Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent – 15 t.e.m. 20 november 2016
hoe geraakt u er?
De Stad Gent en De Lijn doen er alles aan om de weg naar de Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent
op een optimale manier te organiseren. We zetten alle vervoersmogelijkheden even voor u op een
rijtje

Wie in en rond het Citadelpark of in het centrum van Gent woont, kan best te voet komen.
Zoeken naar een parkeerplaats of een vrije fietsenstalling is dan niet nodig. Ook het treinstation Gent
Sint-Pieters ligt op wandelafstand van ‘t Kuipke.

Snel en goedkoop naar de Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent, doet u met de fiets.
Extra fietsenstallingen worden voorzien in de Gustaaf Den Duytsdreef gelegen in het citadelpark vlak
bij ‘t Kuipke. Gevaarlijk gestalde fietsen worden om veiligheidsredenen verwijderd.
Raadpleeg de fietsrouteplanner via de link http://fietsrouteplanner.gentfietst.be stippelt u snel en
gemakkelijk uw eigen fietstrajecten uit. De planner is een digitale kaart die werkt zoals een gpssysteem: u geeft aan waar u vertrekt en waar u naartoe wilt en enkele tellen later stelt de planner u
een route voor.

Openbaar vervoer

De Lijn heeft een uitstekend aanbod om u naar de Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent te brengen.
Tijdens de Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent gelden alle normale vervoerbewijzen, zoals
abonnementen of een Lijnkaart. Ook een nachtnet maakt de Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent vlot
bereikbaar. Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.delijn.be/gent.

Vanuit heel wat gemeenten of steden geraakt u gemakkelijk met de trein in Gent.
Het station Gent Sint-Pieters is op wandelafstand van ‘t Kuipke.
Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.belgianrail.be.

Auto + openbaar vervoer

Parkeer uw auto gratis op een Park & Ride en reis verder met tram of bus naar de Lotto Z6sdaagse
Vlaanderen-Gent
P+R Gentbrugge (200 parkeerplaatsen):
Vanuit Melle: rechts afslaan aan de verkeerslichten onder het viaduct van afrit 10 van de E17.
Vervolgens reist u verder met tram 22 of 24 tot Gent Zuid en neem daar bus 5 richting Zwijnaarde
afstappen halte Heuvelpoort.
P+R Gentbrugge Arsenaal (200 parkeerplaatsen):
E17 afrit 10, op N9 richting Melle.
Vervolgens reist u verder met tram 24 tot Gent Zuid en neem daar bus 5 richting Zwijnaarde
afstappen halte heuvelpoort.
P+R Oostakker (200 parkeerplaatsen):
Vanaf R4, afrit 3 Oostakker. Volg de N70 (Antwerpsesteenweg) richting Gent. P+R aan het
koopcentrum t.h.v. de Oude Bareelstraat.
Vervolgens reist u verder met lijn 17/18 richting Drongen afstappen halte Korenmarkt, reis verder
met tram 1 en stap af aan de halte Korterijksesteenweg (op 350m van het Sint-Pietersplein).
of met lijn 76,77,78 afstappen halte Heuvelpoort.
B-Parking Sint-Pietersstation:
Naast de P+R mogelijkheden hierboven opgesomd, kunt u ook gebruik maken van de ondergrondse
betaalparking aan het Sint-Pietersstation. Deze parking telt 1580 plaatsen waaronder 47 plaatsen
voor personen met een handicap en 9 Cambio plaatsen en 6 plaatsen voor elektrische wagen met
een laadinfrastructuur. Is op een 15 tal minuten wandelen van ‘t Kuipke.
GPS coördinaten inrit Parking : 51.036135; 3.704544 - Gent Sint-Denijslaan. De ondergrondse parking
is rechtstreeks toegankelijk vanaf de R4 rond Gent via Valentin Vaerewyckweg en de Timichegtunnel.
Deze nieuwe weg is mogelijk nog niet opgenomen in alle routeplanners en GPS toestellen.

Parkeren in het Citadelpark is verboden.
In een aantal straten in de omgeving van het Citadelpark bevinden zich voorbehouden
bewonersplaatsen. De parkeerwachters controleren daar intensief.
Indien u toch op een parkeerplaats voor bewoners parkeert, kost u dit 60 EUR (retributie).
Parkeergarage Savaanstraat – Volg P4
Er zijn 588 plaatsen, waaronder 4 parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
Parkeergarage Sint-Pietersplein – Volg P10
op 250 m van 't Kuipke - 24u/24u geopend.
Deze parking telt 700 parkeerplaatsen, waaronder 9 parkeerplaatsen voor personen met een
handicap. Ze beschikt ook over 2 oplaadpunten voor elektrische wagens.
Automobilisten kunnen ook terecht in de volgende niet-stedelijke parkings:
Parking Zuid – Volg P3
Deze parking bevindt zich onder het Gent-Zuid shoppingscenter en de openbare bibliotheek. Er zijn
1034 plaatsen waaronder 2 voor personen met een handicap.

Op volgende locatie zijn standplaatsen voor taxi’s voorzien:
-

Sint-Amandsstraat

- Robert Hoozeepark

De taxi brengt u tegen een schappelijk tarief veilig en snel thuis.

Rond het ‘t Kuipke zijn verschillende, gratis parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een
beperking, ook waar betalend parkeren of blauwe zone geldt. Gratis parkeren geldt echter niet in de
ondergrondse parkings.
Opgelet: met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag u wel niet parkeren op
voorbehouden bewonersplaatsen.
Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap op volgende locaties:
-

Sint-Amandstraat

- Voetweg

- Jan Hoetplein

