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Bereikbaarheid voor bezoekers 
 
 

Info over:  
Verkeersmaatregelen 
Met de fiets 
Met de motor 
Met het openbaar vervoer (tram, bus, trein) 
Met de auto (P+R, parkeergarages) 
Met de taxi 
Mensen met een beperking  
 

 
 
 
In 2015 lokte het Lichtfestival maar liefst 640.000 bezoekers naar de Gentse binnenstad. Om die 
volkstoeloop in goede banen te leiden, zijn er maatregelen uitgewerkt zodat u als bezoeker zo vlot 
mogelijk op het Lichtfestival geraakt. Deze tip geven we u alvast mee: kom met het openbaar vervoer 
of parkeer uw auto op een van de vele park-and-rides. 
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VERKEERSMAATREGELEN 

Om het verkeer van en naar de zone van het Lichtfestival in goede banen te leiden, nemen we een 
hele reeks maatregelen: 

 Van woensdag 31 januari tot en met zaterdag 3 februari is het parcours van het 
Lichtfestival volledig verkeersvrij van 18.30 tot 00.30 uur, op zondag 4 februari is dat van 
17.30 tot 00.30 uur. Ook fietsen zijn niet toegelaten op het parcours. Om 
veiligheidsredenen is het dan niet toegestaan om het parcours met eender welk voertuig 
te kruisen (wagen, bromfiets, fiets,…). Uitgezonderd De Lijn. 
 

 Na 18.30 uur (op zondag na 17.30 uur) is het in- en uitrijden van het gebied binnen het 
parcours niet meer mogelijk. De doorgang voor de hulp- en veiligheidsdiensten blijft 
uiteraard gegarandeerd. De veiligheidsdiensten behouden altijd de bevoegdheid om alle 
maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid voor bezoekers, bewoners en 
handelaars te garanderen.  
 

 Laden en lossen op het parcours buiten het autovrij gebied kan tot 18.30 uur en op zondag 
tot 17.30 uur 
 

 Laden en lossen op het parcours binnen het autovrij gebied 1, 2 en 3 kan kunt u dit enkel 

tussen 0.30 uur en 11 uur of tussen 18 en 18.30 uur. Behalve op zondag kan dit enkel tussen 

0.30 uur en 11 uur. 

 

 De opbouw start vanaf vrijdag 26 januari. De opbouw kan voor beperkte verkeershinder 
zorgen, maar we zullen de hinder voor iedereen tot een minimum beperken en de veiligheid 
en bereikbaarheid optimaal garanderen. De afbouw eindigt op woensdag 7 februari.  
 

Belangrijk: om veiligheidsredenen kan de circulatie nog altijd aangepast worden. Dat 
wordt aangegeven met duidelijke signalisatie. 

 

MET DE FIETS   

Gratis fietsparkings met camerabewaking  

In het historische centrum zijn er drie gratis fietsenparkings met camerabewaking.  
 
In de fietsenparking Korenmarkt onder de Sint-Michielsbrug is er plaats voor 210 fietsen. U kunt de 
parking binnen via de Pakhuisstraat, naast het voormalige postgebouw.  
 
De fietsenparking Braunplein onder de stadshal biedt plaats aan 80 fietsen. Deze fietsenparking is te 
bereiken via de 'green' op het Emile Braunplein.  
 
Fietsenparking Korenmarkt en Braunplein 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. 
 
Ook de Vooruit heeft een ruime fietsenparking. De fietsenparking kan 24/24 uur gebruikt worden en 
is gratis. Er is plaats voor 460 fietsen op 2 niveaus. Ook bakfietsen en andere fietsen kunnen er 
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gestald worden. U kunt de fietsenparking in via de Sint-Pietersnieuwstraat, onder het terras van de 
Vooruit.  

 

Onbewaakte fietsenstallingen 

Extra stallingen vindt u op de volgende locaties:  

 AC Portus gebouw (Keizer Karelstraat 1) 

 Baudelostraat 

 Beverhoutplein 

 Graaf van Vlaanderenplein 

 Joremaaie 

 Jozef Plateaustraat 

 Korenmarkt  

 Kramersplein 

 Kunstlaan 

 Metselaarsstraat 

 Minnemeers 

 Ter Platen  

 Sint-Amandstraat 

 Universiteitstraat 

 Vlaanderenstraat / Notarisstraat 
 

Raadpleeg de fietsrouteplanner via de link http://fietsrouteplanner.gentfietst.be. Daar stippelt u snel 
en gemakkelijk uw eigen fietstrajecten uit. De planner is een digitale kaart die werkt zoals een GPS-
systeem.  

