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Met het vliegtuig en de trein
Vanaf Brussels Airport bent u met  
de trein in ongeveer een uur in het Sint-
Pietersstation van Gent. Informatie over 
de dienstregeling vindt u op www.belgian 
rail.be. Komt u aan in de luchthaven van 
Charleroi (Brussels South Charleroi Air-
port), dan kunt u met een van de talrijke 
verbindingen naar Brussel (Zuidstation). 
Daar neemt u de trein naar Gent. De twee 
belangrijkste stations in Gent zijn Gent-
Sint-Pieters en Gent-Dampoort.

NMBS-station Gent-Sint-Pieters 
(Vouwkaart B5) – Koningin Maria 
Hendrikaplein 1 - 9000 Gent -  
t 02 528 28 28 , 7 op 7, 7.00-21.30 u -  
www.belgianrail.be. Het Sint-Pieters-
station ligt op 40 minuten lopen van 
het historisch centrum. Tram 1 rijdt om 
de 5 min. naar het hart van de stad. 
Ook lijn 22 gaat naar het centrum.
NMBS-station Gent-Dampoort  

(Vouwkaart DE3) – Oktrooiplein 10 -  
9000 Gent - t 02 528 28 28 , 7 op 7, 
7.00-21.30 u - www.belgianrail.be. Vanaf 
het station Dampoort brengen de buslij-
nen 38 en 39 u naar het centrum.

Met de internationale lijnbus
Eurolines heeft meermaals per week 
busverbindingen van en naar Gent. 
De Eurolines-halte bevindt zich bij het 
station Gent-Dampoort. Kantoor Gent: 
Koningin Elisabethlaan 73 (dicht bij het 
station Gent Sint-Pieters) - t09 274 
13 50 – www.eurolines.be

Met de bus of de tram
Gent beschikt over een goed uitgebouwd 
netwerk van bus- en tramvervoer.  
Informatie in de Lijnwinkels –  
t 070 220 200 en 09 211 91 11 -  
www.gent.delijn.be
Korenmarkt – Cataloniëstraat 4 
(Vouwkaart C3) - ma.-za. 10.00-
12.15 u en 12.30-17.00 u.
Sint-Pietersstation – (Vouwkaart B5) 
(aan de zijuitgang van het station) - 
ma.-vr. 7.00-12.15 u en 12.45-19.00 u
Gent-Zuid – (Vouwkaart D4) - ma.-vr. 
7.00-19.00 u

Met de auto
De binnenstad van Gent is verkeersvrij. 
Volg de P-route om een geschikte 
parkeerplaats te vinden. Opgelet! 
Binnen de stadsring geldt een algemene 
snelheidsbeperking van 30 km/u.

IN HET KORT: DE LIJN

3 Dienstregeling: Bus en tram,  
7 op 7, 6.00-23.30 u,  sommige 
lijnen tot 1.00 u. 
3 Tarieven: Eén tarief: € 3 per rit 
van 1 uur, al dan niet met overstap 
3 Inlichtingen: De Lijn Oost-Vlaan-
deren – Brusselsesteenweg 361 -  
9050 Gentbrugge - t 09 211  
91 11 (alg.) - www.gent.delijn.be.
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WELKOM IN GENT

Onze favoriete 'mooiste plekjes'

De Grasleiaaa
vouwkaart C3, T blz. 47

Uitzicht vanaf  
de Sint-Michielsbrugaaa
vouwkaart C3, T blz. 47

 

Belfort en Lakenhalleaaa
vouwkaart C3, T blz. 42

Sint-Baafskathedraalaa,  
retabel Lam Godsaaa
vouwkaart D3, T blz. 34

WAT U NIET MAG MISSENWAT U NIET MAG MISSEN
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WAT U NIET MAG MISSEN

Museum voor Schone Kunstenaa
vouwkaart C5, T blz. 35

SMAK (Stedelijk Museum  
voor Actuele Kunst)aa 
vouwkaart C5, T blz. 86 

Patershola 
vouwkaart C3, T blz. 56

Gravensteenaa  
vouwkaart C3, T blz. 54

STAM (Stadsmuseum)aa 
vouwkaart C4, T blz. 88

Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyea
vouwkaart B4, T blz. 76

5 6
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Í De donjon van het Gravensteen 
beklimmen voor een ongelooflijk 
uitzicht van 360° over de stad en haar 
wijde omgeving. 
T blz. 54.

Í Met een bootje dat u zelf bestuurt 
door de stad varen en daarna koers 
zetten naar het landelijke Afsnee, Dron-
gen en Sint-Martens-Latem. Kies een 
mooie dag uit en blijf de hele dag weg. 
Neem een fles bubbels mee in  
uw koelbox.  
T blz. 20.

