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Het Lam Gods of voluit, ‘De Aanbidding 
van het Lam Gods’, van de gebroeders 
van Eyck, onthuld in 1432, wordt wereld-
wijd erkend als artistiek hoogtepunt, 
één van de meest invloedrijke schilde-
rijen ooit gemaakt. Opdrachtgevers voor 
het magistrale werk waren de Gentse 
patriciërs Joos Vijd en zijn echtgenote 
Elisabeth Borluut. Vijd was een vertrou-
wensman van Filips de Goede, was vijf 
keer schepen van Gent en tussen 1433 en 
1434 zelfs voorschepen, een functie die te 
vergelijken is met het huidige burge-
meesterschap.

Tot op vandaag is een bezoek aan dit 
meesterwerk in de Sint-Baafskathedraal 
één van de trekpleisters om naar Gent te 

komen en er een stadswandeling in de 
historische binnenstad aan te koppelen.
Ook iets oudere toeristen, vakantiegan-
gers met een tijdelijke of permanente 
beperking of mensen die nood hebben 
aan extra comfort of zorg kunnen met 
een gerust hart Gent bezoeken. Deze 
brochure kwam tot stand in samenwer-
king met Toerisme Vlaanderen, Inter, Stad 
Gent en Visit Gent. Ze biedt je alle nodige 
informatie om een bezoek aan Gent voor 
te bereiden. De wandeling langs de be-
langrijkste bezienswaardigheden begint 
en eindigt aan het Infokantoor van Visit 
Gent, in de Oude Vismijn op het Veerle-
plein en is ongeveer 3km lang.

In de sporen van het 
Lam Gods
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We hebben een aantrekkelijke route 
uitgestippeld die zo weinig mogelijk 
hindernissen bevat. In het historische 
centrum van Gent vind je wel wat 
kasseien. Ook deze wandeling gaat 
voor een deel over kasseien, maar die 
zijn meestal vlak en goed aangelegd. 
Bolle kasseien werden zoveel mogelijk 
vermeden. De handige uitneembare 
kaart met beschrijving vertelt je precies 
welke route je best aflegt om obstakels 
te vermijden.

We brachten elk aspect van een 
toegankelijk toeristisch bezoek aan 
Gent in kaart. Je vindt in deze brochure 
dan ook informatie over musea en 
bezienswaardigheden, cafés, restaurants 
en openbare toiletten. De nummers 
op de kaart verwijzen naar meer 
uitgebreide informatie in de brochure 
zelf. Je leest ook alles over toegankelijke 
vakantieverblijven, zorg, hulpmiddelen, 
vervoer en parkeren.

Onze informatie is gebaseerd op 
objectief deskundig onderzoek ter 
plaatse. Voor meer gedetailleerde 
informatie per gebouw of site kan je het 
gedetailleerde rapport bekijken op  
www.toevla.be. 

We willen niet beweren dat alle 
vermelde initiatieven zelfstandig 
rolstoeltoegankelijk zijn. We maakten een 
selectie van de beter toegankelijke zaken 
en voorzieningen in Gent. Aan de hand 
van de beschrijvingen kan je voor jezelf 
uitmaken welke adressen beter of minder 
geschikt zijn of welke voorbereidingen je 
hiervoor kan treffen. 

Hoe gebruik je deze brochure?
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Bezoek en beleef

Legende iconen

Restaurants, cafés en openbare toiletten

De gedetailleerde beschrijvingen geven weer welke onderdelen van een gebouw 
toegankelijk zijn voor bezoekers met een mobiele beperking. Wanneer je wat extra 
hulp kan gebruiken duiden we het aan. Ook wanneer een gebouw voorzieningen 
heeft voor bezoekers met een visuele of verstandelijke beperking of voor doven 
of slechthorenden, vermelden we het en duiden we het aan met de volgende 
symbolen:

Aan de hand van het duimpjessysteem bij de belangrijkste meetgegevens en 
detailfoto’s van het aangepast sanitair kan je telkens bepalen of een café, restaurant 
of toilet geschikt is voor jou. Let wel, door het voortdurende komen en gaan van 
horecazaken is het mogelijk dat sommige informatie snel verouderd raakt. We raden 
je dan ook aan om voor je bezoek contact op te nemen met de zaak. Stel je vast dat 
een horecazaak verhuisd, verbouwd of gesloten is, dan kan je dit melden aan Inter 
via sint-niklaas@inter.vlaanderen en +32 3 766 49 68.

Voorzieningen voor bezoekers met een mobiele 
beperking

Voorzieningen voor bezoekers met een verstandelijke 
beperking

Voorzieningen voor bezoekers met een visuele 
beperking

Voorzieningen voor dove of slechthorende bezoekers

Logies en toeristische infokantoren 

Voor logies en toeristische infokantoren maken we gebruik van een 
toegankelijkheidslabel:

Het label A+ betekent dat het gebouw op comfortabele 
en zelfstandige wijze toegankelijk is.

Het label A betekent dat we het gebouw als basistoegankelijk 
beschouwen. Voor de meeste mensen met een beperkte 
mobiliteit is dit bruikbaar, maar mogelijk is een extra 
inspanning of een helper nodig.

toegankelijk

toegankelijk met hulp

knelpunt

niet van toepassingnvt

Wil je meer weten over het toegankelijkheidslabel?  
Surf dan naar www.visitflanders.com/toegankelijkheid
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Bezoek  
en beleef

1  Oude Vismijn / Infokantoor  

 Visit Gent 

2  Gravensteen 

3  Groot Vleeshuis

4  Korenmarkt

5  Sint-Michielshelling: zicht op   

 Graslei, Korenlei en de drie torens

6  Sint-Niklaaskerk

7  Stadshal

8  Belfort

9  Sint-Baafskathedraal

10  Kouter

11  Geeraard de Duivelsteen

12  Standbeeld gebroeders Van Eyck

13  Reep

14  Stadhuis

15  Werregarenstraatje

16  Hof van Ryhove

17  Vrijdagmarkt / Standbeeld Jacob   

 Van Artevelde

18  Dulle Griet

19  Huis van Alijn

20  De Krook

21  Kunstencentrum Vooruit

22  Sint-Pieterskerk

23  Sint-Pietersabdij

24  De Wereld van Kina: het Huis

25  MSK - Museum voor Schone   

 Kunsten Gent

26  S.M.A.K. - Stedelijk Museum voor   

 Actuele Kunst Gent

27  STAM - Stadsmuseum Gent

28  Industriemuseum

29  Museum Dr. Guislain

Op de route In de buurt van de route

Niet te vergeten
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De monumentale toegangspoort van de 
Vismijn dateert van 1689-1690 en mag 
terecht een waagstuk worden genoemd 
voor die tijd. Het barokke pronkstuk, naar 
een ontwerp van Adriaan Van der Linden, 
domineert het Sint-Veerleplein. Boven 
de zij-ingangen worden de Leie (vrouw) 
en de Schelde (man) op allegorische 
wijze voorgesteld. Zij vervangen twee 
identieke stenen meermannen die 
door een hevige brand in 1872 verwoest 
werden. Bij dit bouwwerk ligt het accent 
op de sculpturale versiering die aan 
verschillende beeldhouwers wordt 
toegeschreven. Na de brand werd het 
gebouw hersteld en vergroot met twee 
gevels en kwam er een bijkomende 
nieuwe toegang in de Rekelingestraat.

Het infokantoor beschikt over twee 
ingangen, beide met brede automatische 
schuifdeuren. De (hoofd)ingang vooraan 
heeft een drempeltje van 3 à 4 cm. De 
ingang langs de zijgevel heeft een lagere 
drempel maar is gesloten tijdens de 
winterperiode en bij slecht weer. Er is 
een verlaagde en onderrijdbare balie. 
De meeste folders en brochures zijn 
goed bereikbaar, maar de onderste en 
bovenste rijen kan je vanuit de rolstoel 
moeilijk of niet bereiken. De digitale 
informatietafels zijn voor iedereen 
bruikbaar. De opzoekcomputers zijn 
vooral geschikt voor staand gebruik. Er is 
een rolstoel beschikbaar na reservatie. 
In de Oude Vismijn vind je ook een 
toegankelijk toilet. Visuele contrasten 
zijn grotendeels aanwezig. Op de eerste 
digitale datatafel vooraan de ruimte 
kan op verzoek een hoofdtelefoon 
aangesloten worden met gesproken tekst. 
Aan de folderwand is een grote leesloupe 
met verlichting bevestigd die door 
slechtzienden vrij kan gebruikt worden. 
Er is een verplaatsbare ringleiding 
aanwezig.

Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent
+32 9 266 56 60
www.visit.gent.be

Oude Vismijn /  
Infokantoor Visit Gent

1

In het volledig gerenoveerde complex 
heeft onder meer het infokantoor van 
Visit Gent onderdak gevonden. Voor 
alle mogelijke info: één adres!
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Het Gravensteen is een middeleeuwse 
burcht in het hartje van de stad met 
smalle torentrappen, forse kantelen, tot 
de verbeelding sprekende vertrekken en 
een machtig uitzicht. Het Gravensteen 
dankt haar bestaan aan de graven van 
Vlaanderen. Om zich te beschermen 
tegen aanvallen van buitenaf, bouwt 
graaf Boudewijn II in de negende eeuw 
op alle strategische plaatsen in zijn rijk 
versterkingen. Zijn zoon, Arnulf I, zet 
zijn werk verder en bouwt in Gent, aan 
de samenvloeiing van Leie en Schelde, 
een vesting op de plek waar nu het 
Gravensteen staat. Al eeuwen woont er 
niemand meer. Toch is het geen leeg of 
verlaten gebouw: ook vandaag valt er 
heel wat te beleven!