 

MET DE MOTOR 

Voor wie met de motor naar Gent komt, zijn er extra parkeerplaatsen voorzien in deze straten: 

 Kongostraat 

 Sint-Amandstraat 

 

MET HET OPENBAAR VERVOER   

Tijdens het Lichtfestival zet De Lijn extra trams en bussen in die u tot dichtbij het festival brengen en 
ook veilig weer naar huis brengen. Bovendien reist u aan een voordelig tarief dankzij Stad Gent. 

Vanaf 19 uur (vanaf 18 uur op zondag) tot middernacht rijden er om veiligheidsredenen geen trams 
en bussen meer door het centrum, behalve tram 1 omdat die niet op het parcours ligt.  De overige 
trams en bussen brengen u op wandelafstand van het parcours.  

Met de wagen? Parkeer gratis op één van de Park & Rides aan de rand van de stad en neem tram of 
bus naar hartje Gent. Of parkeer uw auto in de ondergrondse betaalparking aan Gent Sint-Pieters. 
Alle info vind je ook op www.delijn.be/lichtfestival. 
 

http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/
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TRAM 
 
Op alle tramlijnen wordt een maximale capaciteit voorzien speciaal voor het Lichtfestival. 
 
- Lijn 1 (Gent Flanders Expo – Evergem Brielken): rijdt normaal (geen onderbreking) 
- Pendeltram 1 (Gent Flanders Expo – Sint-Pieters – Korenmarkt)  

- Van woensdag tem vrijdag om de 10 minuten 
- Op zaterdag om de 7 minuten 
- Op zondag om de 16 minuten 

 
Op het gezamenlijke traject tussen Flanders Expo en Korenmarkt zal er om de 5 minuten een tram 
rijden. 
 
- Lijn 2 en lijn 4 zijn vanaf 19 uur (vanaf 18 uur op zondag) tot middernacht onderbroken en 

opgesplitst in deeltrajecten: 

- Lijn 2 
- Zwijnaarde – Zonnestraat (Kouter) 
- Zuid – Melle Leeuw 

- Lijn 4  
- Gent UZ – Tolpoort (= bestaande onderbreking wegens werken Sassekaai) 
- Muide – Langesteenstraat 
- Zuid – Gentbrugge Stelplaats 

 
Beide lijnen rijden ongeveer om de 10 minuten, behalve op het traject Muide - Langesteenstraat 
waar de tram om de 25 minuten rijdt. 
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BUS 

- lijn 3 (Mariakerke Post – Gentbrugge Braemkasteel) : wordt vanaf 19 uur (vanaf 18 uur op 
zondag) tot middernacht onderbroken tussen Poel en Zuid.  

- lijn 17/18 (Drongen – P&R Oostakker) : wordt vanaf 19 uur (vanaf 18 uur op zondag) tot 
middernacht onderbroken tussen Poel en Zuid.  

- lijn 38/39 (St.Amandsberg Achtendries / Oostakker Dorp – Blaarmeersen) : wordt eveneens 
vanaf 19 uur (vanaf 18 uur op zondag) tot middernacht onderbroken tussen Poel en Zuid.  

- lijn 70 (Oostakker – Gent – Zwijnaarde) rijdt volgens de normale dienstregeling. Maar op het 
traject Zuid - Oostakker Dorp er worden extra ritten ingezet die ook langer rijden. 

- lijn 76 (De Pinte – Gent – Lochristi – Wachtebeke): rijdt volgens de normale dienstregeling.  
Maar op het traject Gent Sint-Pieters – P+R Oostakker worden extra ritten ingezet die ook 
langer rijden.  
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Alle andere buslijnen van en naar Gent rijden tijdens het Lichtfestival volgens hun normale 
dienstregeling. Vanaf 19 uur (vanaf 18 uur op zondag) rijden ze in het centrum van Gent in omleiding 
rond het parcours van het Lichtfestival. 
 
Ook de Gentse Nachtbussen rijden tijdens het Lichtfestival. Aan de knooppunten Zuid en Korenmarkt 
vertrekken de nachtbussen op hetzelfde moment. 

- Gent Zuid: om 23.30, 0.15 en 1 uur ‘s morgens 
- Gent Korenmarkt: om 23.25, 0.10 en 0.56 uur en om 23.34, 0.19 en 1.04 uur ‘s morgens 

 
Bij het eerste afreismoment (voor middernacht) volgen de nachtbussen een omleiding rond het 
parcours van het Lichtfestival. 
 

 
 
 
Raadpleeg de volledige dienstregeling en omleidingsinfo van alle (nacht)bussen via de 
routeplanner op www.delijn.be 
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TARIEVEN 

Bezoek het Lichtfestival met De Lijn, dit jaar extra voordelig dankzij de Stad Gent. Koop het speciale 
heen en terug sms-ticket of evenementenbiljet: 

- Sms-ticket 
Sms ‘DLG’ naar ‘4884’ en reis tussen 16 uur en 2 uur ‘s morgens heen en terug voor slechts 2 
euro (+ 0,15 euro operatorkosten).   
 