Í In het Museum voor Schone  
Kunsten naar de restauratie van  
het Lam Gods kijken. Let wel, dit kan 
alleen op weekdagen! Fascinerend  
hoe restaurateurs met de grootste  
omzichtigheid dit wereldberoemde 
veelluik zijn oude glorie teruggeven.  
Ga daarna in de Sint-Baafskathedraal 
ook even kijken naar de al gerestau-
reerde panelen.  
T blz. 85.

Í Genieten van de rust van de 
kathedraal. De Sint-Baafskathedraal 
is binnenin nog indrukwekkender dan 
vanbuiten. Hij vormt een echte oase 
van rust in de drukke stad. Vergeet 
zeker niet af te dalen in de crypte.  
T blz. 34.

Í Een marktwandeling maken op 
zondagochtend: van de rommelmarkt 
en de brocantewinkeltjes bij Sint-Jacobs 
over de Vrijdagmarkt naar de boeken-
markt aan de Ajuinlei en de Recollet-
tenlei om te eindigen op de bloemen-
markt op de Kouter. Daar speelt altijd 
wel een fanfare of harmonieorkest. 
Liefhebbers kunnen in de Blauwe  
Kiosk oesters proeven, met een glas 
(schuim)wijn.  
T blz. 114.

Í De kunstenaar in uzelf ontdekken 
in het ‘graffitistraatje’. In het Wer-
regarenstraatje, vlak bij het stadhuis, 
is werkelijk elke vierkante centimeter 
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Een leuke manier om Gent te ontdekken:  
vanaf het water

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELINHOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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door graffitikunstenaars bewerkt. 
Heeft u toevallig een verfbus in uw tas? 
Aan de slag! Het mag!  
T blz. 62.

Í Een ‘dreupel’ drinken. Een glaasje 
jenever proeven, dus. Pol van het 
oergezellige ’t Dreupelkot (Groenten-
markt 12) heeft misschien wel honderd 
jeneversoorten in de aanbieding. Laat 
u eens gaan, maar zorg ervoor dat u 
achteraf niet zelf hoeft te (auto)rijden.  
T blz. 109.

Ontdek de kunstenaar in uzelf in het ‘graffitistraatje’.
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Í Meevieren tijdens de Gentse 
Feesten. In de periode rond 
21 juli, de nationale feestdag, 
verkeert Gent tien dagen lang in 
een feestroes: gratis muziek en 
animatie op zowat alle pleinen 
van de binnenstad. Ruim een 
miljoen mensen komt op dit 
volksfeest af. Wie Gent en de 
Gentenaars echt wil leren kennen, 
moet dit evenement eens hebben 
meegemaakt. Maar wie niet  
van de drukte houdt, blijft dan 
beter weg.  
T blz. 136.
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(Houd er rekening mee dat op 
maandag veel musea gesloten zijn.)

De eerste dag

3 Ochtend
Waar vindt men een forse burcht in het 
midden van de stad? In Gent! Bezoek 
dus het Gravensteenaa (blz. 54), 
leer over de geschiedenis van de stad 
en klim tot bovenop de donjon voor 
een uitzicht op al het moois dat u de 
komende dagen te wachten staat.
Loop door de gezellige Jan Breydels-
traat en draai de Korenlei op. Hier heeft 
u een breed uitzicht op de Grasleiaaa 
(blz. 47), met de beroemdste gevelrij 
van de stad.
Ga op de Sint-Michielsbrug staan voor 
het perfecte plaatje: aan de ene kant de 
Graslei/Korenlei met op de achtergrond 
het Gravensteen, stadinwaarts het 
schitterende uitzicht op de drie torens.
Lunchen kan in een van de restau-
rantjes aan of in de omgeving van  
de Korenmarkt.
3 Middag
Keer terug naar de Graslei/Korenlei  
(of ga naar de Vleeshuisbrug) voor een 
boottocht (blz. 20) met gids. Het is 
een charmante en snelle manier om de 
geschiedenis van de stad te vatten.
Laat u door de lift tot in de toren van 
het belfortaaa (blz. 42) brengen, voor 
alweer een adembenemend uitzicht 
over de Arteveldestad.
3 Avond
Proef een ‘dreupel’ bij Pol (’t Dreupelkot, 

Groentenmarkt 12, blz. 109) en kies 
daarna in buurrestaurant Chez Leontine 
(blz. 104) voor een typisch Vlaams 
gerecht (blz. 137).