Het Gravensteen is momenteel niet 
rolstoeltoegankelijk, al wordt daar de 
komende jaren hard aan gewerkt. De 
geschiedenis van het Gravensteen met 
een vleugje humor? Dat kan! Comedian 
Wouter Deprez geeft je zijn visie op 
het verleden van de machtige Gentse 
burcht. Een visioguide biedt doven de 
kans om deze comedytour in Vlaamse en 
Internationale gebarentaal te beleven.

Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent
+32 9 266 85 00
historischehuizen@stad.gent
www.historischehuizen.stad.gent/
gravensteen

Gravensteen2

Het vleeshuis was oorspronkelijk een 
overdekte marktplaats. In deze hal, 
die dateert uit de 15de eeuw, werd het 
vlees centraal gekeurd en verhandeld. 
Ook omdat thuisverkoop van vlees in 
de middeleeuwen verboden was. In het 
prachtige, open houten gebinte hangt nu 
de lekkere Ganda Ham te drogen. De ham 
wordt nog steeds ambachtelijk gezouten 
en gedroogd volgens een eeuwenoude 
traditie. Oost-Vlaanderen heeft meer dan 
175 traditionele streekproducten. En in 
Gent vind je ze allemaal onder één dak! 
Handig toch?

Het Groot Vleeshuis huisvest het Centrum 
voor Oost-Vlaamse Streekproducten. Je 
vindt er het volledige aanbod. Los of in 
een geschenkmand. Je kan natuurlijk 
ook zelf een cadeau met lekkers 
bijeenpuzzelen. En wil je niet meer 
wachten om te degusteren? Reserveer 

dan alvast een tafeltje in het bijhorende 
restaurant. En geniet ter plekke van de 
streekgerechten!

Je komt binnen via een zachte 
helling langs de Kleine Vismarkt, of 
via wat ongelijke kasseien langs de 
Groentenmarkt. In het Groot Vleeshuis 
bestaat de ondergrond uit kasseien, 
maar die zijn vrij vlak aangelegd.

Groentenmarkt 7, 9000 Gent
+32 9 223 23 24
info@grootvleeshuis.be
www.grootvleeshuis.be

Groot Vleeshuis3
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De Korenmarktbuurt is veel meer dan 
eten, drinken en winkelen! Hoewel het 
plein in de loop der jaren flink wat 
renovatie onderging, staat de oude 
Gentse geschiedenis je er nog vlak 
onder de neus. Bijna 1000 jaar geleden 
werd hier het graan verhandeld dat via 
Schelde en Leie werd ingevoerd. Hierdoor 
groeide de Korenmarkt in de loop van 
de middeleeuwen uit tot een centrum 
van bedrijvigheid. Het plein werd later 
ook een start- en aankomstplaats voor 
postkoetsen. Als gevolg hiervan werd 
in begin 20ste eeuw het imposante 
postgebouw opgetrokken op de 

fundamenten van wat oorspronkelijk de 
Koninklijke Nederlandse Schouwburg 
moest worden. Dit pareltje, dat nu 
als winkelcentrum, 4-sterrenhotel én 
cocktailbar dienst doet, is een echte 
must see! 

Korenmarkt4

De Korenmarkt werd aangelegd 
in grote, vlakke straatstenen en 
is goed berijdbaar. Er zijn ook 
blindengeleidetegels. Let bij het 
oversteken wel op de vele trams 
en bussen.

Pauze voor postkaartuitzichten, 
drie torens op een rij. Klik, klik. De 
Sint-Michielsbrug is dé plaats voor 
romantische zielen. Grabbel alvast 
naar je smartphone voor een reeks 
spectaculaire selfies. Want in welke 
richting je ook kijkt, hier ben je 360° 
omringd door de charmante schoonheid 
van Gent. Een extra feeëriek uitzicht op 
het hart van Gent krijg je bij valavond als 
alle historische bezienswaardigheden 
ook nog eens prachtig verlicht zijn.
Kortom, op de Sint-Michielsbrug ontdek 

je waar de harten van alle Gentenaren en 
wereldburgers vol van zijn.

Sint-Michielshelling:  
zicht op Graslei, Korenlei en de 
drie torens

5

Je kan een duwtje goed gebruiken 
om tot boven op de brug te raken. 
De straatstenen op het voetpad 
zijn vlak.
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Deze in Doornikse blauwe steen 
opgetrokken kerk is één van de mooiste 
voorbeelden van de Scheldegotiek.
Uniek is de zogenaamde vieringtoren 
die niet boven de ingang, maar boven de 
kruising van hoofd- en zijbeuken staat. 
Hij fungeert als een soort natuurlijke 
lantaarn, omdat het licht via de toren de 
dwarsbeuk binnenvalt. 

De toegang via de Cataloniëstraat is 
toegankelijk met hulp. De deur is 80 cm 
breed. Een wat steile helling begint vlak 
na de inkomdeur. Daarna moet je nog 
een tweede steile helling over die tot 
tegen de binnendeur loopt. In de kerk 
kan je het oostelijk schipgedeelte en de 
kooromgang vrij bezoeken. Er is overal 
voldoende circulatieruimte. Een digitaal 
infoscherm is verlaagd en beperkt 
onderrijdbaar. De meeste folders en 
brochures zijn goed bereikbaar.

Cataloniëstraat, 9000 Gent
+32 9 234 28 69
info@sintniklaaskerk.be
www.sintniklaaskerk.be 

Sint-Niklaaskerk6

De polyvalente, open stadshal is een 
hedendaags architecturaal hoogstandje 
van de hand van Robbrecht & Daem 
/ Marie-José Van Hee architecten. 
Opvallend zijn vooral de dakstructuur 
en het gebruik van glas, hout en 
beton. Er is plaats voor concerten, 
dansvoorstellingen en markten. Het 
gebouw haalde zelfs de finale van de 
prestigieuze Mies Van der Rohe-award.
Onder de stadshal gaat een ‘grand 
café’ schuil: dit halfondergronds Belfort 
Stadscafé en Stadsrestaurant, is nu al 
een bruisende horecaplek waar plaats is 
voor 300 mensen. Je kunt er terecht voor 
een drankje, een dagschotel of à la carte 
menu.

Het stadsparkje op het lager gelegen 
niveau, The Green, is afgebakend met 
een stenen muur. Hier kun je uitrusten, 
lezen of rondkuieren.

Stadshal7

Onder en naast de stadshal vind 
je goed toegankelijke liften. De 
ondergrond van het plein bestaat 
uit vlakke straatstenen.



19

Gent, toegankelijk voor iedereen

18

Het Gentse Belfort is erkend als UNESCO 
Werelderfgoed. In 1402 werden de 
stadsprivileges bewaard in een koffer in 
het secreet van het belfort. De draak, die 
sinds 1377 op de toren staat, hield niet 
alleen de stad in de gaten, maar was ook 
de symbolische schattenbewaker van het 
belfort. Het belfort droeg ook trots de 
stormklok, de ‘Grote Triomfante’. 
Het Belfort van Gent symboliseert de 
stedelijke welvaart en onafhankelijkheid 
van de stad. De Lakenhalle, tegen het 
belfort aangebouwd, is gefinaliseerd in 
1907. De zwierige Brabantse gotiek van 
de Lakenhalle verheerlijkt de nijverheid 
waaraan Gent zoveel te danken heeft. Op 
de hoek van de Lakenhalle ontdek je een 

Belfort8

Het Belfort is enkel bezoekbaar via 
trappen. Je bekijkt het tijdens deze 
wandeling dus van buitenaf. 

oude cipierswoning. Elke zondagmorgen, 
van 11u tot 12u kan je de stadsbeiaardier 
aan het werk horen. Elke eerste 
vrijdagavond van de maand geniet je van 
20u tot 21u van een beiaardconcert. In de 
zomermaanden is dit elke zaterdagavond!

Sint-Baafsplein, 9000 Gent
+32 9 233 39 54
www.belfortgent.be

Deze prachtige bezienswaardigheid op 
het Sint-Baafsplein in Gent, een trotse 
dame, wandel je tijdens je stedentrip niet 
zomaar voorbij. De Sint-Baafskathedraal, 
de oudste parochiekerk in het levendige 
hart van Gent, is gebouwd op de plaats 
van een kerk uit de 10de eeuw en een 
romaanse kerk uit de 12de eeuw. Deze 
kerk was gewijd aan de heilige Johannes 
de Doper, Sint-Jan. Gent was in de 
Middeleeuwen een rijke en machtige stad 
en kon het zich steeds meer veroorloven 
grotere en rijkere kerken te bouwen. Zo 
werd de Sint-Janskerk in de loop van 
de 15e en 16e eeuw omgebouwd tot de 
statige gotische Sint-Baafskathedraal. 
De Sint-Baafskathedraal heeft een 
rijke geschiedenis, het is binnenin dan 
ook kunstschatten tellen : het barokke 
hoogaltaar, de rococopreekstoel, een 
topwerk van Rubens: De intrede van Bavo 
in het klooster te Gent, de Calvarietriptiek 
door Justus van Gent, … en natuurlijk het 
wereldberoemde Lam Gods.

Sint-Baafskathedraal9

In het voorjaar van 2021 opent in 
de Sint-Baafskathedraal het nieuwe 
bezoekerscentrum voor het Lam Gods. 
Via een Augmented Reality-bril zal je 
met behulp van historische simulaties 
en interactieve modules middeleeuwse 
muurschilderijen en talloze kunstwerken 
kunnen bekijken alsof ze daadwerkelijk 
op die plek van honderden jaren 
geleden zijn. Via een nieuwbouwvolume 
met lift en enkele hellingen zal je alle 
niveaus van de kathedraal drempelloos 
kunnen bereiken. Ook de crypte, het 
hoogkoor en de kranskapellen. Heb je 
een visuele beperking, dan zal je van een 
aangepaste versie van de AR-bril met 
audiobeschrijvingen kunnen genieten. 
Er komt ook een voelmaquette van 
de kathedraal, en een reliëfversie van 
het centrale paneel van het Lam Gods. 
Voor doven zullen rondleidingen in 
gebarentaal georganiseerd worden, en 
worden de audioteksten van de AR-bril 
uitgeschreven ter beschikking gesteld.

