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

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Avalon
Gravensteen
Julie’s House
Oude Vismijn
De Alchemist
Bodo
Mieke
Ampersand
Sint-Elizabethbegijnhof / Groot Begijnhof
Rabot
Prinsenhof
Parkje aan de Lievekaai
Caermersklooster
Gado-Gado
Patershol
Villa Bardon
Simon Says
Ramen
Ikura Sushi
Café De Zoo
Maaike kleedt
Temmerman
Het Huis van Alijn
Pur Sens
venTura
Keizershof
Petit Zsa Zsa
Mosquito Coast
Zoot
Stadhuis
helen b
Vlooienmarkt Sint-Jacobskerk
Holy Food Market
MIAT
Il Mezzogiorno
Charlatan
Elle et Gand

ROUTE
HET NOORDKWARTIER
OVER DE ROUTE
In het noorden van de stad vind je het Patershol en Sint-Jacobs. Dit zijn piepkleine, charmante
wijken die typisch zijn voor deze buurt. Verdwaal in de smalle straatjes en rustige steegjes van
het Patershol en kom hier ’s avonds terug om te kiezen uit een van de vele heerlijke
restaurants in Oudburg. Sint-Jacobs is dan weer beter bekend voor de grote brocante en
rommelmarkt in het weekend. Als je de benen wilt strekken en op zoek bent naar een leuke
avond uit, vind je op de Vlasmarkt zeker je ding!

DE WIJKEN

Rust en stilte, markten en lekker tafelen
De piepkleine, maar charmante wijken Oud-Begijnhof, Prinsenhof, Patershol, Minnemeers en
Sint-Jacobs – gezamenlijk het Noordkwartier – liggen ten noorden van het oude stadscentrum.
Met uitzondering van het Patershol en Sint-Jacobs is het Noordkwartier niet zo bekend bij
toeristen. Je kunt hier dan ook kennismaken met een authentiek en rustig deel van Gent.
Op een steenworp afstand van het drukke, historisch centrum bevindt zich het Oud-Begijnhof:
een oud en uiterst charmant stukje Gent waar je in alle rust kunt ronddwalen tussen
eeuwenoude begijnhuisjes. In de rustige wijk Prinsenhof is Keizer Karel in 1500 geboren. In de
smalle steegjes van het Patershol wandel je overdag bijna alleen over straat, maar ’s avonds
bruist het er volop. Deze buurt is beroemd vanwege zijn vele gezellige restaurants en cafés.
Op de Vrijdagmarkt staat het statige standbeeld van Jacob Van Artevelde. In het begin van de
14e eeuw hief hij de boycot tegen de Britse wolinvoer op. Zo kon Gent voldoende
grondstoffen importeren om de lakenindustrie te laten bloeien. Daarom heet Gent ook wel de
Arteveldestad. Op de grote Vrijdagmarkt vind je tientallen terrasjes en restaurantjes. De wijk
Minnemeers ligt vlak bij de rivier de Leie en herbergt het museum MIAT en een theater.
Verder kent de wijk niet veel bezienswaardigheden, al is het Baudeloparkje een aangenaam
stukje groen in de drukke stad.
Sint-Jacobs is een wijk waar vooral in het weekend veel te beleven is. Behalve een bezoekje
aan de imposante kerk slenter je hier op vrijdag-, zaterdag- en zondagochtend langs de kramen

van een grote brocante- en rommelmarkt. En aan de Vlasmarkt is het aanbod van leuke
plekken waar je ’s avonds kunt stappen enorm.