De tweede dag

3 Ochtend
Weet dat de belangrijkste winkelstraat 
de Veldstraat is, maar dat u vooral 
in de zijstraatjes en tussen die 
Veldstraat en de Vrijdagmarkt de 
leukste en interessantste kleine 
winkeltjes ontdekt. Bezoek de Sint-
Baafskathedraalaa en neem de 
tijd om het Lam Godsaaa van de 
gebroeders van Eyck te bewonderen.
Lunch! Op het Sint-Baafsplein situeren 
zich enkele voortreffelijke brasserieën, 
alle met een ruim terras. Kiest u voor 
de foyer van NTGent dan geniet u vanaf 
het balkon van een heerlijk uitzicht op 
de kathedraal aan de ene kant en het 
belfort aan de andere kant.
3 Middag
Vergaap u aan de gedurfde stadshal, 
aan de Fontein der Geknielden – een 
beeldengroep van George Minne, aan 
klok De Grote Triomfante en aan het 
kunstwerkje van Michaël Borremans. 
Loop de Sint-Niklaaskerka (blz. 43) 
binnen (het voorste deel van de kerk 
fungeert als tentoonstellingsruimte) 
en wandel via de Donkersteeg, de 
Groentenmarkt (loop zeker eens binnen 
in mosterdhuis Tierenteyn en ontdek de 
Oost-Vlaamse specialiteiten in het Groot 
Vleeshuis, blz. 52) en de Langemunt 

GENT IN 3 DAGENGENT IN 3 DAGEN
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GENT IN 3 DAGEN

naar de Vrijdagmarkta(met het stand-
beeld van Jacob Van Artevelde en heel 
wat historische gevels). Las een pauze in 
in biercafé Dulle Griet (blz. 109).

3 Avond
Het vlakbij gelegen Patershola telt 
diverse restaurantjes en in Oudburg en 
de Sleepstraat vindt u tientallen heer-
lijke én goedkope Turkse, Marokkaanse, 
Griekse… eetgelegenheden.

De derde dag

3 Ochtend
Vanuit het stadscentrum bereikt u te 
voet in minder dan een halfuur het Ci-
tadelpark (blz. 84), dat u natuurlijk ook 
bereikt met het openbaar vervoer of 
een taxi. Wandel door dit interessante 
stadspark dat werd aangelegd voor 
de Wereldtentoonstelling van 1913 en 
bezoek aansluitend twee tegenover 
elkaar liggende musea: het Museum 
voor Schone Kunsten (MSK)aa en het 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)aa, gemakkelijk te herkennen 
aan Jan Fabres werk De man die de 
wolken meet op het dak (blz. 85-86).
Door het uitgebreide ochtendpro-
gramma wordt het een late lunch. U 
kunt terecht in de  prima museumca-
fés, maar rond het Citadelpark vindt u 
eethuizen in alle prijscategorieën. Loop 
via de Overpoort het centrum weer in. 
Dit is duidelijk een studentenbuurt: 
studentencafés en -restaurants en ook 
een paar uitstekende… frituren!

3 Middag
Loop binnen in de Sint-Pietersabdij op 
het Sint-Pietersplein (kies voor een 
bezoek met videogids! blz. 79). Maak 
enkele foto’s van de Boekentoren  
(blz. 82) en loop daarna aan de Rozier 
de universiteitsbibliotheek binnen 
(maar weet dat u de toren zelf niet 
kunt bezoeken), bewonder in de Sint-
Pietersnieuwstraat het Backstay Hostel 
aan uw linkerkant en Kunstencentrum 
Vooruit (rechts, blz. 77). Even verderop 
wipt u de Minardschouwburg (blz. 77)  
binnen en aan de Walpoorstraat, om 
de hoek, houdt u even halt in stads-
brouwerij Gruut (blz. 74). Voor u het 
in de gaten heeft, is het tijd voor het 
diner. Loop via de Kouter, het operage-
bouw en het oude gerechtsgebouw 
terug naar de Veldstraat en het stads-
centrum.
3 Avond
Wil u van uw laatste avond in Gent iets 
speciaals maken? De Oost-Vlaamse 
provinciehoofdstad kan bogen op  
enkele gerenommeerde restaurants. 
Enkele voorbeelden? Publiek (Ham 39, 
www.publiekgent.be, blz. 106), Vrijmoed 
(Vlaanderenstraat 22, www.vrijmoed.be,  
blz. 105), Oak (Hoogstraat 167, www.
oakgent.be, blz. 106), Volta (Nieuwe  
Wandeling 2b, www.voltagent.be,  
blz. 107), Cœur d’Artichaut in het  
Marriott Hotel (Korenlei 10, www. 
artichaut.be, blz. 106), LOF in hotel 
Sandton (Hoogstraat 36, www.lof-
restaurant.com, blz. 104). Sommige van 
die restaurants liggen niet pal in het 
historische centrum. Met een taxi is het 
slechts een korte rit. Geniet!

9
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Formaliteiten
Verplicht identiteitsbewijs – 
Identiteitskaart of geldig paspoort.
Visum – Geen voor inwoners van de 
Europese Unie (EU).
Douane – Binnen de EU wordt geen 
enkele grenscontrole uitgevoerd. Enkel 
wanneer u het land binnenkomt via een 
niet-EU-land, moet u langs de douane.
Gezondheid – Bij ongeval of ziekte 
ontvangen inwoners van de Europese 
Unie gratis gezondheidszorg indien ze 
beschikken over een Europese ziekte-
verzekeringskaart. Als u deze kaart 
nog niet hebt, vraag ze dan minstens 
twee weken voor vertrek aan bij uw 
ziekenfonds of ziektekostenverzeke-
ring. De kaart is op naam en individueel. 
Ze vervangt het voormalige formulier  
E 111. Elk lid van het gezin moet over 
een eigen kaart beschikken, ook kinde-
ren onder de 16 jaar.