Sint-Baafsplein, 9000 Gent
www.sintbaafskathedraal.be
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De Kouter op zondagvoormiddag. Dat is 
flaneren op de bloemenmarkt, hier en 
daar een klapke doen, een glas witte 
wijn met een oestertje. Genieten van het 
schoon leven. En nadien op ’t gemak een 
hapje in één van de goeie restaurants 
in de buurt. Het is een begrip voor de 
Gentenaars. Wacht zeker niet op de lente! 
Dankzij de dagelijkse bloemenmarkt zie 
je op de Kouter élke dag van het jaar een 
bonte mozaïek van bloesems.
Er is meer dan slenteren, bloemen en 
wijn! Wie houdt van muziek moet ook op 
de Kouter zijn : de 19de-eeuwse Gentse 
Opera en concertzaal De Handelsbeurs 

rond de Kouter bieden samen een 
doorsnede van de hele muziekscene. 
Van pop, rock en wereldmuziek tot jazz, 
opera en klassiek. De hele concertagenda 
overlopen, is misschien wat veel. Maar 
wees gerust: op de Kouter heerst een 
onversneden liefde voor muziek.

Kouter10

Je kan het plein rond op een pad 
van vlakke straatstenen.

Deze burcht was ooit verdediger van 
Portus Ganda.

Ondanks de naam en de sombere 
aanblik heeft de duivel nooit in deze 
13e-eeuwse burcht verbleven.
Doorheen de eeuwen werd het als 
ridderverblijf, wapenarsenaal, klooster, 
school en bisschoppelijk seminarie 
gebruikt. In 1623 kwam er een dolhuis 

De 2 schilders van het Lam Gods zitten 
met hun rug naar de Vijdkapel van de 
kathedraal, waar oorspronkelijk het 
schilderij hing.

Dit grootse monument is hier 
geplaatst naar aanleiding van de 
Wereldtentoonstelling die in 1913 in 
Gent plaats had. Het is een huldebetoon 
aan de schilders. Mannen, vrouwen en 
kinderen brengen bloemen, kransen en 
guirlandes aan. Hubert, de oudste van 

voor krankzinnigen en een tehuis voor 
mannelijke wezen. Een ander deel van 
het gebouw werd gebruikt als gevangenis 
of tuchthuis.  

de 2 broers, bladert in de bijbel en zijn 
schilderspalet en borstels liggen aan zijn 
voeten. Jan kijkt voor zich uit en heeft zijn 
schilderspalet in de hand. 

Geeraard de Duivelsteen

Standbeeld gebroeders 
Van Eyck

11

12

Het Geeraard de Duivelsteen is 
momenteel niet bezoekbaar. Je 
bekijkt het tijdens deze wandeling 
dus van buitenaf. 

Je kan het standbeeld goed 
bekijken vanaf het voetpad, dat 
bestaat uit vlakke straatstenen.
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Begin de jaren 60 werd de Nederschelde 
dichtgegooid om meer parkeerruimte te 
creëren. De Reep kwam in de jaren 90 
op een lijst terecht die waterlopen in 
ere moest herstellen. De plannen kregen 
in 2002 concrete vorm. Het heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad om ze te 
realiseren. Er waren bruggen nodig, een 
sluis én vooral de stabiliteit van de oude 
kaaimuren speelde parten. Het zou nog 

tot november 2016 duren vooraleer de 
eerste spadesteek werd gegeven. Maar nu 
stroomt er weer water waardoor opnieuw 
kleinere bootjes van verschillende types 
rondom de historische Kuip kunnen 
varen.

Reep13

De verlaagde strook langs het 
water bestaat uit vlakke kasseien. 
Er zijn zitbanken voorzien.

In de nissen van de gevels van het 
stadhuis van Gent zie je de Graven van 
Vlaanderen, al zijn die pas in de vroege 
jaren 1900 toegevoegd. Achter deze 
gevel schuilen niet minder dan 51 zalen, 
waaronder de Trouwkapel, waar de 
Gentenaars vol overtuiging elkaar hun 
jawoord geven. Dit schizofrene gebouw 
bestaat uit twee delen en dat is er aan te 
zien, een boeiende bezienswaardigheid 
in politiek Gent. De gevel aan kant van 
de Hoogpoort toont je de flamboyante 
laatgotische stijl van begin 16de eeuw. 
Deze stijl contrasteert fel met de 
renaissancestijl van de gevel aan de 
Botermarkt. In deze jongere vleugel 
(1559 -1618) zie je Dorische, Ionische en 
Korinthische driekwartzuilen en pilasters, 
geïnspireerd op de Italiaanse palazzi.

Je kan het gebouw enkel bezoeken 
met een gids, via de Gentse Gidsen. De 
rolstoeltoegankelijke ingang bevindt zich 
aan de Poeljemarkt en is drempelloos. 
Je kan wel hulp nodig hebben bij het 

openen van de deur. Ook binnen kan 
je hulp nodig hebben bij het openen 
van enkele deuren en op wat steilere 
hellingen. De doorgangen zijn doorgaans 
wel voldoende breed. De lift is breed, 
maar ondiep (197 x 100 cm), waardoor 
je hulp nodig kan hebben bij het 
manoeuvreren. De deur is 80 cm breed. 
Om de Troonzaal te bereiken gebruik je 
een plateaulift van 81 cm breed en 101 
cm diep. De aangepaste toiletten zijn 
te klein voor gebruik door de meeste 
rolstoelgebruikers. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen. Er is een 
ringleiding aanwezig. Er zijn aangepaste 
rondleidingen mogelijk voor blinden, 
slechtzienden, doven en slechthorenden 
via de Gentse Gidsen.

Botermarkt 1, 9000 Gent
+32 9 233 07 72
info@gentsegidsen.be
www.gentsegidsen.be 

Stadhuis14
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Het wordt weleens gezegd, een levendige 
stad herken je aan zijn streetart. Gent is 
een ruimdenkende en hippe cultuurstad. 
Iedereen is welkom in levendig Gent. 
Hier heeft iedereen het naar zijn zin. Het 
Werregarenstraatje in Gent is het open 
canvas voor jonge straatkunstenaars. 

In het Graffitistraatje, de officieuze 
naam van dit straatje, creëren 
straatkunstenaars pittige ‘spuitbuskunst’ 
naar hartenlust. Het graffitistraatje van 
Gent verandert dan ook voortdurend van 
uiterlijk. Je komt er ook de binnentuin 
van het Hof van Ryhove voorbij.

Het gerestaureerde Hof van Rijhove was 
oorspronkelijk een ‘steen’ uit de 14de 
eeuw. Het illustreert de ontwikkeling 
van zeven eeuwen wooncultuur in een 
authentieke Gentse patriciërswoning. 
Tussen de historische gevels werd 
een ‘middeleeuwse’ tuin aangelegd 
met een historisch verantwoord 
plantenassortiment. In het pand zijn nu 
stadsdiensten gehuisvest. 

Onderstraat 20-22, 9000 Gent

Werregarenstraatje Hof Van Ryhove15 16

De ondergrond is vlot berijdbaar.

Je kan wat hulp gebruiken op 
de hellende stoep en een klein 
drempeltje. Via de onderdoorgang raak 
je goed tot aan de binnentuin.
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Jacob Van Artevelde. Daar staat hij 
met uitgestrekte arm wijzend naar 
Engeland. Midden op de Vrijdagmarkt. 
Een herinnering aan grootse tijden. Hij 
slaagde erin de boycot van de Engelse 
wolinvoer ongedaan te maken tijdens 
de 100-jarige oorlog tussen Engeland 
en Frankrijk in de 14de eeuw. De Gentse 
lakennijverheid kon herademen en van 
Artevelde werd een held. In 1345 werd hij 
tijdens een volksopstand vermoord.

De geschiedenis van de Vrijdagmarkt is 
een glanzende medaille met donkere 
keerzijde. Op het plein werden doorheen 
de eeuwen feesten gevierd. Vorsten 
plechtig ontvangen tijdens Blijde 
Inkomsten. En helaas ook executies 
uitgevoerd. De laatste openbare 
terechtstelling dateert van 1863. Het 

Toreken, dat er al stond in de 15de eeuw, 
is vrijwel het enige gebouw dat nog 
getuige was van gruwelpraktijken. De rest 
werd gebouwd in de negentiende eeuw. 
Het imposante socialistische volkshuis, 
dat Bond Moyson bloklettert op de 
gevel, werd zelfs pas begin 20ste eeuw 
opgetrokken.

Vrijdagmarkt / Standbeeld 
Jacob Van Artevelde17

Het plein bestaat uit verschillende 
soorten straatstenen. 1 brede 
strook tussen de bomen is het 
best berijdbaar, maar ook de 
kleine kasseitjes op de rest van 
het plein zijn doenbaar. Het 
standbeeld is goed zichtbaar en 
bereikbaar.

Dit indrukwekkende smeedijzeren kanon 
weegt 12500 kg en wordt in de volksmond 
Dulle Griet (kwade vrouw) genoemd.