- Evenementenbiljet 
Koop het heen-en-terug evenementenbiljet voor 3 euro in onze (mobiele) Lijnwinkels vanaf 
29 januari, de grote automaten vanaf 31 januari of bij de chauffeur op de dag zelf. 

 

Gratis op zondag: 
Op zondag 4 februari (koopzondag) kunt u de hele dag vanaf 6 uur tot en met maandag 5 februari 
om 2 uur ‘s morgens gratis gebruik maken van tram of bus naar en in Gent.  

Meer info op www.delijn.be/lichtfestival. 
 
Openingsuren Lijnwinkels tijdens het Lichtfestival: 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.delijn.be/lichtfestival
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TREIN  

Het Station Gent-Dampoort ligt op 400 meter van het parcours, op een wandelafstand van ongeveer 
5 minuten.  
 
Het Station Gent-Sint-Pieters ligt op 1,5 kilometer van het parcours, op een wandelafstand van 
ongeveer 20 minuten. U kunt ook tram 1 nemen naar het centrum.  

 

MET DE AUTO 
 
Opgelet! Een aantal zones worden voorbehouden voor bewonersparkeren tijdens de volledige 
periode van het Lichtfestival, 24/24 uur. Die worden gesignaleerd met borden ‘bewoners’. 
Parkeert u uw wagen toch op een bewonersplaats zonder geldige vergunning, dan riskeert u een 
retributie van 80 euro per drie uur. Wagens die de hulpdiensten hinderen of de vrije doorgang 
belemmeren, worden getakeld. 
 
Van woensdag 31 januari tot en met zaterdag 3 februari is er op en binnen het parcours geen 
verkeer toegelaten van 18.30 uur tot 0.30 uur en op zondag 4 februari is dat van 17.30 uur tot 0.30 
uur. 

 
PARK-AND-RIDES 

Parkeer uw auto op een P+R om dan over te stappen op het openbaar vervoer. Voor de heen-en-
terug verplaatsing met De Lijn geniet u van voordelige tarieven (zie ‘met het openbaar vervoer’ 
hierboven).  
 
Op elke park-and-ride zijn er fietsenstallingen voorzien. Bovendien zijn een aantal P+R-parkings 
voorzien van Trapido-deelfietsen. Voor meer info over het ontlenen en de locatie, ga naar 
www.trapido.gent. 
 
Welke P+R neemt u best: 

 Komt u uit de richting Eeklo, Evergem, Lovendegem, Waarschoot, Zelzate …. kies dan voor de 
P+R Weba/Decathlon (met gratis shuttle naar het centrum!), P+R Bourgoyen, P+R 
Blaarmeersen of P+R Neptunus.  
 

 Komt u uit de richting Lochristi, Lokeren, Sint-Niklaas … kies dan voor P+R Oostakker, P+R 
Gentbrugge of P+R Gentbrugge Arsenaal. 
 

 Komt u uit de richting Aalst, Wetteren, Zottegem … kies dan voor P+R Expo-The Loop of P+R 
Gentbrugge of P+R Gentbrugge Arsenaal. 
 

 Komt u uit de richting, Aalter, Nevele, Deinze, De Pinte, Sint-Martens-Latem … kies dan voor 

P+R Expo-The Loop , P+R Blaarmeersen, P+R Watersportbaan of P+R Bourgoyen 

 Komt u uit de richting Gavere, Oudenaarde, Merelbeke…. kies dan voor P+R Expo-The Loop 
of P+R Hekers. 

 

http://www.trapido.gent/
http://www.trapido.gent/
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EXPO/THE LOOP - 2.500 plaatsen – gratis 
Louis Blériotlaan, 9051 Sint-Denijs-Westrem   
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Tram 1, pendeltram en nachtbus N1 
 
Frequentie: Om de 5 minuten rijdt er een tram richting Korenmarkt. 
 
De laatste terugrit vanaf de Korenmarkt naar de parking is om middernacht. Daarna kunt u ook 
nog mee met de nachtbus N1 om 00.10 en 00.56 uur.  

 
Zo geraakt u er:  

- Tussen Ikea en Flanders Expo (Louis Blériotlaan, 9051 Sint-Denijs-Westrem).  
- Vanuit Antwerpen (E17): Afrit R4/Expo-The Loop aan verkeerswisselaar Zwijnaarde en volg 

signalisatie Expo/The Loop.  
- 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.  

 

BOURGOYEN - 250 plaatsen - gratis 
Driepikkelstraat 30, 9030 Mariakerke  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Bus 3 en nachtbus N3 (halte Mariakerke Jutestraat)  
 
Frequentie: Er rijdt gemiddeld om de 15 minuten een bus tussen Mariakerke en Poel. 
 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Poel met buslijn 3 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.00 uur 
- Zaterdag 3 februari: 0.04 uur 
- Zondag 4 februari:  0.00 uur 
 
Daarna kunt u vanaf halte Poel nog mee met de nachtbus N3 om 0.21 en 1.06 uur ’ s morgens of 
aan de Korenmarkt om 0.19 en 1.04 uur. 