Met de auto
INLICHTINGEN OVER UW REISROUTE 
De website www.viamichelin.com  
biedt heel wat diensten en bevat 
veel praktische inlichtingen: 
routeberekening, landkaarten, 
stadsplattegronden, een selectie uit de 
rode Restaurantgids…

VERKEERSINFORMATIE 
www.verkeerscentrum.be of 
www.anwb.nl

VANUIT NEDERLAND
Gent ligt op de kruising van de E17 en 

de E40 en is goed bereikbaar met de 
auto, maar heeft de grootste autovrije 
binnenstad van België. De binnenstad 
is enkel toegankelijk voor auto’s van 
bewoners, taxi’s en openbaar vervoer. 
Door de relatief kleine afstanden is  
het centrum van Gent uitstekend te voet 
te verkennen. Parkeer uw auto daarom 
in een van de parkeergarages (meer 
informatie vindt u op blz. 10, Parkeren).
E17, Breda - Antwerpen - Gent 
In Breda neemt u de E19 richting 
Antwerpen. Volg in Gent de richting E17 
- Gent - Kortrijk - Lille. Bij Gent neemt u 
de afslag Gent Centrum. 
E34 - E17, Eindhoven - Antwerpen - Gent 
Op de ring rond Eindhoven kiest u 
de E34 richting Antwerpen. Op de 
Antwerpse ring neemt u de E17 richting 
Gent (zie boven). 
E40, Luik - Brussel - Gent 
Op de E40 kiest u bij Zwijnaarde voor 
de E17 richting Antwerpen, en neemt u 
meteen de afslag Gent Centrum. 
TAXISTOP (Vouwkaart B5) 
Koningin Maria Hendrikaplein 65B (aan 
het Sint-Pietersstation) - t 070 22  
22 92 - www.taxistop.be

Met de bus
Eurolines heeft meermaals per week 
busverbindingen van en naar Gent 
(station Gent-Dampoort). Uw reis 
reserveren kan via de website  
www.eurolines.com.
Hoofdkantoor in Nederland – 
Julianaplein 5 - 1097 DN Amsterdam - 

DE REIS VOORBEREIDENDE REIS VOORBEREIDEN
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t 020 560 87 88 - www.eurolines.nl
Eurolines kantoor in Antwerpen –  
Van Stralenstraat 8 - Antwerpen -  
t 03 233 86 62 - www.eurolines.be - 
ma.-vr. 9.00-18.00 u, za. 9.00-15.30 u.
Eurolines kantoor in Gent – Koningin 
Elisabethlaan 73 (dicht bij het station 
Sint-Pieters) - t 09 220 90 24 –  
www.eurolines.be - ma.-vr. 8.45- 
12.30 u, 13.30-17.30 u (in juli en aug. 
ook za. 9.00-12.15 u).

Met de trein
Gent is gemakkelijk bereikbaar per 
trein vanuit alle Belgische en Europese 
steden. Voordelige weekendbiljetten.
Brussel: minstens drie rechtstreekse 
treinen per uur op weekdagen, twee 
tijdens het weekend. De rit duurt 
ongeveer 30 min.
Rijsel (station Lille Flandres):  
1 rechtstreekse trein om het uur.  
De rit duurt 57 min.
Parijs: 1 tot 2 rechtstreekse Thalys-
treinen per uur (via Brussel). U rijdt in 
iets minder dan twee uur van Parijs 
naar Gent. U kunt ook met de Thalys 
naar Brussel en dan overstappen op 
een trein naar Gent.
Londen, Amsterdam en Keulen: 
de hogesnelheidstreinen Thalys en 
Eurostar (vanaf Brussel-Zuid) zorgen 
voor een vlotte verbinding van en naar 
deze Europese steden.
Informatie over internationale 
treinverbindingen: www.eurostar.com 
en www.thalys.com 

VANUIT NEDERLAND
De Internationale InterCity rijdt 
dagelijks 15 keer van Amsterdam naar 
Brussel en terug. Elk uur van de dag 

kunt u de trein naar België nemen op 
station Amsterdam Centraal, Schiphol, 
Den Haag HS, Rotterdam Centraal, 
Dordrecht of Roosendaal. De trein naar 
Gent sluit aan op de InterCity. Overstap 
gemist? Geen probleem: vanuit 
Antwerpen vertrekken 2 tot 3 treinen 
per uur naar Gent. De reistijd van 
Amsterdam naar Gent bedraagt minder 
dan drie uur. Raadpleeg voor meer 
informatie en kortingen uw reisbureau 
of NS Inter-nationaal in de grotere 
stations - t 0900 92 96 - www.ns.nl