Veel meer dan een grote mond had 
het kanon echter niet, want het heeft 
nooit geschoten. Omdat het al te vaak 
als vuilnisbak of slaapplaats voor 
dronkenlappen werd gebruikt (het 

Dulle Griet18

Je kan het kanon goed bekijken vanaf 
de vlakke straatstenen ervoor.

gelijknamige café De Dulle Griet gaat 
er prat op meer dan 250 soorten bier 
te verkopen), werd de loop van het 
kanon een paar jaar geleden definitief 
dichtgemaakt.
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Het museum, Huis van Alijn in Gent 
zet het doodgewone dagdagelijkse 
leven van de 20ste-eeuwse sterveling 
‘ in the spotlight’. Dit was ooit het 
‘Kinderen van Alijn’-hospitaal. Het 
enige bewaarde Gentse godshuis, een 
liefdadigheidsinstelling waar armen, 
zieken en ouderen verzorgd werden.
Tradities en rituelen behoren tot 
verleden en heden. Dagelijkse en 
bijzondere gebeurtenissen bepalen het 
ritme in de stroom van je leven. Ga in 
het Huis van Alijn ‘back to the future’, 
herontdek je allereerste babyfoto’s, 
knikkeren op de speelplaats, je eerste 
liefdesverdriet, de zoete sfeer van de 
jaarlijkse zomervakantie, ...
En geniet na van deze collectieve 
herinneringen in de mooie binnentuin, 
in een al even typisch volkscafé. Een 
aanrader!

Het museum is slechts gedeeltelijk 
rolstoeltoegankelijk (daar wordt de 
komende jaren aan gewerkt), maar heeft 
met zijn multi-sensoriële opstelling 
wel heel wat te bieden voor andere 
doelgroepen. Er zijn aangepaste 
rondleidingen voor mensen met 
dementie, blinden en slechtzienden en 
doven en slechthorenden via een dove 
gids. Je reserveert de rondleidingen 
bij BoekjeBezoek via een online 
webformulier op www.huisvanalijn.be of 

Huis van Alijn19

telefonisch via +32 9 210 10 75. Blinden en 
slechtzienden kunnen de museumteksten 
in pdf op de website terugvinden om 
via hun smartphone te beluisteren. 
Daarnaast voorziet het museum op 
aanvraag persoonlijke begeleiding van 
het station/bushalte naar het museum. 
Een vrijwilliger van het Huis van Alijn 
staat in voor deze extra service. Het 
museum is ook vriendelijk voor personen 
met autisme. Naast een aangepaste 
museumpresentatie, kan je op de 
website een bezoekersgids downloaden 
om het bezoek voor te bereiden. Wens 
je graag extra ondersteuning op het 
vlak van toegankelijkheid, tijdens 
een museumbezoek of activiteit, of 
heb je vragen, laat het weten aan de 
toegankelijkheidsmedewerker Liesa 
Rutsaert – liesa.rutsaert@stad.gent of 
+32 9 235 38 10.

Kraanlei 65, 9000 Gent
+32 9 235 38 00
info@huisvanalijn.be
www.huisvanalijn.be 
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Dit architecturale kunstwerk is een 
unieke ontmoetingsplaats voor 
bewoners, studenten en bezoekers. Het 
imposante gebouw ligt op een plek die 
vroeger ‘Waalse Krook’ werd genoemd, 
in een bocht (‘krook’) van de Schelde, 
waar schepen steenkool uit Wallonië 
aanvoerden.

Je kunt er anderen ontmoeten, cultuur 
opsnuiven, rustig iets drinken of zelf 
aan de slag gaan met innovaties en 
technologieën als 3D-printen en virtual 
reality. Het gebouw verbindt naast 
mensen, ook het Historisch Centrum en 
het Kunstenkwartier. 

Ter hoogte van de bocht van de Schelde 
ligt een kaaipromenade, Nelson 
Mandelapromenade, met zitruimte. Er 
zijn aanmeerplaatsen voorzien voor de 
pleziervaart en taxiboten. De kaaien en 
omgeving kregen meer groen en zijn een 
perfecte plaats om de stadsdrukte te 
ontvluchten.

Aan de hoofdingang kom je binnen 
via een draaideur met ruime 
compartimenten. Via een knop kan 
je de deur trager laten draaien. Het 
Krookcafé heeft ook een aparte, goed 

toegankelijke, ingang. Er is een ruime 
lift en de doorgangen zijn overal breed. 
Het Krookcafé is goed toegankelijk. 
De tafels zijn beperkt onderrijdbaar. 
De aangepaste toiletten zijn ruim en 
voorzien van beugels. 1 toilet doet 
ook dienst als verzorgingsruimte, en 
beschikt over een grote opklapbare 
verzorgingstafel. Er is een rolstoel 
beschikbaar. Er is een interactieve 
stadsmaquette, die vlot bereikbaar is. 
De voelmaquette staat op een vrij hoge 
tafel die deels onderrijdbaar is. De 
bedieningsknoppen zijn uitgevoerd in 
reliëf. Labels en knoppen zijn voorzien 
van braille. De gesproken tekst (te 
beluisteren via hoofdtelefoons) wordt 
ook weergegeven in ondertiteling en in 
gebarentaal op de digitale schermen. 
Ook zes kunstwerken van de stad zelf zijn 
op de tafelrand in reliëf weergegeven. Er 
zijn geleidelijnen en tactiele markeringen. 
De lift heeft een spraakmodule, visueel 
signaal en reliëfaanduidingen. Contrasten 
zijn grotendeels aanwezig.

Miriam Makabeplein 1, 9000 Gent
+32 9 323 68 00
hello@krookcafe.be 
www.dekrook.be

De Krook20
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Dit bruisend kunstencentrum is 
gehuisvest in een indrukwekkend 
100-jarig monument en biedt tal van 
culturele evenementen aan: theater, 
dans, performance, festivals, lezingen, 
concerten en fuiven.
Kunstencentrum Vooruit is een huis dat 
iedereen welkom heet en samenwerkt 
met nationale en internationale 
artiesten.
Het ruime art-decocafé en het 
moderne terras aan de zijgevel zijn een 
ontmoetingsplaats voor een gezond 
hapje, drankje en gezellige babbel.

Je kan hulp nodig hebben op een 
korte maar steile afschuining naar het 
inkomportaal. In dat portaal loopt een 
zachte helling tot tegen de inkomdeur. 
Er is een semi-automatische deur met 
drukknop voor wie de andere deur 
moeilijk kan openen. Er is voldoende 
ruimte. De balie aan de hoofdingang 
heeft een verlaagd en onderrijdbaar 
deel. 2 liften ontsluiten de verschillende 
niveaus. De lift vooraan naar het sanitair 
bij het Vooruit Café en de balzaal is 
ruim. De centrale lift naar de andere 
verdiepingen heeft een deur van 80 cm 

breed en is 99 cm breed en 158 cm diep. 
De meeste doorgangen zijn voldoende 
breed. Hier en daar kan je hulp nodig 
hebben bij het openen van een wat 
zware of dubbele deur. Het Vooruit Café 
bereik je het vlotst vanuit de inkomhal. 
Je kan wat hulp nodig hebben om de 
deur te openen. Er is voldoende ruimte. 
De tafels zijn beperkt onderrijdbaar. De 
aangepaste toiletten bij Vooruit Café 
(kelder) en de concertzaal zijn het best 
toegankelijk. In het toilet bij het café is 
de draairuimte wat nipt. Voor het toilet 
heb je 90 cm opstelruimte, ernaast 
voldoende. Er is 1 vaste muurbeugel. De 
deur van het toilet bij de concertzaal 
is 79 cm breed, maar je hebt overal 
voldoende ruimte en er zijn 2 beugels 
voorzien.

Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
+32 9 267 28 20
info@vooruit.be 
www.vooruit.be

Kunstencentrum Vooruit21
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Deze imposante kerk werd gebouwd 
op de fundamenten van de vroegere 
romaanse abdijkerk. Als ze je aan 
Rome doet denken, is dat geen toeval: 
bouwheer Pieter Huyssens inspireerde 
zijn ontwerp op de grote Italiaanse 
renaissancekerken.

De ruimte binnenin is indrukwekkend, 
de kunstschatten zijn uniek. Hoewel een 
groot deel van het interieur verloren 
ging toen tijdens de Franse Revolutie 
de abdij opgeheven werd, herbergt de 
kerk nog een rijkdom aan kunstschatten 
waaronder schilderijen van Jan Janssens 
en Gaspar de Craeyer en het Pierre Van 
Peteghem-orgel. Niet te missen. 

Voor de hoofdinkomdeur liggen vier 
buitentreden. Er is een verplaatsbaar 
hellend vlak beschikbaar op vraag. Er is 
geen aanmeldmogelijkheid. Het hellend 
vlak is zeer steil. Ook bij het openen van 
de sasdeuren is hulp welkom. Er is een 
onderrijdbare balie. Het schip van de 
kerk is ruim en drempelloos. De twee 
treden naar het koor en de kooromgang 
worden aan de linkerkant overbrugd 
met een helling. De schatkamer is enkel 
bereikbaar via een drempel van 19 cm 
hoog en een deur van 77 cm breed.

Sint-Pietersplein, 9000 Gent
parochiegentcentrum@kerknet.be 
www.openchurches.eu/nl/gebouwen/
onze-lieve-vrouw-sint-pieter-gent

Sint-Pieterskerk22
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Deze Benedictijnenabdij werd in de 
7de eeuw gesticht door Sint-Amandus, 
die daarmee ook aan de doopvont van 
de stad Gent zelf stond. In de 14de en 
15de eeuw groeide ze uit tot een heus 
abdijdorp, met hoeven, tuinen, woningen 
en landerijen. De abdij dankte haar 
welvaart aan de privileges die ze had 
bedongen en aan de belastingen die ze 
mocht innen op haar gronden. Die liepen 
door tot aan de Gentse binnenhaven.
De prachtige tuin met wijngaard en ruïne 
is een groene oase in de stad. In de Sint-
Pietersabdij vinden elk jaar prestigieuze 
tentoonstellingen met internationale 
uitstraling plaats. De reftervleugel 
van de Sint-Pietersabdij is authentiek 
middeleeuws. De gelijkvloerse verdieping 
van de Sint-Pietersabdij is gratis te 
bezichtigen (pandgangen en pandhof, de 
permanente opstelling Tussen Hemel & 
Aarde en de tuin van de abdij).