 
Zo geraakt u er:  

Vanaf R4, afrit N9 Eeklo/Mariakerke. Volg Gent (N9). Na ongeveer 1 km, sla linksaf richting 
Mariakerke/Wondelgem. Daarna rechtsaf richting Mariakerke. Na ongeveer 2,5 km rechtsaf 
richting P+R.  

P+R DOMEIN BLAARMEERSEN PARKING OOST - 700 plaatsen – gratis 
Zuiderlaan, 9000 Gent 

 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Bussen 38 en 39  (tijdelijke halte Parking Oost Blaarmeersen en tijdelijke halte Basic Fit) 
 
Frequentie: Er zijn gemiddeld om de 20 minuten ritten tussen Blaarmeersen en Poel. 
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Laatste terugrit vanaf halte Gent Poel met buslijn 38/39 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.10 uur (bus 38) 
- Zaterdag 3 februari: 0.07 uur (bus 38) 
- Zondag 4 februari: 0.04 uur (bus 39)    

 
Zo geraakt u er:  

- Vanop R4 Binnenring: afrit E40/N466/Blaarmeersen. Eerste afslag rechts (Blaarmeersen). P+R 
op de linkerkant.  

- Vanop R4 Buitenring/N466: afrit Gent N466/Blaarmeersen. Over de brug rechtsaf, volg 
Blaarmeersen. Tweede rechtsaf, Blaarmeersen volgen. Na bereiken Zuiderlaan, P+R aan 
rechterkant op het domein Blaarmeersen – parking Oost. 

WATERSPORTBAAN - 230 plaatsen – gratis 
Zuiderlaan, 9000 Gent.  

Openbaar vervoer richting centrum:  

Bussen 38 en 39  (tijdelijke halte Basic Fit) 
 
Frequentie: Er zijn gemiddeld om de 20 minuten ritten tussen Zuiderlaan en Poel. 

 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Poel met buslijn 38/39 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.10 uur (bus 38) 
- Zaterdag 3 februari: 0.07 uur (bus 38) 
- Zondag 4 februari: 0.04 uur (bus 39)    

 
Zo geraakt u er:  

- Vanop R4 Binnenring: afrit E40/N466/Blaarmeersen. Eerste afslag rechts (Blaarmeersen). P+R 
op de linkerkant.  

- Vanop R4 Buitenring/N466: afrit Gent N466/Blaarmeersen. Over de brug rechtsaf, volg 
Blaarmeersen. Tweede rechtsaf, Blaarmeersen volgen. Na bereiken Zuiderlaan, P+R aan 
linkerkant. 

WEBA/DECATHLON - 200 plaatsen – gratis 
Vliegtuiglaan 8-10, 9000 Gent  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Bus 6 (halte Gent Aziëstraat) en gratis shuttle Stad Gent  
 
Frequentie: Bus 6 rijdt op weekdagen en op zaterdag om de 15 à 20 minuten en op zondag om de 
30 minuten. 

 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Zuid met buslijn 6 

- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 22.44 uur   
- Zaterdag 3 februari: 22.44 uur   
- Zondag 4 februari: 23.10 uur   
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Zo geraakt u er:  

Vanaf R4, richting N424 (Vliegtuiglaan). De P+R ligt op de parking van de winkels 
Weba/Decathlon. Daar vertrekt ook een gratis shuttle naar het centrum. 
 
Frequentie van de shuttle tijdens het Lichtfestival: 
 
- Woensdag 31 januari tot en met zaterdag 3 februari 2018 van 7 tot 18 uur – halte 

Koopvaardijlaan en Walter De Buckplein (Bij Sint-Jacobs) en van 18 tot 1 uur ’s nachts – enkel 
halte Koopvaardijlaan 
 

- Zondag 4 februari 2018 van 9 tot 17 uur – halte Koopvaardijlaan en Walter De Buckplein (Bij 
Sint-Jacobs) en van 17 tot 1 uur ’s morgens – enkel halte Koopvaardijlaan 
 

Voor info over de shuttle: www.stad.gent/shuttle. 

GENTBRUGGE - 200 plaatsen – gratis 
Land van Rodelaan 9, 9050 Gentbrugge  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Tram 2 (P+R Gentbrugge of Stelplaats) en nachtbus N2 (halte Gentbrugge Stelplaats) 
 
Frequentie: Er zijn om de 10 minuten ritten op het traject Zuid – Melle. 
 