VANUIT BELGIË 
Voor een bezoek aan Gent kunt u 
gebruikmaken van de voordelige 
all-informules van de spoorwegmaat-
schappij NMBS. De B-dagtrips omvatten 
het vervoer per trein, het aansluitende 
vervoer en de toegang tot een attractie. 
Voordelige weekendbiljetten.
Voor alle informatie over uurregelingen 
en prijzen belt u het beste naar de 
NMBS in Brussel: t 02 528 28 28 
(7.00-21.30 u, dag. bereikbaar) of 
raadpleeg www.belgianrail.be

Met het vliegtuig

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
Brussels Airlines – Vluchten naar  
Brussel. Vestiging in België: Lucht- 
haven Brussel Nationaal - 1930 
Zaventem - t 07 035 111 -  
www.brusselsairlines.com
KLM – Voor vluchten vanuit Nederland. 
Vestiging in Nederland: Amsterdam 
Schiphol Airport - www.klm.com
Verschillende maatschappijen bieden 
goedkope vluchten aan naar de 
luchthaven Brussels South Charleroi - 
www.charleroi-airport.com
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Sint-Baafskathedraal aa
Detailkaart II D4
Sint-Baafsplein - t 09 269 20 45 - 
www.sintbaafskathedraal.be - ma.-za. 
8.30-18.00 u, zo. 13.00-18.00 u (nov.-
eind maart tot 17.00 u) - gesl. 1 jan. - 
gratis. Geen toeristische bezoeken 
tijdens de erediensten (zo. ochtend en 
feestd.). De toren van de kathedraal 

kan alleen beklommen worden tijdens 
de Gentse Feesten (vierde week van juli, 
11.00-18.00 u).
De huidige kathedraal is gebouwd op 
de plaats waar in de 12de eeuw de 
Sint-Janskerk stond. Van deze romaanse 
kerk zijn de resten nog te zien in de 
crypte. In 1540 gaf Karel V opdracht 
tot het afbreken van de kerk van de 
Sint-Baafsabdij om het Spaanse kasteel 
te kunnen bouwen. Bij die gelegenheid 

Gent is tegelijk universiteitsstad, havenstad en feeststad. De stad is ontstaan 
bij de samenvloeiing van Leie en Schelde waar de heilige Sint-Amandus in de 
7de eeuw het Gandaklooster, de latere Sint-Baafsabdij, oprichtte. In de auto-
vrije binnenstad hebben trams, voetgangers en fietsers het voor het zeggen.  
De historische gebouwen, waaronder de torens van de Sint-Niklaaskerk, het bel-
fort en de Sint-Baafskathedraal, zijn ook als het donker is prachtig om te zien. 
De binnenstad is een heerlijke plek om te wandelen en te kuieren. Alle zintuigen 
genieten mee: het uitzicht wordt niet belemmerd door druk verkeer, u hoort het 
vrolijke geroezemoes van de mensen en u ruikt de geuren die u uit winkels en 
restaurants tegemoetkomen. 

3 Bereikbaarheid: Vanaf het station Gent-Sint-Pieters: ‘ 1 tot halte Gravensteen 
of ‘ 21 tot het Justitiepaleis of de Kouter. Uitneembare vouwkaart en detail-
kaarten blz. 32-33 en 37.
3 Parkeren: Parkeren in het centrum is niet gemakkelijk. U kunt terecht in de 
centraal gelegen parkeergarages Vrijdagmarkt, Reep, Savaanstraat, Sint-Michiels en 
Ramen. Volg het parkeergeleidingssysteem. Er is ook de mogelijkheid om de pendel-
parking te gebruiken van Flanders Expo. ‘ 1 brengt u naar het Sint-Pietersstation 
vanwaaruit u dan weer verder kunt.
3 Aanraders: Sint-Baafskathedraal met De Aanbidding van het Lam Gods, de 
crypte en de Calvarietriptiek, het belfort en Lakenhalle, het stadhuis, de Sint-
Niklaaskerk en het uitzicht vanaf de Sint-Michielsbrug, de Graslei, het Gravensteen 
met het prachtige uitzicht op Gent vanaf de donjon, het Design museum, het Huis 
van Alijn met zijn poppentheater (voor de kinderen), Patershol, Vrijdagmarkt en 
MIAT – Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, de 12de-eeuwse refter van 
de Sint-Baafsabdij, en een boottochtje op de Gentse binnenwateren of de Leie.