Via de alternatieve ingang raak je vlot 
binnen. Doorheen het gebouw kan je wat 
hulp goed gebruiken aan enkele moeilijk 
te openen deuren en steile hellingen. 
De lift is ruim, maar de oproepknoppen 
zijn wat moeilijk bereikbaar en de 
deur is eerder zwaar. De permanente 
tentoonstelling ‘Tussen Hemel en 
Aarde’ over de abdij bereik je via een 
alternatieve drempelloze toegang via 
de binnentuin in kasseien (enkel onder 
begeleiding). Een aantal vitrines staan op 
een hoge sokkel. Ook aan de PietersBar 
kan je hulp gebruiken voor de steile 
helling die tot tegen de deur loopt. De 
tafels zijn beperkt onderrijdbaar. Er is 
een ruim en goed aangepast toilet met 
beugels, maar de ruimte in het sas naar 
het toilet is wel beperkt.

Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
+32 9 266 85 00
historischehuizen@stad.gent
www.historschehuizen.stad.gent/sint-
pietersabdij

Sint-Pietersabdij23
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Een uniek fossiel van een prehistorisch 
reptiel, een prachtige dioramazaal 
met inheemse vogels en een keicoole 
interactieve tentoonstelling met 
duizenden gesteenten en mineralen. Het 
Huis is een museum waar je kinderen en 
jijzelf van de ene verrassing in de andere 
vallen. 

Met de Erfgoedapp krijg je heel wat 
extra informatie bij ‘Kei-Cool’, de 
tentoonstelling over gesteenten en 
mineralen. Je vindt er antwoord op 
vragen zoals: Wat is een Woestijnroos? 
Hoe verschuiven aardplaten? En welk 
mineraal wordt gebruikt in de voet van 
de FIFA-wereldbeker? 

Op het voel- en luisterparcours 
‘Susketwiet’ in de vogelzaal kun je kennis 
maken met de vogels van het museum. 
Als je de vogelzaal binnenkomt, hoor 
je de specht een boodschap roffelen: 
‘Vermist: Vrouwtje. 15 centimeter groot. 
Roepnaam Suuske.’ In een luisterverhaal 
kwetteren 12 vogels erop los over de 
verdwijning. 

De wereld van Kina: het Huis is 
ondergebracht in een historisch gebouw. 
De toegankelijkheid voor personen 
met beperkte mobiliteit is daardoor 
niet optimaal. De hoofdtoegang 
is enkel bereikbaar via trappen. 
Er is een alternatieve ingang voor 
rolstoelgebruikers, op de hoek met de 
Kantienberg. Bel je daar aan, dan zal een 
medewerker je binnenlaten en verder 
helpen. 

De Wereld van Kina: het Huis24
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Het museum is grotendeels toegankelijk 
voor bezoekers in een rolstoel. De 
meeste zalen kunnen bereikt worden 
met de centrale lift, plateauliften of 
oprijgoten. De plateauliften kunnen 
niet gebruikt worden door elektrische 
rolstoelen. De oprijgoten in de zaal 
Evolutie/De mens zijn niet toegankelijk 
voor rolstoelen met ongelijke voor- en 
achterwielen. 

Om het museumbezoek voor mensen 
met een visuele beperking aangenamer 
te maken liggen er doorheen het 
museum blindegeleidelijnen en vind je 
in de traphal een aangepaste trapleuning 
met braille-indicaties. Bovendien geven 
toegankelijke touchscreens intussen 
meer informatie over de biotopen en het 
gezang van vogels tijdens het voel- en 
luisterparcours ‘Susketwiet’. Op maat 
van wie niet of minder goed ziet, maar 
extra leuk voor elke bezoekers. Daarnaast 
staan op de website toegankelijke 
routebeschrijvingen.

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
+32 9 323 62 50
kinahuis@stad.gent
www.dewereldvankina.stad.gent 

Bezoekers met een auditieve 
beperking kunnen gebruikmaken van 
de informatieve zaalteksten die in elke 
museumzaal beschikbaar zijn.
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De kracht van het Museum voor Schone 
Kunsten (MSK), één van de oudste musea 
van België, is de verscheidenheid van 
zijn collectie, wat best opmerkelijk is. 
Nooit eerder hingen de oude meesters 
én modernisten zo perfect naast elkaar 
als in dit iconische museumgebouw. De 
collectie, die loopt van Jeroen Bosch 
over Rubens tot Magritte, is nooit beter 
tentoongesteld dan vandaag en beslaat 
een enorme verscheidenheid aan 
schilderijen, beelden, tekeningen, etsen 
en wandtapijten van de middeleeuwen 
tot de 20ste eeuw. Een auditorium, 
een bibliotheek, een kinderatelier en 
een brasserie maken het MSK tot een 
eigentijds multifunctioneel complex.

Je komt binnen via een aparte ingang 
met een helling. Die is goed bereikbaar 
en bruikbaar. Alle niveaus zijn bereikbaar 
via hellingen, een lift of een plateaulift. 
De doorgangen zijn doorgaans voldoende 
breed. Hier en daar kan je hulp nodig 
hebben voor het openen van een deur 
of het bedienen van een plateaulift. De 
meeste kunstwerken en tentoongestelde 
objecten zijn goed bereikbaar en 
zichtbaar. Enkele (vitrine)tafels zijn 
beperkt onderrijdbaar. Twee schilderijen 
zijn uitgewerkt in reliëf en opgesteld op 
een onderrijdbare tafel (vrije hoogte 
68 cm). De voelplaten zijn voorzien van 
een braille label met de informatie 
over het werk. Brasserie Mub’art is vlot 
toegankelijk vanaf het museum. Bij de 
rechtstreekse ingang van buitenuit is er 

een korte te steile helling vlak voor de 
inkomdeur. Er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig. De bookshop is vlot bereikbaar 
van in de inkomhal. Er is voldoende 
circulatieruimte. Er zijn aangepaste 
toiletten bij de patio noord en de 
rolstoelingang. De ruimte in het toilet bij 
de rolstoelingang is nipt, maar bruikbaar 
met hulp. De vaste beugel werd verticaal 
geplaatst. In het andere aangepaste toilet 
heb je voldoende ruimte en beugels, 
maar in het sas ervoor is de ruimte 
aan de deur wat nipt. Er zijn rolstoelen 
beschikbaar.

Het museum besteedt bijzondere 
aandacht aan blinde en slechtziende 
bezoekers. Maandelijks organiseren 
we rondleidingen of workshops 
ter gelegenheid van een tijdelijke 
tentoonstelling of rond een bepaald 
thema in de verzameling. Ontdek de 
kunstwerken via een tactiele ervaring 
en een verbale beschrijving van 
gespecialiseerde gidsen. We organiseren 
deze activiteiten ook op maat. Tactiele 
markeringen werden voorzien aan de 
trap. Visuele contrasten zijn grotendeels 
aanwezig. Er is een audiogids.

MSK – Museum voor Schone 
Kunsten Gent
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Het MSK wil ook een plaats zijn 
waar mensen met dementie en hun 
mantelzorgers een unieke ervaring 
beleven, waarbij ze voor even hun 
dagelijkse (zorg)context achter zich 
laten. De ontmoeting met kunst kan 
leiden tot een verrassende interactie 
en kan helpen om zich volwaardig 
deel te voelen van onze maatschappij. 
De dementievriendelijke rondleiding 
wordt opgebouwd rond een zorgvuldig 
gekozen thema: ‘samen’, ‘de 
verschillende seizoenen van het leven’ 
of ‘verbondenheid’. We ontdekken op 
interactieve wijze samen een aantal 
kunstwerken uit de collectie.

Het MSK Gent wil een museumbezoek 
ook toegankelijk maken voor bezoekers 
met autisme. Een visueel stappenplan 
en een sensorische kaart kunnen op 
de website gedownload worden. Op 
deze manier kan het bezoek optimaal 
voorbereid worden. Deze tools werden 
ontwikkeld door Toerisme voor 
Autisme: https://www.mskgent.be/nl/
autismevriendelijk-museumbezoek. 

Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent
+32 9 323 67 00
museum.msk@stad.gent 
www.mskgent.be 



38

De stad Gent is eigenwijs en zo ook 
haar museum voor actuele kunst.  Het 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, 
kortweg S.M.A.K., werd opgericht in 
1999 en ligt tegenover het MSK in 
een voormalig casinogebouw. De 
collectie wordt beschouwd als de 
belangrijkste verzameling hedendaagse 
kunst in Vlaanderen met nationale 
en internationale topwerken. Om de 
vier maanden toont het museum een 
selectie van die werken in wisselwerking 
met originele, vaak gedurfde 
tentoonstellingen. Langzaam bekomen 
van de vele indrukken doe je in het 
museumcafé.
Interessant weetje: Let eens op de 
sculptuur van Jan Fabre op het dak: het 
lichaam van ‘de man die de wolken meet’ 
is gemodelleerd naar dat van Fabre zelf, 
terwijl het gezicht dat van zijn overleden 
broer is.

