knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

TWIGGY
Den Hoek Af
Faja Lobi
Barista
LIFE Streetwear
Studio Skoop
Faim Fatale
Martino
Koning Albertpark
Mondada
Soep+
Music Mania
Trattoria della mamma
Tasty World
Marimain
Minard
OR Espresso Bar
Le Pain Perdu
Giraldo
BLAUMUNT
Bloemenmarkt
Brasserie HA'
Paard van Troje
Café des Arts
Le Homard Rouge
Greenway
Kapitein Cravate
ONA
Café Vooruit
Mayana
Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk / Sint-Pietersabdij
De tuin van de Sint-Pietersabdij
VOS
Museum voor Schone Kunsten
S.M.A.K.
STAM

ROUTE
HET ZUID

& KUNSTENKWARTIER

OVER DE ROUTE

In het zuidelijke gedeelte van Gent vind je de meeste studenten. De universiteit en
hogeschool zijn in dit deel intens verweven met de stad. De wijk dankt zijn levendige karakter
vooral aan de enthousiaste jongelingen. Maar er is meer. Centraal in deze wijk vind je het
Woodrow Wilson-plein, beter bekend als het Zuid. In het park achter de stadsbibliotheek kon
je vroeger het eerste station vinden van de stad. Van hieruit was het centrum bereikbaar via
de Vlaanderenstraat, waar je nu iets chiquere winkels, koffiebars en restaurants elkaar
opvolgen. In deze wijk vind je ook het Citadelpark. Hier kan je terecht voor kunst en cultuur in
het Museum voor Schone Kunsten en het SMAK. Op zondag komen de Gentenaars naar de
bloemenmarkt op de Kouter, die ze afsluiten aan de blauwe kiosk met een glaasje
champagne.

DE WIJKEN

Kunst, concerten, opera, studenten, musea en vernieuwing
Het zuiden van Gent draagt de toepasselijke naam Het Zuid & Kunstenkwartier. Het grote
Woodrow Wilsonplein heet in de Gentse volksmond Het Zuid. Deze naam verwijst naar de
zuidelijke ligging in de stad en naar het kleine station Het Zuid dat hier vroeger lag. Het was
het allereerste treinstation van Gent. Inmiddels is het station al jaren geleden uit het
stadsbeeld verdwenen. Op het plein vestigden zich verschillende stadsdiensten en de
stadsbibliotheek.
In Het Zuid & Kunstenkwartier vind je de mooiste winkels van Gent. In de Brabantdam slenter
je bijvoorbeeld langs de etalages van de duurdere kledingzaken. En de Vlaanderenstraat kreeg
onlangs een grondige opfrisbeurt; hier zijn heel wat nieuwe, interieur-, kleding- en
accessoirewinkels gevestigd.

In het zuidelijke deel van Gent zijn studenten koning: de universiteit en hogescholen met hun
verschillende afdelingen zijn in vrijwel alle straten aanwezig. Er zijn ook tal van studentikoze
eetadresjes en cafeetjes. Hier merk je duidelijk dat Gent bruist van de energie. Er valt altijd
wel iets te beleven en het gebied kent een druk uitgaansleven.
Maar ook op cultureel vlak is er veel te doen. Naast de opera liggen bijna alle Gentse theaters,

waaronder De Minard. En kunstencentra zoals De Vooruit en de internationaal
gerenommeerde musea het S.M.A.K en MSK zijn in deze wijken te vinden. ~~Een absolute
topper is de zondagse bloemenmarkt op de Kouter. Op dit plein slenter je tussen de vele
bloemen- en plantenkramen en geniet je van verse oesters met een glaasje champagne.

WEINIG TIJD

Wijn proeven bij Ona + Bezoekje aan het MSK en SMAK + Shoppen in de Brabantdam
en Vlaanderenstraat + De Sint-Pietersabdij met tuin + Klein Begijnhof