HISTORISCH CENTRUMaaaHISTORISCH CENTRUMaaa

Glas-in-lood en prachtig houtsnijwerk in het koor van de Sint-Baafskathedraal. © Jesse Willems
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Glas-in-lood en prachtig houtsnijwerk in het koor van de Sint-Baafskathedraal. © Jesse Willems
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kreeg de Sint-Janskerk de naam collegi-
ale Sint-Baafskerk. In 1561 werd deze tot 
kathedraal verheven. De bouw van de 
kerk vond plaats in verschillende fasen. 
Ondanks invloeden uit verschillende 
stijlperiodes – elementen uit de Schelde-
gotiek (het koor), de Brabantse gotiek 
(de toren) en de flamboyante gotiek (het 
schip) – vormt de kathedraal een harmo-
nisch geheel van sierlijke eenvoud.
De opmerkelijke toren staat aan de 
westzijde van de kerk en is tevens 
toegangsportaal, zoals gebruikelijk is 
in de Brabantse gotiek. Vanaf de toren 
heeft men een weids uitzicht op Gent 
en omgeving. 
Het interieur zou een statiger karakter 
hebben zonder de classicistische mar-
meren afsluiting, die in de 18de eeuw 
de fraaie verhoudingen van het schip 
kwam verstoren. Het koor, dat iets 
hoger ligt dan het schip, is opgetrok-
ken in Doornikse steen en dateert uit 
de 14de eeuw. De vijf straalkapellen en 
het triforium werden in de 15de eeuw 
toegevoegd. Langs de kooromgang 
bevinden zich marmeren zuilen en mooi 
bewerkte barokke deuren. Het 16de-
eeuwse schip uit zand- en baksteen is 
sober, maar evenwichtig van lijn. Het 
bezit sierlijke balustrades in laatgoti-
sche stijl en mooie netgewelven. 
Meubilair en kunstwerken – De monu-
mentale rococopreekstoel met marme-
ren beelden dateert van 1741 en is van 
Laurent Delvaux. In het koor staat het 
hoofdaltaar, dat door H.F. Verbruggen 
in barokstijl is uitgevoerd. Het stelt de 
Verheerlijking van de Heilige Bavo voor. 
Het praalgraf van Mgr. Triest (1654), 
links van het koor, een kunstwerk van 

Jérôme Duquesnoy de Jonge die ook 
het bekende Brusselse Manneken Pis 
beeldhouwde, valt op door de vermoei-
de gelaatsuitdrukking van de man.
In de eerste kapel van de kooromgang 
aan de rechterzijde ziet men het altaar-
stuk van Frans Pourbus de Oude: Chris-
tus onder de Schriftgeleerden (1571). 
Onder de vele beroemde personen die 
zijn afgebeeld, bevindt zich linksonder 
in de hoek Karel V.
In de noordelijke dwarsbeuk hangt 
het schilderij De intrede van Sint-Bavo 
(1624) van P. P. Rubens. De afbeelding 
van de bekeerling met zijn rode mantel 
is een zelfportret van de schilder.
Cryptea – Deze bevindt zich onder het 
koor en heeft dezelfde afmetingen. Het 
is de grootste crypte van Vlaanderen. 
Het grondplan van het oudste gedeelte 
(1150) is met zwarte tegels in de vloer 
aangegeven. In de 15de en 16de eeuw 
zijn op de pijlers en romaanse gewelven 
van de oude Sint-Janskerk naïeve  
ex voto’s aangebracht. De crypte her-
bergt een waardevolle kerkschat: een 
zilveren reliekschrijn van Sint-Macharius, 
gerealiseerd door Hugo de la Vigne 
(1616), een evangelieboek uit de 9de 
eeuw en een dodenrol, die vertelt over 
het kloosterleven in de middeleeuwen. 
In een van de kapellen waar grafstenen 
liggen, is de Calvarietriptieka (1466) te 
zien, het belangrijkste werk van Justus 
van Gent voor zijn vertrek naar Italië. 
Men kan de invloed waarnemen van van 
Eyck en van der Weyden (groep heilige 
vrouwen voor het kruis). Het werk valt 
op door de tere, heldere kleuren.
Retabelaaa – In de kapel links naast 
de ingang - april-okt. dag. 9.30-17.00 u 
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Om aan alle culinaire wensen te 
voldoen, volgt hier een selectie van 
bistro’s en brasserieën, klassieke en 
exotische restaurants en ten slotte 
ook eenvoudigere eethuizen voor een 
maaltijdsalade, een snack of een stuk 
taart uit het vuistje. Er is een eindeloze 
keuze. Zoek vooral restaurantjes op 
waar veel fietsen geparkeerd staan 
en waar dus de Gentenaars zelf gaan 
eten. De plaatselijke specialiteiten 
zijn waterzooi (een eenpansgerecht 
bestaande uit een groente- en-
aardappelbouillon waarin kip of 
vis ligt te sudderen), stoverij, een 
stoofpotje van rundvlees, gegaard 
met een lokaal bier en geserveerd met 
appelmoes en frieten en vol-au-vent 
of koninginnenhapje, kippenragout 
in een bladerdeeggebakje, doorgaans 
geserveerd met frieten)
Onderstaande adresjes vindt u terug 
op de uitneembare vouwkaart aan de 
binnenzijde van het omslag: zoek het 
overeenkomstige nummer (bv. ā). 
De aanwijzingen in het rood verwijzen 
eveneens naar deze uitneembare kaart.
De opgegeven prijs is de doorsneeprijs 
voor een menu of hoofdgerecht,  
zonder drank.