Laatste terugrit vanaf Gent Zuid met tram 2 tot P+R Gentbrugge: 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.02 uur 
- Zaterdag 3 februari: 0.02 uur  
- Zondag 4 februari: 0.01 uur 

 
Laatste terugrit vanaf Gent Zuid tot halte Stelplaats met tram 2: 
- Weekdagen (31 januari, 1 en 2 februari): 0.59 uur 
- Zaterdag 3 februari: 0.57 uur 
- Zondag 4 februari: 0.54 uur 

 
Laatste terugrit vanaf Gent Zuid met nachtbus N2 tot aan de haltes Stelplaats of Arsenaal om 
23.51, 0.36 en 1.21 uur.  

 
Zo geraakt u er:  

De parking ligt onder het viaduct van afrit 10 van de E17.  
Vanuit Melle, rechts afslaan aan de verkeerslichten tot onder het viaduct.  

GENTBRUGGE ARSENAAL - 200 plaatsen – gratis  
Brusselsesteenweg, 9050 Gentbrugge  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Tram 2 (P+R Gentbrugge of Stelplaats) en nachtbus N2 (halte Gentbrugge Arsenaal) 
 
Frequentie: Er zijn gemiddeld om de 10 minuten ritten op het traject Zuid-Melle 
  
Laatste terugrit vanaf Gent Zuid met tram 2 tot P+R Gentbrugge: 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.02 uur 
- Zaterdag 3 februari: 0.02 uur  

http://www.stad.gent/shuttle
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- Zondag 4 februari: 0.01 uur 
 
Laatste terugrit vanaf Gent Zuid beperkt tot halte Stelplaats met tram 2: 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.59 uur 
- Zaterdag 3 februari: 0.57 uur  
- Zondag 4 februari: 0.54 uur 

   
Laatste terugrit vanaf Gent Zuid met nachtbus N2 tot aan de haltes Arsenaal of Schooldreef om 
23.51, 0.36 en 1.21 uur.  

 
Zo geraakt u er:  

Via E17 afrit 10, op N9 richting Melle: stap vlakbij de parking op tram 2 aan de halte Schooldreef.   

OOSTAKKER - 200 plaatsen – gratis  
Oude Bareel 10, 9041 Oostakker  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Bussen 17, 18 (halte Sint-Amandsberg P+R Oostakker) 76, 77, 78 (halte Sint-Amandsberg P+R 
Oostakker of Oudebareelstraat) en nachtbus N17 (Sint-Amandsberg P+R Oostakker)   
 
Frequentie: De bussen 17/18 rijden gemiddeld om de 23 minuten op het traject Zuid – P+R 
Oostakker. De pendelbus van lijn 76 tussen Sint-Pieters – P+R Oostakker rijdt om de 30 minuten. 
Op zaterdag is dit 15 minuten. 
 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Zuid  met buslijn 17  
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.00 uur   
- Zaterdag 3 februari: 0.04 uur   
- Zondag 4 februari: 0.05 uur 

 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Zuid  met buslijn 76 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 23.40 uur tot P+R Oostakker, 0.32 uur tot 

Oudebareelstraat   
- Zaterdag 3 februari: 23.40 uur tot P+R Oostakker, 0.47 uur tot Oudebareelstraat   
- Zondag 4 februari: 23.40 uur tot P+R Oostakker, 0.32 uur tot Oudebareelstraat   

 
Terugritten met nachtbus N17 vanaf Gent Zuid om 23.25 uur en van halte Gent Korenmarkt om 
0.10 en 0.56 uur.  
 

Zo geraakt u er: 

Vanaf R4, afrit 3 Oostakker. Volg de N70 (Antwerpsesteenweg) richting Gent. P+R aan het 
koopcentrum Oude Bareelstraat.  

NEPTUNUS - 148 plaatsen - gratis 
Botestraat 98 en Blauwstraat, 9032 Wondelgem  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Tram 1 (halte Wondelgem Botestraat) en nachtbus N1 (halte Wondelgem Maststraat) 
 

Frequentie: om de 15 minuten op Lijn 1 richting Evergem 
 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Korenmarkt met tram 1 
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- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.04 uur  
- Zaterdag 3 februari: 0.03 uur    
- Zondag 4 februari: 0.07 uur 

 
Laatste terugritten vanaf halte Gent Korenmarkt met nachtbus N1 naar halte Wondelgem 
Maststraat om 23.33, 0.19 en 1.04 uur.  

 
Zo geraakt u er:  

Vanop R4, afrit Wondelgem. Aan volgend kruispunt met verkeerslichten rechtsaf. Na ongeveer 1 
km rechtsaf (net over tramspoorovergang).  