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.90 km)

koffie 33 . Keer een stukje terug en wandel via de Fernand Scribedreef naar het Citadelpark
met het Museum voor Schone Kunsten 34 en het S.M.A.K. 35 . Wandel door het park. Steek
over naar de Charles De Kerckhovelaan. Wandel door tot je rechts de Bijlokesite met

wandeling 2 (ca. 5,9 km)

stadsmuseum STAM 36 ziet.
Begin de wandeling in de Vlaanderenstraat en breng een bezoekje aan een stijlvolle
kledingszaak 1 . Op de hoek vind je een leuk adres om te ontbijten 2 en ertegenover ligt
een leuke lunchplek 3 . Ga links het François Laurentplein in en daarna links de Brabantdam
in voor een kopje koffie 4 . Loop door de Brabantdam en spring binnen in een leuke
mannenboetiek 5 . Loop verder naar het Sint-Annaplein en check het programma van de
cinema 6 . Keer op je stappen terug en sla linksaf de Zuidstationstraat in, je passeert een
lekker lunchadres 7 . Sla rechtsaf de Vlaanderenstraat in waar je aan de rechterkant een
eetadres vindt voor ’s avonds 8 . Keer terug, steek het plein over, wandel op het Woodrow
Wilsonplein langs de bibliotheek en eet een ijsje in het park 9 . Ga terug, loop langs
broodjeszaak Mondada 10 en ga rechtdoor naar het Marcelisbrugje. Lunch in de
Lammerstraat 11 of koop er een plaat 12 . Ga rechts naar de Sint-Pietersnieuwstraat.
Diezelfde straat heet achtereenvolgens Walpoortstraat en Kortedagsteeg. Er liggen populaire
drink- en eetadresjes 13 14 15 17 18 , een schouwburg 16 , een hippe schoenenwinkel 19 en
een nieuw boetiekje 20 . Ga de Vogelmarkt op en wandel langs de Kouter; hier is elke zondag
een bloemenmarkt 21 en je kunt heerlijk lunchen in HA’ Handelsbeurs 22 . Op de Kouter vind
je ook de leukste boekenwinkel van Gent 23 . Wandel door de Schouwburgstraat en pauzeer
eventueel met koffie of een aperitief 24 . Ga links naar de Nederkouter en loop over de
Ketelbrug. Ga links naar de Ketelvest. Reserveer hier vast voor je diner 25 . Loop terug naar de
Nederkouter, waar je kunt lunchen 26 , en enkele leuke adresjes voor een leuke avond
tegenkomt 27 28 . Loop links de Bagattenstraat helemaal uit. Hier begint de Gentse
studentenbuurt. Ga rechts de Sint-Pietersnieuwstraat in, waar cultuurhuis Vooruit ligt 29 . Iets
verder in de straat vind je een chocoladebar 30 . Bekijk op het Sint-Pietersplein de Onze-LieveVrouw Sint-Pieterskerk en de abdij 31 en breng een bezoekje aan de tuin van de abdij 32 . Ga
naar de Overpoortstraat; dé uitgaansstraat voor Gentse studenten. Steek de Heuvelpoort
over, wandel via de Normaalschoolstraat de Zwijnaardsesteenweg in en geniet van een kop
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1 TWIGGY - SHOPPEN

Kom langs bij TWIGGY voor een stijlvolle outfit. In het klassevolle herenhuis waar de winkel is
gehuisvest, vind je zowel voor vrouwen als voor mannen originele en elegante kledij. Barbara
en Yves zijn steeds op de hoogte van de nieuwste trends en hun professionele team helpt je
graag. Wandel door de drie verdiepingen vol prachtig textiel, gerangschikt volgens kleur.
Geniet op de benedenverdieping van een kop koffie in de koffiebar en kom even tot rust op
het sfeervolle terras.
notarisstraat 3, www.twiggy.be, +32(0)9-2239566, ma-di & vr-za 10.00-18.00, do 10.00-20.00,
tram 4 duivelsteen
2 DEN HOEK AF - ETEN & DRINKEN

Ga langs bij Den Hoek Af om heerlijk uitgebreid te ontbijten. Iets later op de dag ben je
welkom voor de lunch, je kunt er onder andere belegde toast krijgen en soep. In de namiddag
is er koffie en thee en heerlijke taart van Les Tartes Françoise, die je op een boogscheut van
dit adres vindt. In de zomer is het een uitgelezen plaats om van een aperitief te genieten op
het terras. Als het buiten koud is, kun je de gezelligheid binnen opzoeken.
vlaanderenstraat 1, ma-vr 8.00-19.00, za-zo 9.00-19.00, tram 4 duivelsteen
3 FAJA LOBI - ETEN & DRINKEN

