
1 
 

OVERZICHT INDIVIDUELE EETSTANDEN GENTSE FEESTEN 2022 

Locatie Nr. eetstand Categorie 
Enkel de aangeduide categorie mag op deze 
standplaats verkocht worden.  
Het niet respecteren van de categorie heeft een 
onmiddellijk bevel tot stopzetting van de 
activiteiten tot gevolg. 

Korenmarkt : ter hoogte van Starbucks, met zicht op zuil 
 

1 5. Hamburger, braadworst 

Korenmarkt : achter podium, naast toegang backstage, met zicht op Mc Donalds 
 

2 6. Vlees overige (alles wat niet valt onder 
categorieën 3, 4 en 5) 

Korenmarkt : aan Sint-Niklaaskerk, naast toegang backstage op achterzijde 
podium, met zicht op Veldstraat  

3 2. Veganistische gerechten met uitzondering van 
frieten 

Goudenleeuwplein  
 

4 1. Vegetarische gerechten met uitzondering van 
frieten 

Goudenleeuwplein  
 

5 3. Gebak 

 
Goudenleeuwplein  
 

6 2. Veganistische gerechten met uitzondering van 
frieten 

Goudenleeuwplein  
 

7 4. Pizza 

Goudenleeuwplein 
 

8 1. Vegetarische gerechten met uitzondering van 
frieten 

Sint-Baafsplein 
 

9 1. Vegetarische gerechten met uitzondering van 
frieten 

Sint-Baafsplein 
 

10 6. Vlees overige (alles wat niet valt onder 
categorieën 3, 4 en 5) 

François Laurentplein : op François Laurentplein, kant aanrijroute, ter hoogte van 
zebrapad 

19 3. Gebak 
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François Laurentplein : Vlaanderenstraat, op pleintje, met zicht op standbeeld 20 6. Vlees overige (alles wat niet valt onder 
categorieën 3, 4 en 5) 

Bibliotheekstraat : kant winkel op voetpad 
 

21 1. Vegetarische gerechten met uitzondering van 
frieten 

Bibliotheekstraat : met zicht op plantsoen, naast garage  
 

22 4. Pizza 

Bibliotheekstraat : met zicht op plantsoen, naast nr. 22 23 6. Vlees overige (alles wat niet valt onder 
categorieën 3, 4 en 5) 

Baudelohof : omgeving Zebra-gebouw  
 

24 5. Hamburger, braadworst 

Baudelohof : omgeving Stedelijke Diensten ex- Stadslabo 
 

25 1. Vegetarische gerechten met uitzondering van 
frieten 

Oude Beestenmarkt : op plein, tegen reling, kant Sint-Jacobsnieuwstraat 
 

26 1. Vegetarische gerechten met uitzondering van 
frieten 

 

Categorieën  

1. Vegetarische gerechten met uitzondering van frieten 
2. Veganistische gerechten met uitzondering van frieten 
3. Gebak 
4. Pizza 
5. Hamburger, braadworst 
6. Vlees overige (alles wat niet valt onder de categorieën 3, 4 en 5).  

 

Een korting van 10 % wordt toegekend aan degene die 100 % bio aanbiedt én zich engageert om begeleiding te vragen van expert-organisaties om waar relevant 

(voor producten van exotische oorsprong zoals chocolade, specerijen, rietsuiker, koffie, …) producten uit eerlijke handel te verwerken in de aangeboden 

voeding. De korting wordt toegekend op basis van voorgelegde boekhoudkundige stukken (voor gebruik bio-producten) en schriftelijke stukken (voor de 

begeleiding) 
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OVERZICHT CLUSTER BELFORTSTRAAT - BEVERHOUTPLEIN – VLASMARKT – BIJ SINT-JACOBS 

GENTSE FEESTEN 2022 

Locatie Nr. eetstand 
Vlasmarkt, met de rug tegen het plantsoen met zicht op “Cube Zero” 11 

Bij Sint-Jacobs : grens feestkern Walter De Buckplein/Vlasmarkt 12 

Bij Sint-Jacobs : achterzijde Sint-Jacobskerk 13 

Bij Sint-Jacobs : achterzijde Sint-Jacobskerk met zicht op vluchtheuvel 14 

Beverhoutplein: op plein naast nr. 16, zicht op oude Stadsbibliotheek  15 

Beverhoutplein: op plein naast nr. 15, zicht op oude stadsbibliotheek 16 

Belfortstraat : kant Hotel NH – Gent Belfort met zicht op huisnummer 6 en 8, naast nr. 18 17 

Belfortstraat : kant Hotel NH – Gent Belfort met zicht op huisnummer 10, naast nr. 17 18 

 

Aanbod etenwaren 

Cluster Vlasmarkt – Belfortstraat omvat 8 eetstanden volgens onderstaand aanbod: 

• Frieten met vlees 

• Pasta met vlees 

• Oliebollen en ander gebak 

• Vegetarisch met uitzondering van frieten 

• Vegetarisch met uitzondering van frieten 

• Vegan met uitzondering van frieten 

• Vlees (niet frieten, niet pasta) 

• Vegan gebak 
 

Er moet telkens 1 eetstand per bovenstaand opgelegd aanbod vertegenwoordigd zijn in de cluster. Waar elke eetstand komt binnen de cluster en haar 8 

locaties is vrije keuze.  

Een korting van 10 % wordt toegekend aan degene die 100 % bio aanbiedt én zich engageert om begeleiding te vragen van expert-organisaties om waar relevant 

(voor producten van exotische oorsprong zoals chocolade, specerijen, rietsuiker, koffie, …) producten uit eerlijke handel te verwerken in de aangeboden 
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voeding. De korting wordt toegekend op basis van voorgelegde boekhoudkundige stukken (voor gebruik bio-producten) en schriftelijke stukken (voor de 

begeleiding) 

 

OVERZICHT CLUSTER KOUTER GENTSE FEESTEN 2022 

 

Locatie 
 

Nr. eetstand Aanbod Etenswaren 
Enkel het toegewezen 
aanbod mag op deze 
standplaats verkocht 
worden. Het niet 
respecteren van het aanbod 
heeft een onmiddellijk bevel 
tot stopzetting van de 
activiteiten tot gevolg. 

Kouter : binnen de feestkern               Opgelet : 6 dagen ! 
 

27 Vegetarische gerechten met 
uitzondering van frieten 

Kouter : binnen de feestkern               Opgelet : 6 dagen ! 
 

28 Vegetarische gerechten met 
uitzondering van frieten 

Kouter : met zicht op gebouw parking                       Opgelet : 6 dagen ! 
 

29 Pasta  

Kouter : met zicht op gebouw parking                       Opgelet : 6 dagen ! 
 

30 Frieten en frituursnacks 

 

Een korting van 10 % wordt toegekend aan degene die 100 % bio aanbiedt én zich engageert om begeleiding te vragen van expert-organisaties om waar relevant 

(voor producten van exotische oorsprong zoals chocolade, specerijen, rietsuiker, koffie, …) producten uit eerlijke handel te verwerken in de aangeboden 

voeding. De korting wordt toegekend op basis van voorgelegde boekhoudkundige stukken (voor gebruik bio-producten) en schriftelijke stukken (voor de 

begeleiding) 
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