Historisch centrum

MINDER DAN € 15
ā Komkommertijd – Vouwkaart D3 - 
Reep 14B - t 0485 73 16 17 - www.
komkommertijd.be - 11.45-14.30 u, 
18.00-22.30 u - ma. en za.-namiddag 

gesl. - geen betaalkaarten - buffet 
€ 13,50 ’s middags en € 16 ‘s avonds. 
Uitgebreid veganistisch buffet. Elke 
dag andere menu’s: verse soep, koude 
voorgerechten, warme gerechten en 
desserts. Bij mooi weer kunt u eten op 
de binnenhof. Grote zaal met decora-
ties in zwart en wit.

TUSSEN € 15 EN € 30
Ă Bodo – Vouwkaart C3 - Burg-
straat 2 - t 09 256 29 00 - www.bodo.
gent - di.-za. 11.00-23.00 u. Hoofdge-
recht € 20. In de schaduw van het Gra-
vensteen. Modern en smaakvol interieur. 
Heerlijke gerechten.
ă Lepelblad – Vouwkaart C3 - On-
derbergen 40 - t 9 324 02 44 - www.
lepelblad.be - wo.-za. 11.30-23.00 u -  
gesl. zo.-di. - dagschotel ong. € 12,50 
snacks ofiets stevigers à la carte  
€ 10,50/28,50. Geen betaalkaarten. 
Aangename omgeving: licht en gezel-
lig, met houten vloer, houten tafels, 
hedendaagse kunst tegen de muren 
en gemakkelijke designstoeltjes. Op de 
kaart gezonde gerechten: soep, broodjes 
(warm en koud), toast, pasta, salades 
en tal van omeletten, zoals met garnaal, 
parmezaan en koriander. Heerlijke sei-
zoensgroenten. Ook het zelfgemaakte 
brood is verrukkelijk. Terras voor de zon-
nige dagen. Aangename ontvangst.
Ą Vier Tafels – Vouwkaart C3 -  
Plotersgracht 6 (in het Patershol) -  
t 09 225 05 25 - www.viertafels.be - 
gesl. ma. en eind aug. - menu € 25.  
De keuken is een gedurfde mengelmoes 
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Belga Queen, een hippe brasserie door A. Pinto ingericht in een middeleeuws stapelhuis © Wouter Van Vaerenbergh
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MEER WETEN OVER GENT

7de eeuw – De H. Amandus komt naar 
Gent om de streek te evangeliseren. 
Gent behoorde tot de steden van Gallië 
die zich het langst hebben verzet 
tegen het christendom: de H. Amandus 
werd in de Schelde geworpen. Gent 
ontwikkelde zich vervolgens rondom 
twee abdijen: de Sint-Baafsabdij, 
gesticht door de H. Amandus, en de 
Sint-Pietersabdij in de omgeving van 
de Blandijnberg.
10de eeuw – Omstreeks het jaar 
940 werd op de plaats waar nu het 
Gravensteen staat door Boudewijn II 
een castrum gebouwd, dat een derde 
woonkern beschermde.
12de eeuw – Aan het einde van de 
12de eeuw kende de lakenindustrie 
een belangrijke bloeitijd. De stad 
verwierf gemeenterechten en belang-
rijke privileges en de burgers lieten 
versterkte woningen, de zogenaamde 
‘stenen’ bouwen. Om duidelijk te maken 
dat hij boven de machtige lakenfabri-
kanten stond, liet graaf Filips van de 
Elzas in 1180 het oude fort herbouwen 
tot het Gravensteen.
13de eeuw – De bewoners van Gent 
raakten door wrede burgeroorlogen 
verdeeld. Net als in Brugge kwamen 
de onderdrukte ambachtslieden 
en wolarbeiders, gesteund door de 
Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre, 
in 1280 in opstand tegen de rijke 
lakenkooplieden, die aan de kant van 
de Franse kroon stonden. Pas na de 
Guldensporenslag in 1302 werd de 