HEKERS - 68 plaatsen – gratis  
Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Tram 2, bussen 70, 71 (halte Zwijnaarde Bibliotheek) 
 
Frequentie: om de 10 minuten met lijn 2 
 
Laatste terugrit  
-  vanaf halte Gent Zonnestraat met tram 2: elke dag om 0.01 uur    
- vanaf halte Gent Zuid met buslijn 70,71: elke dag om 22.40 uur  

 
Laatste terugrit vanaf Sint-Pietersstation naar Zwijnaarde Hutsepot met nachtbus N2: elke dag 
om 23.45, 0.30 en 1.15 uur. 

Zo geraakt u er:  

Vanop N60, volg N469 (Tramstraat) richting Merelbeke. Aan het kruispunt met Heerweg Noord 
rechtsaf en volg de tramsporen. Aan de eindhalte van de tramlijn, rechtsaf. P+R aan de 
rechterkant.  

MUIDE - 50 plaatsen – gratis  
Pauwstraat 10, 9000 Gent  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Bus 6 (halte Gent Muidestation) 
 

Frequentie: op weekdagen en op zaterdag om de 15 à 20 minuten, op zondag om de 30 minuten. 
 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Zuid met buslijn 6 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 22.44 uur   
- Zaterdag 3 februari: 22.44 uur   
- Zondag 4 februari: 23.10 uur 

 
Zo geraakt u er:  

Vanaf R4, richting N424/N456. P+R is gelegen net na de rotonde, langs de Pauwstraat. 

WONDELGEM - 46 plaatsen - gratis 
Liefkensstraat 39-45, 9032 Wondelgem  
 
Openbaar vervoer richting centrum:  
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Tram 1 (halte Wondelgem Industrieweg) en nachtbus N1  
 
Frequentie: om de 15 minuten op lijn 1 richting Evergem 
 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Korenmarkt met tram 1 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.04 uur  
- Zaterdag 3 februari: 0.03 uur  
- Zondag 4 februari: 0.07 uur   

 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Korenmarkt met nachtbus N1 om 0.19 en 1.04 uur.  
 
Zo geraakt u er:  

Vanop R4, afrit Wondelgem. Aan volgend kruispunt met verkeerslichten rechtsaf. Na ongeveer 1 
km rechtsaf (net over tramspoorovergang). 

MAALTEBRUGGEPARK - 40 plaatsen – gratis  
Maaltebruggepark, 9000 Gent  

Openbaar vervoer richting centrum:  

Tram 1, bussen 76, 77, 78 en nachtbussen N1, N76 (halte Gent Maria Middelares Maalte) 
 
Frequentie: Op het gezamenlijk traject tussen Flanders Expo en Korenmarkt zal er om de 5 
minuten een tram rijden. 
 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Korenmarkt met tram 1: elke dag om 0.01 uur  

 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Zuid met buslijn 76,77,78: 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 22.18 uur   
- Zaterdag (3 februari): 22.18 uur (vanaf Gent Zuid) of 22.45 uur (vanaf Gent Sint-

Pietersstation)    
- Zondag (4 februari): 21.59 uur (vanaf Gent Zuid) of 22.30 uur (vanaf Gent-Sint-Pietersstation)   

 
Laatste terugritten  
- vanaf halte Gent Korenmarkt met nachtbus N1 om 23.25, 0.10 en 0.56 uur.  
- vanaf halte Gent Zuid met nachtbus N76 om 23.30, 0.15 en 1.00 uur ‘s morgens.  

 
Zo geraakt u er: 

- Vanop N43 (Kortrijksesteenweg), afrit R4 ter hoogte van Maalte/Don Bosco. P+R aan de 
rechterkant.  

- Vanop R4 Buitenring, afslag N43. P+R aan de linkerkant. 

MARIAKERKE POST - 25 plaatsen – gratis  
Brugsesteenweg, 9030 Mariakerke  
 
Openbaar vervoer richting centrum: 

Bussen 3, 6, 9 en nachtbus N3 (halte Mariakerke Post) 
 
Frequentie: Tussen Mariakerke en Poel zijn er gemiddeld om de 15 minuten ritten. 
 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Poel met bus 3  
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- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 0.00 uur  
- Zaterdag 3 februari: 0.04 uur   
- Zondag 4 februari: 0.00 uur      

 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Zuid met bus 6  
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 22.44 uur  
- Zaterdag 3 februari: 22.44 uur   
- Zondag 4 februari: geen bediening     

 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Sint-Pietersstation met bus 9 
- Weekdag (31 januari, 1 en 2 februari): 22.58 uur  
- Zaterdag 3 februari: 23.00 uur   
- Zondag 4 februari: 23.00 uur  

 
Laatste terugrit met nachtbus N3 aan gent Poel om 23.35, 0.21 en 1.06 uur of aan Korenmarkt om 
0.19 en 1u04.  
 

Zo geraakt u er:  

- Vanaf R4, afrit N9 Eeklo/Mariakerke. Volg Gent (N9). Na ongeveer 1 km, sla linksaf richting 
Mariakerke/Wondelgem. Daarna rechtsaf richting Mariakerke over de brug, net over de brug 
ligt de P+R linksom. 

