
Alles op wAndelAfstAnd  

Staat u er soms eens bij stil hoe vaak u voetganger bent? Gezellig gaan 

shoppen in het centrum, een flink looptochtje langs het water, een spurtje 

om de bus of tram te halen,... U ziet, toch wel vaker dan u denkt!

 

Gent heeft een prachtig centrum met een groot voetgangersgebied. 

Winkels, café’s, restaurants, musea, markten, alles ligt op een boogscheut 

van elkaar en dus perfect te voet bereikbaar. Voetganger zijn heeft ook tal 

van voordelen: u bent in beweging, het is minder vervuilend en u komt op 

plaatsten waar u anders niet komt.

Een belevenis op zich!

 

Om ervoor te zorgen dat u zich vlot kunt verplaatsen, investeert de Stad 

Gent volop in comfortabele, veilige en toegankelijke voetpaden. Jaarlijks 

krijgen vele trottoirs dan ook een grondig onderhoud. Daarbovenop doet 

Gent een extra inspanning om stadsbreed een hele reeks voetpaden 

versneld te verbeteren.

 

Maak gebruik van deze kaart om Gent te ontdekken. Haal een frisse neus tijdens uw middagpauze, doe uw bood-

schappen in uw buurt, ga relaxen in het nabije parkje. Deze kaart leidt u steeds weer langs bekend en onbekend 

terrein!

 

Geniet ervan!
DIT INITIATIEF WERD 
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Wandelen = gezond

Toegankelijk voor iedereen

Wandelen kost weinig moeite en het doet u goed. Een half 

uurtje stappen per dag is al genoeg voor een goede gezond-

heid. Als u kleine verplaatsingen te voet doet, heeft u met-

een uw dagelijkse portie beweging achter de rug. 

Wie in beweging blijft, blijft gezond! Het helpt ernstige 

ziekten voorkomen en uw gewicht en bloeddruk blijft op 

peil. Met het project ’10.000 stappen’ investeert de Stad 

Gent samen met Logo Gezond+vzw en andere partners in de 

gezondheid van de Gentenaar. Op www.10000stappen.be 

vindt u alles over de gezondheidsvoordelen van wandelen.

Gent wil de stad toegankelijk maken voor alle gebruikers. 

Elke voetganger is gebaat bij de inrichtingsvoorschriften voor 

mensen met een beperkte mobiliteit: een doorgang van mini-

maal 1,5 m breed zonder hindernis, een stevige en niet gladde 

wegbedekking… Meer specifieke voorzieningen zoals verkeers-

lichten met een geluidsignaal, blindengeleide- en noppentegels 

op de grond helpen blinde en slechtziende personen.

Deze voetgangerskaart toont de aanbevolen wandelroutes 

tussen belangrijke knooppunten. Dit betekent niet dat elke 

onderdeeltje van het netwerk perfect toegankelijk is. Soms 

is er maar één comfortabele straatkant, in het oude stads-

centrum zijn smalle voetpaden niet altijd te vermijden... Wij 

horen graag uw voorstellen voor verbeteringen.

Meer info  

Deze voetgangerskaart is opgebouwd als een netwerk van knoop-

punten en splitsingen. Tussen elke verbinding staat het aantal 

wandelminuten, aan een snelheid van 4,3 km/u. Zo kunt u snel 

optellen hoe lang u over een bepaald traject doet. Een ervaren 

stapper haalt trouwens makkelijk 5 km/u. Heel wat sneller dan een 

auto in de file, vooral over korte afstanden.

Door de vele vernieuwingswerken in de stad is een kaart altijd een 

momentopname. Zo zal bijvoorbeeld de omgeving van Gent-Sint-

Pieters de komende jaren nog veel veranderen. Alle opmerkingen 

en suggesties zijn in ieder geval van harte welkom.

Deze ‘voetgangerskaart Gent’ maakt deel uit van de maatregelen 

binnen het Europese Civitas-project dat duurzame mobiliteit in 

steden wil bevorderen.

contAct  

Mobiliteitsbedrijf stAd Gent

Bezoekadres: 

Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent

T 09 266 28 00

F 09 266 28 99 

E mobiliteit@gent.be

W www.mobiliteitgent.be

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag: van 8.00 tot 

13.00 uur

Woensdag ook van 14.00 tot 18.00 uur

Correspondentieadres:

Stadhuis

Botermarkt 1, 9000 Gent

Verantwoordelijke uitgever: Schepen Martine De Regge, Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Wandelroutes en
wegwijzers

Via de rode wandelroutes op deze kaart stapt u vlot van A 

naar B. Tussen de splitsingen ziet u telkens het aantal wandel-

minuten, zodat u direct uw totale wandeltijd kan berekenen. 

De stippellijnen tonen enkele recreatieve alternatieven.
 

Op de detailkaart staan blauwe wandelroutes die u langs 

de belangrijkste winkelstraten brengen. Zo ontdekt u snel een 

bonte mix van winkels, speciaalzaken, restaurants, cafés en 

gezellige barrista’s. Gent biedt u een autovrij winkelparadijs… 

met alles op wandelafstand.
 

Ook de vele toeristische wegwijzers voor wandelaars vindt 

u als roze stippen op de kaart terug. De grijze wijzers zetten 

u op weg naar een bezienswaardigheid, parking of infopunt.

Veilig op stap

Steek nooit zomaar over en let altijd goed op, ook als u 

voorrang heeft:

- Volg de verkeerslichten voor voetgangers. Als er geen zijn,  

 heeft u op een zebrapad voorrang op auto’s.

- Steek altijd over op het zebrapad, tenzij er geen is op  

 minder dan 30 m.

- Stap waar mogelijk altijd op het voetpad.

- Let op voor het openbaar vervoer; de tram heeft altijd  

 voorrang.

- Draag heldere kledij of reflecterende accessoires, vooral  

 ’s nachts of in de winter. Zo bent u beter zichtbaar voor  

 andere weggebruikers.
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