobs.  
 
 

 Parkeergarage Reep – Volg P2 
In de Seminariestraat bevindt zich de ondergrondse parkeergarage Reep. Deze parkeergarage 
kan 484 voertuigen aan, waaronder 10 parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Ze 
beschikt ook over 2 oplaadpunten voor elektrische wagens.   
 
 



 Parkeergarage Savaanstraat – Volg P4 
Gelegen in de Savaanstraat vlakbij de Veldstraat en de Kouter. Er zijn 588 plaatsen, waaronder 4 
parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 
 

 Parkeergarage Sint-Michiels – Volg P7 
Deze parking telt 472 plaatsen, waaronder 12 parkeerplaatsen voor personen met een handicap.  
Ze beschikt ook over 2 oplaadpunten voor elektrische wagens.  Graslei, Korenmarkt en Emile 
Braunplein liggen vlakbij. Zodra alle parkeerplaatsen ingenomen zijn, is heeft het geen zin te 
blijven aanschuiven. 
 

 Parkeergarage Ramen – Volg P8 
De parking is gelegen vlakbij Sint-Michiels, en dus ook bij Graslei en Korenmarkt, er zijn 280 
plaatsen, waaronder 13 parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 
 

 Parkeergarage Sint-Pietersplein – Volg P10 
Deze parking telt 700 parkeerplaatsen, waaronder 9 parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap.  Ze beschikt ook over 2 oplaadpunten voor elektrische wagens.  

Automobilisten kunnen ook terecht in de volgende niet-stedelijke parkings: 

 Parking Zuid – volg P3 
Deze parking bevindt zich onder het Gent-Zuid shoppingscenter en de openbare bibliotheek. Er 
zijn 1034 plaatsen waaronder 2 voor personen met een handicap. 
 

 Parking Kouter – volg P5 
Deze parking telt 425 plaatsen waaronder 8 plaatsen voor personen met een handicap en 1 
oplaadpunt voor elektrische wagens. 
 

 Parking Centerparking – Volg P6 
Deze parking bevindt zich vlakbij de Veldstraat. Deze parking telt 532 plaatsen. 
 

 Parking Station Gent Sint-Pieters 
Deze parking telt 1580 plaatsen waaronder 47 plaatsen voor personen met een handicap en 6 
Cambio plaatsen. 

 

PARKEREN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Rond het voetgangersgebied, maar vlakbij het centrum, zijn verschillende, gratis parkeerplaatsen 
voorbehouden voor personen met een beperking, ook waar betalend parkeren of blauwe zone geldt. 
Gratis parkeren geldt echter niet in de ondergrondse parkings.  

Opgelet: met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag u niet parkeren op 
voorbehouden bewonersplaatsen.   