- Vanaf Eeklo (N9): Volg Gent (N9). Na ongeveer 1 km, sla linksaf richting 
Mariakerke/Wondelgem. Daarna rechtsaf richting Mariakerke over de brug, net over de brug 
ligt de P+R linksom.   

GALVESTON - 250 plaatsen - betalend 
Hurstweg 8, 9000 Gent  
 
Prijzen:  

- 0 – 1,5 uur: gratis 
- 1,5 uur – 4 uur: 1 euro 
- 4 uur – 24 uur: 2 euro 

 
Openbaar vervoer richting centrum:  

Bussen 55, 57, 58 (halte Gent Spoorwegbrug) 
 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Zuid met bus 55:  
- woensdag 31 januari en donderdag 1 februari: 22.46 uur 
- vrijdag 2 februari: 23.23 uur 
- Zaterdag 3 februari: 23.56 uur  
- Zondag 4 februari: 21.44 uur  

 
Laatste terugrit vanaf halte Gent Zuid met bus 58: 
- Weekdagen (31 januari, 1 en 2 februari): 22.16 uur 
- Zaterdag 3 februari: 0.17 uur 
- Zondag 4 februari: 22.17 uur 

 
Zo geraakt u er:  

- Vanaf R4, richting Zelzate, afrit rechts N456 (Zeeschipstraat). Net voor Meulestedebrug 
rechtsaf op N458 (Wondelgemkaai-Wiedauwkaai). Net voor de spoorwegovergang rechtsaf.  
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- Vanaf R4 richting Eeklo-Gent-N9-E40-E17, afrit links N456 (Zeeschipstraat). Net voor 
Meulestedebrug rechtsaf op N458 (Wondelgemkaai-Wiedauwkaai). Net voor de 
spoorwegovergang rechtsaf.  

 

B-PARKING SINT-PIETERSSTATION – betalend 
Sint-Denijslaan, 9000 Gent  

Naast de P+R mogelijkheden, kunt u gebruik maken van de ondergrondse betaalparking aan het Sint-
Pietersstation. Deze parking telt 1.580 plaatsen waaronder 47 plaatsen voor personen met een 
beperking, 9 Cambioplaatsen en 6 plaatsen voor elektrische wagens (met laadpunt). 
 
Prijzen:  

Zie website: http://www.b-parking.be/info/nl/mycarpark/67-gentstpieters?start=3 
 
Openbaar vervoer richting centrum: 

Alle centrumlijnen en de nachtbussen N1, N2, N4, N70, N76. 
 
Check de laatste terugritten van uw lijn op de routeplanner van www.delijn.be 

 
Zo geraakt u er:  

De ondergrondse parking is rechtstreeks toegankelijk vanaf de R4 rond Gent via de Valentin 
Vaerewyckweg en de Timichegtunnel. Deze nieuwe weg is mogelijk nog niet opgenomen in alle 
routeplanners en GPS toestellen.  

 
Alle info over P+R op https://stad.gent/park-and-ride 
 
 

PARKEERGARAGES 

Het zal niet gemakkelijk zijn om een vrije plaats te vinden in een ondergrondse parkeergarage. We 
raden automobilisten aan om gebruik te maken van de P&R mogelijkheden (zie hoofdstuk park-and-
rides).  
Probeert u het toch dan kunt u gebruik maken van volgende parkeergarages: 
 

Stedelijke parkeergarages 

Parkeergarage Vrijdagmarkt – Volg P1 
Onder de Vrijdagmarkt vindt u 648 parkeerplaatsen, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen 
met een beperking. Deze parkeergarage is tijdens het Lichtfestival enkel bereikbaar via Tolhuislaan – 
Rodelijvekensstraat – Krommewal – Ottogracht-Baudelostraat.  

Parkeergarage Reep – Volg P2 
Deze parkeergarage kan 484 voertuigen aan, er zijn  3 parkeerplaatsen voor personen met een 
beperking beschikbaar. Ze beschikt ook over 2 oplaadpunten voor elektrische wagens.  

Parkeergarage Savaanstraat – Volg P4 
Er zijn 588 plaatsen, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Van woensdag 
tot en met zaterdag vanaf 19 uur en op zondag vanaf 18 uur zal deze moeilijk bereikbaar zijn door 
het afsluiten van de Kortrijksepoortstraat om de doorstroming van de belangrijkste tramlijn van het 
station naar het centrum optimaal te kunnen garanderen. 

http://www.b-parking.be/info/nl/mycarpark/67-gentstpieters?start=3
http://www.delijn.be/
https://stad.gent/park-and-ride
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Parkeergarage Sint-Michiels – Volg P7 
Deze parking telt 472 plaatsen, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Er 
zijn 2 oplaadpunten voor elektrische wagens.  