macht van de patriciërs helemaal 
gebroken.
14de eeuw – Tijdens de Honderdjarige 
Oorlog moest er opnieuw gestreden 
worden tegen Frankrijk. De graaf van 
Vlaanderen, Lodewijk van Nevers, koos 
de zijde van de Franse koning tegen 
de Engelsen. Maar toen deze laatsten 
daarop de toevoer van Engelse wol 
naar Vlaanderen stopzetten, kwam het 
Gentse volk in opstand. Als aanvoerder 
koos het Jacob van Artevelde, die 
bondgenoot van de Engelsen werd en 
de leiding over de Vlaamse steden nam. 
1345 – Van Artevelde werd na 
onderlinge twisten door de deken 
van de weversgilde vermoord, maar 
al spoedig wist zijn zoon Filips de 
overwegende invloed van Gent op heel 
Vlaanderen te bewerkstelligen. 
1382 – Vlamingen werden door 
de Fransen verslagen in de Slag bij 
Westrozebeke.
1452 – Ten tijde van het bewind van de 
hertogen van Bourgondië verzette Gent 
zich tegen Filips de Goede, die een 
nieuwe belasting wilde heffen.
1453 – De Gentenaren werden in 
Gavere (18 km ten zuidwesten van 
Gent) verslagen en onderwierpen zich.
1469 – De rebelse stad kwam in 1469 
in opstand tegen Karel de Stoute. 
1477 – Opstand van de Gentenaren 
tegen Maria van Bourgondië, die 
gedwongen werd nieuwe privileges 
te verlenen aan de provincies van de 
Nederlanden.

BELANGRIJKE DATABELANGRIJKE DATA
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Einde 15de eeuw – Aan het einde van 
deze eeuw raakte de lakenindustrie 
in verval. Gent was inmiddels de 
belangrijkste opslagplaats van 
Europese granen geworden en wist 
zich op die manier van een nieuwe 
welvaart te verzekeren.
24 februari 1500 – Met klokgelui en 
kanonschoten wordt de geboorte van 
een nieuwe prins aangekondigd. In 
het Hof ten Walle, door de Gentenaars 
prompt ‘het Prinsenhof’ genoemd, is 
Johanna de Waanzinnige bevallen van 
een zoon, Karel van Luxemburg, de 
latere keizer Karel.
1506 – De toekomstige keizer van het 
Heilige Roomse Rijk verlaat Gent reeds 
in 1506, maar zal zijn geboortestad 
nooit vergeten. Wanneer onder zijn 
bewind de macht van de steden aan 
banden wordt gelegd, verloopt dit niet 
zonder problemen. Vooral het rebelse 
Gent verzet zich heftig. Hardnekkig 
wordt elk verzoek om geld afgewezen 
en belastingontvangers worden stee-
vast gevangengezet. Elke poging om 
tot een oplossing te komen wordt door 
de hoogmoedige Gentenaars gedwars-
boomd. Een drastisch optreden lijkt de 
enige mogelijkheid en de raad beslist 
de stad voorgoed uit te schakelen.
1540 – De Gentenaren weigerden de te 
hoge belastingen aan Karel V te beta-
len. De keizer strafte zijn geboortestad 
door de Carolijnse Concessie uit te 
vaardigen, waardoor de stad haar privi-
leges verloor. In februari 1540 komt de 
keizer hiervoor persoonlijk naar Gent, 
int de verschuldigde belastingen en 
laat de leiders van de opstand terecht-
stellen. Tot de verwoesting van zijn 
geboortestad kan de keizer echter niet 

beslissen. Hij toont zich barmhartig en 
beperkt de straf tot het slopen van de 
stadsmuren en het oprichten van een 
dwangburcht, het zogenaamde Span-
jaardenkasteel. Toch wil hij de fiere 
Gentenaars een lesje leren. Hij verplicht 
de notabelen in het openbaar vergiffe-
nis te vragen en laat hen blootsvoets, 
gehuld in een wit boetekleed en met 
een strop (touw) om de hals door de 
stad lopen. Deze publieke vernedering 
bezorgde de Gentenaars de bijnaam 
‘Stroppendragers’. Wat eens een 
vernederende scheldnaam was, wordt 
door de huidige Gentenaars echter met 
fierheid (of herwonnen hoogmoed) 
gedragen; zeker tijdens de jaarlijkse 
Gentse Feesten wanneer de histori-
sche ‘Stroppenommegang’ wordt 
overgedaan.
1567 – Aan het einde van de  
16de eeuw werd de rust in Gent 
verstoord door de godsdienstoorlogen. 
Een opstand van calvinistische 
beeldenstormers in 1567 werd door de 
hertog van Alva onderdrukt. Maar er 
kwam een reactie van de protestanten. 
1576 – Filips II moet buigen voor de 
Pacificatie van Gent (1576), die de ze-
ventien provincies van de Nederlanden 
bevrijdde van het Spaanse juk. 
1577 – Gent is een republiek 
geworden.
1584 – Alexander Farnese, hertog van 
Parma, zag de kans om de opstandige 
stad Gent te heroveren.
17de eeuw – Het economische verval 
van Gent is definitief. De sluiting 
van de Schelde in 1648 bracht de 
genadeslag toe aan de handels- en 
industrieactiviteiten.
Begin 19de eeuw – Aan het begin 
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