Het museum is rolstoeltoegankelijk met 
hulp. Op de helling naar de ingang kan je 
een duwtje nodig hebben en de deur is 
vrij zwaar. De doorgangen zijn voldoende 
breed. Op de route naar de lift, het SMAK 
café en het sanitair kan je hulp nodig 
hebben voor een afgeschuinde drempel 
van 4 cm en de wat zware deur. De 
liftknop staat in de hoek. De lift is 100 cm 
breed en 240 cm diep. De plateauliften 
naar de twee expoplatformen zijn 86 
cm breed en 130 cm diep. De meeste 
kunstwerken zijn goed bereikbaar en 
zichtbaar, al zijn de opschriften vrij klein. 
Het SMAK café is toegankelijk vanuit 
de inkomhal, al zijn de tafels beperkt 

S.M.A.K. - Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst Gent
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Er zijn tot slot ook rondleidingen 
mogelijk voor mensen met een 
autismespectrumstoornis en mensen 
met dementie.

onderrijdbaar. Er is een aangepast 
toilet, maar dat is vrij klein waardoor 
je de ruimte enkel mits manoeuvreren 
kan gebruiken. Je hebt wel voldoende 
opstelruimte naast het toilet en beugels 
zijn voorzien. De wastafel is moeilijk 
onderrijdbaar. 

Een vijftal gidsen volgden een opleiding 
‘verbaal beschrijf’ en leiden groepen met 
blinden en slechtzienden graag rond in 
de actuele tentoonstellingen.
De museumgids werkt graag samen 
met een tolk Vlaamse gebarentaal en 
houdt rekening met mensen die kunnen 
liplezen. Afhankelijk van de wensen 
wordt ook deze rondleiding gekoppeld 
aan een specifieke invalshoek.
Voor mensen met een verstandelijke 
beperking wordt de interactieve 
rondleiding afhankelijk van hun wensen 
op maat aangepast.

Jan Hoetplein 1, 9000 Gent
+32 9 240 76 01
info@smak.be 
www.smak.be 
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Gent is van alle tijden en dat geldt ook 
voor het moderne Gentse Stadsmuseum: 
de 14de-eeuwse abdij, het 17de-eeuwse 
klooster en de 21ste-eeuwse nieuwbouw 
vormen samen het STAM.
Het STAM vertelt het verhaal van Gent 
van de middeleeuwen tot vandaag 
met tot de verbeelding sprekende 
collectiestukken en interactieve 
multimedia. Verleden, heden en 
toekomst van de stad worden hier 
helder en boeiend voorgesteld, van 
middeleeuwse metropool tot stad van 
kennis en cultuur. De blikvanger van het 
STAM is de luchtfoto van Gent (300 m2 
groot!) waarop je kan/mag rondlopen.

Een helling naast de fietsenrekken 
laat je toe met de rolstoel vlot de 
ingang te bereiken. De ingang is goed 
toegankelijk. De balie heeft een beperkt 
onderrijdbaar deel. Zowel in de abdij 
als in het klooster zijn er een aantal 
steilere hellingen aanwezig waar je een 
duwtje goed kan gebruiken. Zowel om de 
permanente tentoonstelling in de abdij 
als de eventuele tijdelijke tentoonstelling 
in het klooster te bezoeken, moet je 
voorbij een iets smallere doorgang. 
Een ruime lift brengt je vlot naar alle 
zalen, al is de oproepknop beneden 
wat in een hoek geplaatst. De meeste 
vitrines zijn onderrijdbaar. De meeste 
belevingselementen zijn vlot bereikbaar 
en bruikbaar. Niet alle elementen staan 
op een voor iedereen goed zichtbare 

STAM - Stadsmuseum Gent27

hoogte en niet alle toestellen en vitrines 
hebben voldoende onderrijdbare diepte. 
Ook het STAMcafé is toegankelijk, net als 
de shop. Zowel bij het STAMcafé als in 
het abdijgedeelte is er een toegankelijk 
toilet met voldoende ruimte en beugels. 
De wastafel is onderrijdbaar, al is de 
hoogte beperkt bij het STAMcafé. Er zijn 2 
rolstoelen beschikbaar, reserveren doe je 
via info@stamgent.be.

De liftknoppen beschikken over 
brailleaanduidingen. Er zijn geleidelijnen 
tot aan de balie. Bij de voorstelling is 
er auditieve ondersteuning. Visuele 
contrasten zijn grotendeels aanwezig.
Voor rondleidingen kan je een tolk 
Vlaamse gebarentaal aanvragen op 
voorhand.

Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
+32 9 267 14 00
info@stamgent.be 
www.stamgent.be
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Gent is trots op zijn industrieel 
verleden en voor veel Gentenaren is het 
Industriemuseum dus ook een hotspot. 
Het museum is gevestigd in een oude 
katoenspinnerij en geeft een uniek 
beeld van de ingrijpende technologische 
veranderingen die onze samenleving de 
voorbije 250 jaar onderging. Geniet van 
een prachtig uitzicht over de stad op de 
hoogste verdieping van dit doorzichtige 
gebouw. Met een scantoestel kan je 
de skyline afspeuren en ontdek je het 
industriële verleden van de gebouwen 
die je ziet.
Naast de Mule Jenny vind je hier ook de 
oudst bewaarde twijnmolen van Europa 
uit 1789 en de “selfactor”, een gigantische 
spinmachine.

Op het toegangspad moet je over 
een strook kasseien en een ongelijke 
boordsteen. Je kan ook hulp nodig 
hebben op de hellingen en bij het 
openen van de deur. De balie heeft een 
verlaagd en onderrijdbaar deel. Een 
goede lift brengt je naar de verschillende 
verdiepingen. De doorgangen zijn 
doorgaans voldoende breed. Hier en 
daar kan je hulp nodig hebben op 
hellingen. De tentoongestelde objecten 
en belevingselementen zijn meestal 
goed bereikbaar en zichtbaar. Voor de 
bediening ervan kan je soms wat hulp 
gebruiken. Je raakt niet overal even 
dicht bij. Een rolstoel en klapstoeltjes 
zijn beschikbaar. Het museumcafé Bar 

Industriemuseum28

Baudelo is goed toegankelijk. Er is een 
aangepast toilet aanwezig, maar dat is 
voor de meeste rolstoelgebruikers te 
klein voor gebruik. 
Blinde en slechtziende bezoekers kunnen 
beroep doen op beeldentolken. De 
informatie hierover kan je vinden op de 
website.

Op aanvraag zijn er gidsbeurten mogelijk 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Het museum heeft een 
prikkelarme koffer, met koptelefoon, 
knuffel, ... voor mensen die bepaalde 
prikkels willen vermijden tijdens 
hun bezoek. Er staan in het museum 
immers regelmatig oude (luidruchtige) 
machines te draaien. Alle uren waarop 
deze machines draaien, staan vermeld 
op de website. Op de website vind je 
ook een gids waarmee je je bezoek kan 
voorbereiden. Doorheen het museum 
vind je overal stickers waarop staat 
wanneer je iets kan beluisteren, voelen, 
waar je mag gaan zitten, in welke boeken 
je kan bladeren, ....

Minnemeers 10, 9000 Gent
+32 9 269 42 00
info@industriemuseum.be 
www.industriemuseum.be 
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Het was de visionaire Gentse arts 
Guislain die als één van de allereersten 
geesteszieken als patiënten zag, met 
recht op een menswaardige behandeling. 
De schaamte over de manier waarop 
we in het verleden zijn omgegaan met 
psychiatrische patiënten vormde in 1986 
de kiem van het museum Dr. Guislain in 
Gent. 

Het museum Dr. Guislain in Gent 
doorbreekt de vele vooroordelen die nog 
steeds definiëren wat ‘abnormaal’ en 
‘normaal’ is. Hier vind je de permanente 
collectie, die de geschiedenis van de 
psychiatrie belicht, en een internationale 
collectie outsiderkunst of art brut. Ook 
de tijdelijke tentoonstellingen zijn altijd 
weer top.

Het museum is goed toegankelijk, al is de 
deur wat moeilijk zelf te openen. Enkele 
deuren in de tentoonstellingsruimtes 
zijn wat zwaar en beschikken over 
beperkte draai- en opstelruimte. Met 
hulp zijn ze bruikbaar. Verder zijn de 
doorgangen breed en drempelloos. 
De liften zijn ruim. De oproepknop in 
vleugel 1 is wat moeilijk zelfstandig 
bereikbaar. De meeste tentoongestelde 

Museum Dr. Guislain29

objecten, belevingselementen, vitrines 
en dergelijke zijn goed bereikbaar, 
zichtbaar en bruikbaar. Een deel van de 
vitrinetafels en elementen is beperkt 
of niet onderrijdbaar. Het café is goed 
toegankelijk. De tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar. In beide vleugels vind je 
een toegankelijk toilet met voldoende 
opstelruimte naast en voor het toilet, en 
beugels. In het toilet in vleugel 2 is de 
ruimte in het sas voor het toilet beperkt. 
De wastafel is er niet onderrijdbaar.

Er zijn teksten in grootletterschrift 
beschikbaar bij de kunstwerken. Visuele 
contrasten zijn grotendeels aanwezig. 
Rondleidingen voor mensen met een 
visuele beperking zijn mogelijk.
Een tolk Vlaamse gebarentaal kan 
aanwezig zijn na afspraak.

Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
+32 9 398 69 50
info@museumdrguislain.be 
www.museumdrguislain.be
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Er zijn ook rondleidingen voor mensen 
met dementie.
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Eten en 
drinken

1  Groot Vleeshuis

2  Godot

3  Starbucks

4  Belfort Stadscafé

5  Bier Central

6  NT Gent café

7  Uilenspiegel

8  Maximiliaan

9  Cru

10  Krookcafé

11  Novotel Gourmet Bar

12  Paul

Eten en drinken
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Grand Café Godot2

Hooiaard 8, 9000 Gent
0032 9 329 82 08
0032 473 67 62 66
www.godotgent.be
info@godotgent.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang 9 cm

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 150 x 180 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 130 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 70 cm

Ruimte naast het toilet 99 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Nee

Groot Vleeshuis1

Groentenmarkt 7, 9000 Gent
0032 9 223 23 24
www.grootvleeshuis.be
info@grootvleeshuis.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang
(via zijkant gebouw)

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 80 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 117 x 185 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 125 cm

Ruimte naast het toilet 55 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Starbucks3

Korenmarkt 4, 9000 Gent
0032 9 225 99 36

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 218 x 178 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 140 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 110 cm

Ruimte naast het toilet 20 cm

Aantal steunbeugels 1 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Belfort Stadscafé4

Emile Braunplein 40, 9000 Gent
0032 9 225 60 05
www.belfortfoodbar.com
info@belfort-stadscafe.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang
(via zijkant gebouw)

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Ja

TOILET

Afmeting toiletruimte 160 x 192 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 81 cm

Ruimte voor het toilet 125 cm

Ruimte naast het toilet 85 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja
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NTGent Café6

Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent
0032 9 225 01 01
www.ntgent.be
cafe@ntgent.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 85 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 244 x 216 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste 
punt: 81 cm

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 81 cm

Ruimte voor het toilet 167 cm

Ruimte naast het toilet 143 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Bier Central5

Botermarkt 11, 9000 Gent
0032 9 329 05 04
www.biercentral.be
gent@biercentral.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 220 x 210 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 88 cm

Ruimte voor het toilet 80 cm

Ruimte naast het toilet 136 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Maximiliaan8

Mageleinstraat 50/001, 9000 Gent
0032 9 233 11 95
www.maximiliaan.gent
contact@maximiliaan.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang 9 cm

Breedte deur 96 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 162 x 200 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 120 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 156 cm

Ruimte naast het toilet 88 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Uilenspiegel7

Korte Kruisstraat 3, 9000 Gent
0032 9 233 89 09
www.eetcafe-uilenspiegel.be
info@uilenspiegel.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 92 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 245 x 185 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 120 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 118 cm

Ruimte naast het toilet 171 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt
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Krookcafé  
(Bibliotheek De Krook)

10

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent
0032 9 323 68 00
www.krookcafe.be
hello@krookcafe.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang
(via achterkant gebouw)

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 111 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 178 x 226 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 162 cm

Ruimte naast het toilet 115 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Opmerking: Toilet  score door ontbreken bedieningselement aan sasdeur

Cru9

Kouter 177, 9000 Gent
0032 9 265 96 70
www.cru.be
gent@cru.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 176 x 254 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 120 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 57 cm

Ruimte naast het toilet 98 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

PAUL12

Vrijdagmarkt 60, 9000 Gent
0032 9 223 72 32
www.paul-belgium.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Beperkt

TOILET

Afmeting toiletruimte 236 x 164 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 125 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 148 cm

Ruimte naast het toilet 98 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Nee

Novotel Gourmet Bar11

Hoogpoort 52, 9000 Gent
0032 9 224 22 30
h0840-fb@accor.com

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaar Ja

TOILET

Afmeting toiletruimte 166 x 163 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 148 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 120 cm

Ruimte naast het toilet 103 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt
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Openbare
toiletten

1   Sint-Veerleplein

2  Groot Vleeshuis

3  Fietsenstalling Sint-Michielsbrug   
 (Korenmarkt)

4   Fietsenstalling Emile Braunplein 

5   Raadskelder 

6  Parking Kouter

7   Parking Reep 24/7

8  Stadhuis

9  Parking Vrijdagsmarkt 24/7

10  Caermerskooster

11   Design Museum

12  Parking Ramen

13  Parking Sint-Michiels 24/7

14   Baudelokapel

15  Stadsmuseum Gent (STAM)

16   Bibliotheek De Krook

17  Vooruit café

18  Shoppingcentrum Zuid

19   Parking Zuid 24/7

20   Administratief Centrum Zuid

21   Parking Sint-Pietersplein 24/7

22  Sint-Pietersabij

23   Stedelijk Museum voor Actuele   
 Kunst (S.M.A.K.)

24  Museum voor Schone Kunsten   
 (MSK)

25  Industriemuseum

 

 

 

Openbare toiletten
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Openbaar toilet Sint-Veerleplein1

Sint-Veerleplein 9, 9000 Gent
0032 9 269 29 10
www.stad.gent/nl
gentinfo@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 67 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 194 x 221 cm

Bereikbaarheid toilet nvt

Draaicirkel aan de toiletdeur 180 cm

Breedte toiletdeur 95 cm

Ruimte voor het toilet 150 cm

Ruimte naast het toilet 138 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Openbaar toilet Groot Vleeshuis2

Groentenmarkt 7, 9000 Gent
0032 9 223 23 24
www.grootvleeshuis.be
info@grootvleeshuis.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang  
(via zijkant gebouw)

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 80 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 117 x 185 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 125 cm

Ruimte naast het toilet 55 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Fietsenstalling Emile Braunplein4

Sint-Baafsplein, 9000 Gent
www.stad.gent/nl
gentinfo@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 185 x 250 cm

Bereikbaarheid toilet nvt

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 93 cm

Ruimte voor het toilet 120 cm

Ruimte naast het toilet 136 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Openbaar toilet Fietsenstalling Sint-Michielsbrug (Korenmarkt)3

Pakhuisstraat 1, 9000 Gent
0032 9 210 10 10
www.stad.gent/nl
gentinfo@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 92 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 230 x 277 cm

Bereikbaarheid toilet nvt

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 92 cm

Ruimte voor het toilet 206 cm

Ruimte naast het toilet 91 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt
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Openbaar toilet Raadskelder5

Botermarkt 17a, 9000 Gent
0032 9 210 10 10
www.stad.gent/nl
gentinfo@stad.gent

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang
(via achterkant gebouw)

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 100 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 167 x 321 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 120 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 245 cm

Ruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 1 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Parking Kouter6

Kouter 1, 9000 Gent
0032 50 33 90 30
www.interparking.be/en/find-parking/
Kouter
COV@interparking.com

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang 3 cm

Breedte deur 92 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 186 x 182 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 91 cm

Ruimte voor het toilet 113 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Parking Reep7

Seminariestraat 9, 9000 Gent
0032 9 266 29 50
mobiliteit.parkings@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 88 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 195 x 169 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 85 cm

Ruimte voor het toilet 86 cm

Ruimte naast het toilet 148 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Stadhuis8

Botermarkt 1, 9000 Gent
0032 9 210 10 10
www.stad.gent/nl
gentinfo@stad.gent

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang
(via achterkant gebouw)

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 166 x 124 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 60 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Ja
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Openbaar toilet Caermersklooster10

Vrouwebroersstraat 6, 9000 Gent
0032 9 269 29 10
www.stad.gent/nl
gentinfo@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 108 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 177 x 163 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 97 cm

Ruimte voor het toilet 118 cm

Ruimte naast het toilet 81 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Parking Vrijdagmarkt9

Vrijdagmarkt 1, 9000 Gent
0032 9 266 29 50
mobiliteit.parkings@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 124 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 235 x 160 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 88 cm

Ruimte voor het toilet 75 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Design Museum11

Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent
0032 9 267 99 99
www.designmuseumgent.be/contact
museum.design@gent.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 82 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 160 x 218 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste punt
57 cm

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 88 cm

Ruimte voor het toilet 90 cm

Ruimte naast het toilet 92 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Openbaar toilet Parking Ramen12

Ramen 23, 9000 Gent
0032 9 266 29 70
mobiliteit.parkings@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 93 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 150 x 213 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 85 cm

Ruimte voor het toilet 78 cm

Ruimte naast het toilet 83 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt
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Openbaar toilet Parking Sint-Michiels13

Sint-Michielsplein 8, 9000 Gent
0032 9 266 29 50
mobiliteit.parkings@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 84 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 160 x 170 cm

Bereikbaarheid toilet nvt

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 110 cm

Ruimte voor het toilet 104 cm

Ruimte naast het toilet 84 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Openbaar toilet Baudelokapel14

Beverhoutplein 15, 9000 Gent TOEGANG
Bereikbaarheid toegang
(via achterkant gebouw)

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 160 x 184 cm

Bereikbaarheid toilet nvt

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 55 cm

Ruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Stadsmuseum Gent (STAM)15

Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
0032 9 267 14 00
www.stamgent.be
info@stamgent.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 155 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 175 x 202 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 137 cm

Ruimte naast het toilet 141 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Openbaar toilet Bibliotheek De Krook16

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent
0032 9 323 68 00
www.dekrook.be
gentinfo@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 125 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 178 x 226 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 162 cm

Ruimte naast het toilet 115 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja
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Openbaar toilet Shoppingcentrum Zuid18

Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent
0032 9 234 12 77
www.gentzuid.be
info@gentzuid.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 164 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 180 x 217 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 154 cm

Ruimte naast het toilet 84 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Vooruit Café17

Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
0032 9 267 28 20
www.vooruit.be
info@vooruit.be

TOEGANG
Bereikbaarheid toegang 
(via zijkant gebouw)

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 100 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 206 x 159 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste punt 
84 cm

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 90 cm

Ruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 1 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Administratief Centrum Zuid20

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
0032 9 210 10 10
gentinfo@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 100 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 164 x 157 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 46 cm

Ruimte naast het toilet 93 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Parking Zuid19

Zuidparklaan 1, 9000 Gent
0032 50 33 90 30
www.interparking.be/en/find-parking/
Gent%20Zuid/
COV@interparking.com

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 225 x 180 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 60 cm

Ruimte naast het toilet 118 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Ja
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Openbaar toilet Parking Sint-Pietersplein21

Sint-Pietersplein 65, 9000 Gent
0032 9 266 29 50
mobiliteit.parkings@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 125 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 194 x 180 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 85 cm