Parkeergarage Ramen – Volg P8 
Er zijn 280 plaatsen waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een beperking. 

Parkeergarage Sint-Pietersplein – Volg P10 
Deze parking telt 700 parkeerplaatsen, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een 
beperking. Er zijn 2 oplaadpunten voor elektrische wagens. Deze parkeergarage is tijdens het 
Lichtfestival enkel bereikbaar via de Kunstlaan. Is de parking volzet dan wordt de Kunstlaan 
afgesloten. 
 

Niet-stedelijke parkeergarages: 
 

Parkeergarage Zuid – Volg P3 
Deze parking bevindt zich onder het Gent-Zuid shoppingscenter en het Woodrow Wilsonplein. Er zijn 
1.034 plaatsen waaronder 2 voor personen met een beperking. 

Parkeergarage Kouter – Volg P5 
Deze parking telt 425 plaatsen waaronder 8 plaatsen voor personen met een beperking en 1 met een 
oplaadpunt voor elektrische wagens. Van woensdag tot en met zaterdag vanaf 19 uur en op zondag 
vanaf 18 uur zal deze moeilijk bereikbaar zijn door het afsluiten van de Kortrijksepoortstraat om de 
doorstroming van de belangrijkste tramlijn van het station naar het centrum optimaal te kunnen 
garanderen. 

Centerparking – (Kortemeer) Volg P6 
Deze parking bevindt zich vlak bij de Veldstraat. Deze parking telt 532 plaatsen. Van woensdag tot en 
met zaterdag vanaf 19 uur en op zondag vanaf 18 uur zal deze moeilijk bereikbaar zijn door het 
afsluiten van de Kortrijksepoortstraat om de doorstroming van de belangrijkste tramlijn van het 
station naar het centrum optimaal te kunnen garanderen. 

Parking Zuiderpoort - tram 4 (450 meter wandelafstand naar de halte) 
Deze parking telt 1275 plaatsen en is gelegen in de Gaston Crommenlaan 6 – 9050 Ledeberg. Inrijden 
van woensdag tot en met zaterdag van 6.00 uur tot 22.00 uur op zondag van 7.00 uur tot 15.00 uur. 
Uitrijden kan 24 uur op 24 uur. Ligt op 1.7 km wandelafstand van het Sint-Pietersplein of Woodrow 
Wilsonplein. Na 450 meter wandelen kan je aan de halte Ledeberg Hundelgemsesteenweg, tram 4 
nemen richting Gent Zuid.  
 
Frequenties van 7,5 tot max. 20 minuten, afhankelijk van spitsuren/weekdag/weekend. 
Laatste terugreis vanaf halte Gent Korenmarkt: 
- weekdag (31/1 tem 2/2) en zaterdag 3/2: 00.27 uur 
- zondag 4/2: 00.18 uur  
 
Laatste terugreis vanaf halte Gent Zuid: 
weekdag (31/1 tem 2/2) en zaterdag 3/2: 00.31 uur 
zondag 4/2: 00.22 uur 

Parking Dok Noord – tram 4 (150 meter wandelafstand naar de halte) 
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Deze parking telt 800 plaatsen en is gelegen aan Dok Noord 7 - 9000 Gent (GPS Sassevaartstraat) 
onder het shoppingcenter. Ligt op 900 meter wandelen van het parcours Ham. Na 150 meter 
wandelen kan je aan de halte Voormuide, tram 4 nemen richting Ledeberg. 
 
Meer info over de parkings: 
https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/parkeren/parkeren-ondergrondse-parkings 
 
 

MET DE TAXI 

Hier vindt u standplaatsen voor taxi’s: 

 Ottogracht 
 Graaf van Vlaanderenplein  
 Sint-Amandstraat 
 Station Dampoort 
 Station Gent-Sint-Pieters 
 De taxiplaatsen in de Pakhuisstraat zijn niet beschikbaar. Die worden verplaats naar het Sint-

Michielsplein. 
 
Meer informatie vindt u op https://stad.gent/taxi 

MENSEN MET EEN BEPERKING   
 
In de nabijheid van het parcours zijn er verscheidene gratis parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personen met een beperking, ook waar betalend parkeren of blauwe zone geldt.  

Opgelet, gratis parkeren geldt niet in de ondergrondse parkings. Ook met een parkeerkaart voor 
personen met een beperking mag u niet parkeren op voorbehouden bewonersplaatsen. 
 
Er zijn extra voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking in deze straten:  
 

 Kongostraat 

 Hubert Frère Orbanlaan 

 Sint-Amandsstraat 
 
Info over mobiliteit voor mensen met een beperking vindt u op : 
https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/minder-mobiel 
 
 
 

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/parkeren/parkeren-ondergrondse-parkings
https://stad.gent/taxi
https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/minder-mobiel