Op zoek naar een exotische hap? Dan ben je bij Faja Lobi met hun Surinaamse keuken aan
het goede adres. Je kunt er onder andere broodjes, linzensoep of Creoolse kip met
pomtayer (wortel van Surinaamse plant waarvan een pasta wordt gemaakt) krijgen. In de
zomer is het leuk vertoeven op het terras aan een gezellig pleintje. Bij Faja Lobi heerst een
ongedwongen sfeer. Er is ook een bed & breakfast.
vlaanderenstraat 2, www.fajalobi.be, +32(0)9-2235533, ma-zo 8.00-1.00, hoofdgerecht € 15,
tram 4 duivelsteen
4 BARISTA - ETEN & DRINKEN

Pal op een hoek zit Barista. Hier kun je terecht voor een goed ontbijt, biobroodjes, salades of
een echte Italiaanse koffie met biscotti. Neem achteraf een biologisch en artisanaal broodje
mee. Werp een blik op de muren en geniet van een streepje kunst. Dit is een heerlijke plek
om te dagdromen aan het raam.
hippoliet lippensplein 25, www.mybarista.be, +32(0)488-469830, ma-vr 8.00-18.00, za
9.30-18.00, ontbijt € 10, tram 1 of 4 lippensplein
5 LIFE STREETWEAR - SHOPPEN

Stylish men gaan voor een nieuwe look naar LIFE Streetwear. In de winkel van Arjen Spittael
vind je vlot de weg naar een eigentijdse, stedelijke en strakke stijl. In deze herenkledingzaak
vind je exclusieve merken die in België nog niet bekend zijn. Probeer een nieuwe look van
LIFE Streetwear uit. In de winkel van Arjen Spittael vind je vlot de weg naar een eigentijdse,
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stedelijke en strakke stijl. In deze kledingzaak voor mannen vind je exclusieve merken die in
België nog niet bekend zijn.
brabantdam 99, www.lifestreetwear.be, +32(0)473-130379, di-za 10.00-18.00, tram 1 of 4
lippensplein

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

6 STUDIO SKOOP - LEUK OM TE DOEN

In Studio Skoop ga je naar de film in de oudste nog bestaande bioscoop van Gent. Er is ook
een gezellige bar waar je na de filmvertoning kunt bijpraten.
sint-annaplein 63, www.studioskoop.be, +32(0)9-2250845, zie website voor tijden en prijzen,

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

tram 4 zuid
7 FAIM FATALE - ETEN & DRINKEN

Kom stijlvol lunchen bij Bert en Tom in Faim Fatale. 's Middags kun je kiezen uit twee

NAME

wisselende suggesties. Denk aan gerechten als witlofsoep, eendenborst met aardpeer en

Nele Reunbrouck

pompoen of zeebaars met seizoensgroenten. Zin om uitgebreid te dineren? Dat kan ook. Kies
à la carte of laat je verrassen door Tom.
zuidstationstraat 14, www.faimfatale.be , +32(0)9-2690448, di-vr 12.00-14.00 & 18.30-21.30,

Photography

LAATSTE UPDATE

za 18.30-21.30, lunch € 19,50, tram 4 zuid
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8 MARTINO - ETEN & DRINKEN

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Martino is dé plaats in Gent waar je ook voor een late evening dinner terechtkunt. Op de kaart
staan pasta’s, omeletten, hamburgers, pizza’s en steaks. Probeer de Steak Martino en Cheese
Egg Frites.
vlaanderenstraat 125, +32(0)9-2250104, wo-zo 18.00-1.00, € 16, tram 4 zuid
9 KONING ALBERTPARK - LEUK OM TE DOEN

Nestel je op een bank in de zon en eet een ijsje bij de metershoge fontein in het Koning
Albertpark, in de volksmond ook wel het Zuidpark genoemd. Er is ook een kleine speeltuin en

LOCAL

een skaterspleintje. In de laatste weekends van augustus of begin september kun je op het
grasveld genieten van de gratis concerten van Jazz in ’t Park.

NAME

NELE REUNBROUCK

koning albertpark, woodrow wilsonplein, tram 4 zuid
Nele kwam op haar 18e naar Gent om te studeren en is er niet meer weggegaan. Op
een zonnige dag wandelt ze graag door de Bourgoyen, waarna ze een glas wijn drinkt bij
ONA. ’s Avonds eet ze graag bij restaurants als Café Parti, Superette en Brasserie
Pakhuis. Perfecte afsluiter van haar dag is op café gaan bij Minor Swing.
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