Ruimte voor het toilet 43 cm

Ruimte naast het toilet 133 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Sint-Pietersabdij22

Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
0032 9 266 85 00

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 100 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 190 x 270 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 130 cm

Breedte toiletdeur 96 cm

Ruimte voor het toilet 190 cm

Ruimte naast het toilet 126 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.)23

Jan Hoetplein 1, 9000 Gent
0032 9 323 60 01
www.smak.be
info@smak.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang 

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 99 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 130 x 176 cm

Bereikbaarheid toilet Smalste punt 
85 cm

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 89 cm

Ruimte voor het toilet 70 cm

Ruimte naast het toilet 114 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Openbaar toilet Museum voor Schone Kunsten (MSK)24

Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent
0032 9 323 67 00
www.mskgent.be
museum.msk@stad.gent

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 127 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 147 x 230 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 90 cm

Ruimte naast het toilet 92 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt
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Openbaar toilet Industriemuseum25

Minnemeers 10, 9000 Gent
0032 9 323 65 00
www.industriemuseum.be/nl/contact
info@industriemuseum.be

TOEGANG

Bereikbaarheid toegang

Drempel aan de toegang nvt

Breedte deur 90 cm

TOILET

Afmeting toiletruimte 153 x 186 cm

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel aan de toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 81 cm

Ruimte voor het toilet 77 cm

Ruimte naast het toilet 60 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Nee

Ontdek alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek ondergingen 
via www.toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/Register/Start Logies
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1  Europahotel

2  Harmony

3  Holiday Inn Express Gent

4  Hotel Den Briel

5  NH Gent Belfort

6  Novotel Gent Centrum

7  Residence Inn by Marriott

8  Blaarmeersen

9  De Zebra

Logies

Gedetailleerde toegankelijkheidsinfo en foto’s van deze verblijven 
vind je in één van beide brochures ‘Toegankelijke vakantieverblijven 
in Vlaanderen en Brussel’ via www.visitflanders.com/
toegankelijkheid. Vraag gerust je gedrukt exemplaar op.

Hotels

1 6

2 7

3 8

4 9

5

Europahotel ***
Gordunakaai 59
9000 Gent
+32 9 222 60 71
+32 9 220 06 09
info@europahotel-gent.be 
www.europahotel-gent.be  

Harmony ****
Kraanlei 37
9000 Gent
+32 9 324 26 80
info@hotel-harmony.be 
www.hotel-harmony.be 

Holiday Inn Express Gent ***
Akkerhage 2
9000 Gent
+32 9 222 58 85
+32 9 220 12 22
hotel@hiexgent.be
www.hiexgent.be

Hotel Den Briel***
Abraham Voortmanstraat 2
9000 Gent
+32 9 430 20 00
info@denbriel.be
www.denbriel.be 

NH Gent Belfort ****
Hoogpoort 63
9000 Gent
+32 9 233 33 31
+32 9 233 11 02
nhgentbelfort@nhhotels.com
www.nh-hotels.com

Novotel Gent Centrum ***
Goudenleeuwplein 5
9000 Gent
+32 9 293 90 02
+32 9 224 32 95
H0840@accor.com
www.accorhotels.com

Residence Inn by Marriott****
Akkerhage 2A
9000 Gent
+32 9 398 74 00
www.marriott.be

Camping
Blaarmeersen ****
Campinglaan 16
9000 Gent
+32 9 266 81 60
camping.blaarmeersen@stad.gent 
www.blaarmeersen.be 

Jeugdverblijf
De Zebra
Baudelohof 6
9000 Gent
+32 498 36 89 42
verhuur@dezebras.be 
www.cjt.be 
dezebras.be/verhuur_de_zebra
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Je hebt verzorging nodig op vakantie?

Zorg en hulpmiddelen

Als vakantieganger in Vlaanderen kan je een beroep doen op een regionale dienst of 
zelfstandige verpleegkundige in de buurt van je vakantieadres. Neem zo snel mogelijk 
contact op met een verpleegdienst zodat je tijdig de mogelijkheden en voorwaarden 
kan bespreken. 

Enkele grotere organisaties die je hierbij kunnen helpen zijn:

Het Wit-Gele Kruis is een organisatie 
van thuisverpleging met afdelingen in 
heel Vlaanderen. De contactadressen 
per provincie vind je terug op  
www.wgk.be. 

Op de website www.vbzv.be vermeldt 
de Vlaamse Beroepsvereniging voor 
Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) 
waar je terecht kan voor thuisver-
pleging. Je kunt rechtstreeks contact 
opnemen met de verpleegkundige om 
je concrete zorgvraag te bespreken. Er 
is ook een telefonisch wachtnummer 
(24/7 bereikbaar): +32 70 22 26 78.
Thuiszorg en andere vormen van 

→ →

→

zorgverlening kun je ook regelen via 
een plaatselijk of regionaal diensten-
centrum of samenwerkingsverband. 
Het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid maakt je wegwijs in het 
aanbod via www.zorg-en-gezondheid.
be/thuiszorg.

Je hebt hulpmiddelen nodig op vakantie?

Heb je een hoog-laagbed, tillift, scootmobiel, … nodig op je vakantieadres? Dan 
kan je hulpmiddelen ontlenen bij een lokale uitleendienst. Vaak is het zo dat je 
sommige - lichtere - toestellen zelf moet afhalen, terwijl andere zaken dan weer op je 
vakantieadres afgeleverd en/of geïnstalleerd worden. 

In Gent kan je terecht in onderstaande uitleendiensten. 

→

→

→

Let wel: niet alle materialen zijn in alle verdeelpunten 
beschikbaar. Je neemt best vooraf contact op. 

Goed thuiszorgwinkel Gentbrugge
Land van Rodelaan 11, 9050 
Gentbrugge
+32 9 242 43 44
webshop.mvl@tzw.be   
www.thuiszorgwinkel.be

Mediotheek Gent
Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent
+32 9 268 40 54
mediotheek.bmovl@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be

Rode Kruis Gent
Emile Clauslaan 5, 9000 Gent
+32 9 225 61 79
info@rodekruisgent.be
www.rodekruis.be/afdeling/gent 
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De Lijn

BlueAssist

Je rit met De Lijn hoef je voortaan niet meer te reserveren. Je kan zelf de
toegankelijkheid van je halte(s) nagaan op de website of via de app van De Lijn.
Wil je meer zekerheid, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het voertuig,
dan kan je je wel nog steeds aanmelden bij de belbuscentrale van de provincie
waar je vertrekt. Meer Mobiele Lijnen hebben meerdere toegankelijke haltes en
worden uitgevoerd door toegankelijke bussen en trams. Op de website zie je
welke lijnen dat zijn.  
 
→ Meer informatie over het toegankelijkheidsbeleid van De Lijn vind je op  
www.delijn.be > Toegankelijkheid en in de folder Toegankelijkheid.

Mensen die het moeilijk hebben om te communiceren of om vragen te stellen, kunnen 
een beroep doen op BlueAssist. Dankzij BlueAssist kunnen zij via kaartjes of een smart-
phone gemakkelijk iets vragen aan een medereiziger of aan de buschauffeur, bijvoor-
beeld om te verwittigen als de bus de halte nadert waar ze willen afstappen.

→ Meer info: www.blueassist.eu 

NMBS

Vervoer en parkeren

Je vindt alle informatie over reizen met de trein op www.belgianrail.be bij Reisinfo > Rei-
zigers met beperkte mobiliteit. In 132 stations zorgt de NMBS voor assistentie bij het in- 
en uitstappen. Op de website kan je nagaan in welke stations assistentie beschikbaar is 
en hoe lang op voorhand je moet reserveren tussen welke stations. 

Assistentie aanvragen doe je online of door te bellen naar +32 2 528 28 28. 
Wil je weten welke kortingen er bestaan bij NMBS voor reizigers met een beperking? 
Ook dat kan je nagaan op de website.

Parkeren

Circulatieplan
Minder doorgaand verkeer, betere bereikbaarheid. Daarvoor zorgt het Circulatieplan. 
Sinds 3 april 2017 lopen de verkeerstromen in en uit de stad anders. Het Circulatieplan 
zorgt daarvoor, met als doel de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers van de stad 
te verbeteren én de bereikbaarheid voor fietsers, bus en trams én auto’s met een 
bestemming in de binnenstad te garanderen.

Om te voorkomen dat autobestuurders de binnenstad onnodig doorkruisen, deelt het 
Circulatieplan de stad op in sectoren en autovrije gebieden. Wie van de ene sector 
naar de andere wil, moet hiervoor de stadsring gebruiken; sommige straten zijn van 
rijrichting veranderd of zijn onderbroken voor auto’s (niet voor bussen en taxi’s).

→ Je leest er alles over op stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken  

Lage-emissiezone LEZ
Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is de Gentse binnenstad of het gebied binnen de 
R40 een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende voertuigen mogen de zone niet 
langer inrijden. Vermijd een boete en check altijd je voertuig voor je naar Gent komt.

→ Meer info op stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020

Een voorbehouden parkeerplaats zoeken
Op het plan geven we aan waar je voorbehouden parkeerplaatsen vindt in Gent. Dat wil 
niet noodzakelijk zeggen dat de ondergrond en afmetingen van deze parkeerplaats voor 
jou geschikt zijn (afhankelijk van hoe we dit in Gent opvatten). 

Gratis of betalend?
Wie een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap heeft, kan in Gent 
gratis en onbeperkt parkeren op alle autoparkeerplaatsen (dus niet alleen op de 
plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap). 

Let op: de kaart is niet geldig in de ondergrondse 
parkeergarages en als bezoeker op bewonersplaatsen.
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Notities
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Colofon 
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