
Praktische informatie met betrekking tot het congres te Gent op 22 juni 2019. 

1. De dichtst bij het congres gelegen parking is de Sint-Michielsparking; de dichtst bij de plaats 

van het banket gelegen parking is de parking Kouter. Parkeren kan echter op korte afstand 

GRATIS op de parking van het oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein (Hof van Beroep): hier 

zijn plaatsen voor ons gereserveerd. Wie met de auto komt moet wel rekening houden met 

het circulatieplan om een boete te vermijden. De gemakkelijkste weg loopt via de 

Kortrijksepoortstraat. Zie bijgevoegd plan. 

2. Het congres zelf heeft plaats in de lokalen van VDK Bank, Korenlei 16 Gent. Dit ligt in een 

voetgangerszone en is dus niet met de auto bereikbaar. Zie bijgevoegd plan voor de route 

van het oud Gerechtsgebouw naar VDK bank. 

3. We eindigen met het banket in de herenwoning “Hôtel Falligan”, Kouter 172 Gent. Dit is op 

wandelafstand zowel ten aanzien van VDK Bank als van het oud Gerechtsgebouw. Je hoeft je 

wagen dus niet te verplaatsen. 

4. Wie met het openbaar vervoer komt, meer bepaald met de trein, komt in Gent toe in het 

Sint-Pietersstation. Daar neem je tram 1 richting Evergem of Wondelgem om af te stappen 

aan halte Korenmarkt. Dan over de Sint-Michielsbrug twee minuten minuten te voet naar 

VDK Bank. Zie plan. 

Plan 1: met de auto van de E40 

naar Koophandelsplein: best de 

E40 verlaten aan afrit 14 Sint-

Denijs-Westrem, richting 

“Sterre” en verder via de 

Kortrijksesteenweg naar 

Kortrijksepoortstraat, Neder-

kouter, Schouwburgstraat, 

Kouter, Zonnestraat en 

Koophandelsplein. De verkeers-

drukte zal op zaterdagmorgen 

heel wat minder zijn dan wat 

op de kaart is aangegeven. 

 

 

  



Plan 2: te voet van het oud Gerechtsgebouw naar VDK Bank: 

De gemakkelijkste weg is door de Veldstraat tot aan de 

Korenmarkt. Dan links naar de Sint-Michielsbrug. Over de 

brug de trap af naar de Korenlei en dan ben je er bijna. 

Plan 3 : te voet van tramhalte Korenmarkt naar VDK Bank: 

Catalonië-straat, Sint-Michiels-helling, over de brug trap naar 

beneden en dan ben je er bijna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 4: te voet van tramhalte Gravensteen 

naar VDK Bank  (voor degenen die in het 

hotel Gravensteen zouden logeren): 

Ofwel via Sint-Veerleplein naar Jan 

Breydelstraat en Korenlei (300 m, 4 minuten), 

ofwel de tramsporen volgen via Sint-Veerle-

plein, Kleine Vismarkt, over de brug, 

langsheen het Oud Vleeshuis naar 

Vleeshuistragel (trappen) of Pensmarkt (geen 

trappen), Grasbrug, Korenlei (350 m, 4 

minuten en een mooier uitzicht!) 

  



Plan 5: van VDK Bank naar Hôtel Falligan (maar dat doen we wellicht in groep na het congres) : 

De gemakkelijkste weg is van de Korenlei de trap op naar de Sint-Michielsbrug, over die brug naar de 

Korenmarkt en dan de Veldstraat tot aan het Koophandelsplein, Zonnestraat en Kouter. Falligan is 

bijna aan het einde van de Kouter links. 

Wie geen trappen wenst te 

doen maar toch van het 

mooie uitzicht van op de 

Sint-Michielsbrug wil 

genieten, gaat via de 

Ravensteinstraat naar de 

Sint-Michielshelling en zo 

naar de brug. Men kan ook 

via de Grasbrug en 

Hooiaard naar de 

Korenmarkt, of via 

Ravensteinstraat, rond 

Sint-Michielskerk naar 

Onderbergen en dan de 

Jakobijnenstraat en 

Ajuinlei naar 

Koophandelsplein. 

De in principe kortere weg 

via Sint-Niklaasstraat en 

Korte Meer wordt niet 

aangeraden wegens weinig 

mooi stadszicht en druk 

verkeer in Korte Meer. 

 

 

Logeermogelijkheid: 

Gent biedt een waaier aan logeermogelijkheden. We hebben voor degenen die willen logeren een 

hotel geselecteerd rekening houdend met ligging, eigen parking en prijs.  

Hotel GRAVENSTEEN biedt kamers aan 135 € + 15 € ontbijt en 2 € taks. Het hotel ligt op 

wandelafstand van de plaats van het congres. In de onmiddellijke omgeving is er een ruime keuze 

aan restaurants van alle categorieën.  

www.gravensteen.be / info@gravensteen.be / 09/225 11 50 

Er zijn geen kamers “geblokkeerd”. Wacht dus niet om eventueel te reserveren. 

Andere mogelijkheden: Mariott (directe omgeving), Novotel, …    

http://www.gravensteen.be/
mailto:info@gravensteen.be