WEINIG TIJD

Bezoek aan het MIAT + Gezellig tafelen in een van de talrijke restaurants in Oudburg +
De Vrijdagmarkt + Wandelen langs de Lieve + Vlooienmarkt Sint-Jacobskerk

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.50 km)

tot op de Vlasmarkt met de vele cafés 36 . Steek de Vlasmarkt over en wandel de SintJacobsnieuwstraat met de vele winkeltjes en eetadresjes in. Sla aan de Bisdomkaai rechtsaf
en dan daarna weer rechtsaf om nog een leuk shopadres te bezoeken 37 .

wandeling 3 (ca. 6,5 km)

Vertrek in de Geldmunt aan een vegetarisch restaurant 1 , loop richting het Gravensteen 2
en geniet van een eerste koffie en cupcakes bij Julie’s House 3 . Bezoek de Oude Vismijn 4
. Steek het Veerleplein schuin over en slenter links in de Burgstraat en je komt een leuk café
5 en lunchplekje 6 tegen. Je vindt er ook enkele nieuwe boetiekjes 7 8 . Loop via de

Provenierstersstraat naar het Begijnhof met de Sint-Elizabethkerk 9 . Ga rechts de Zwarte
Katstraat in en volg de Begijnhofdries en de Gravin Johannastraat. Steek over en ga rechts
naar de Begijnhoflaan. Loop langs het Rabot 10 rechtdoor. Wandel terug langs de Lieve, via
de Bachtenwalle onder het poortje door. Nu wandel je in de wijk het Prinsenhof 11 . Sla
rechtsaf naar de Tinnenpotstraat en linksaf naar de Braderijstraat. Pauzeer aan de Lievekaai 12
. Wandel over het bruggetje langs het Klooster Pater Augustijnen en ga rechts de SintMargrietstraat in. Ga aan het einde een stukje naar links en loop rechts de Vrouwebroersstraat
in naar het Caermersklooster 13 14 . Dwaal door de wijk Patershol 15 waar je heel wat lekkere
eet- en drinkgelegenheden vindt en wandel langs de Sluizekenkaai 16 17 . Ga rechts naar het
Sluizeken en Oudburg 18 19 20 . Spring binnen in een leuke kledingzaak 21 . Wandel naar het
oudste snoepwinkeltje van Gent 22 . Hier ligt ook het museum Huis van Alijn 23 . Wandel een
stukje terug en sla rechtsaf. Ga rechtdoor naar de Vrijdagmarkt en je passeert een leuke
kledijzaak 24 . Op de Vrijdagmarkt is elke vrijdag en in het weekend ’s ochtends een
vlooienmarkt. Je geniet er ook van Belgische kost 25 26 . Bekijk de kinderwinkel in de
Serpentstraat 27 . Volg de Onderstraat, de Langemunt en de Hoogpoort 28 29 . Bewonder
bruidsparen bij het stadhuis 30 . Ga linksaf en loop tot aan Sint-Jacobs, waar een leuke winkel
met hebbedingetjes is 31 . Elk weekend is hier een rommelmarkt 32 . Loop rond de kerk, ga
links langs het Beverhoutplein, dan links de Ottogracht waar je een origineel lunchadres in een
oude kerk vindt 33 . Sla vervolgens rechts de Baudelostraat in. Ga daar links en vervolgens
rechts. Wandel langs de Leie voorbij het MIAT 34 . Reserveer een tafeltje bij de Italiaan 35 .
Loop door het Baudelopark en volg de Dodoensdreef. Sla rechtsaf en wandel rechtdoor door
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1 AVALON - ETEN & DRINKEN

In restaurant Avalon kom je 's middags voor een heerlijke vegetarische lunch. De eigenaars
werken samen met bioboeren. De groenten die ze gebruiken, zijn seizoensgebonden. In
Avalon geeft het eten voldoening op elk vlak, alle zintuigen worden er verwend. Er zijn
kookboeken te koop en je kunt er workshops volgen. Eten doe je hier volgen de principes van
het huis: grow, eat and share. Een bewuste kijk op voeding zorgt voor liefde in je maag.
geldmunt 32, www.restaurantavalon.be, +32(0)9-2243724, di-za 11.30-14.30, lunch € 19, tram
1 of 4 gravensteen
2 GRAVENSTEEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De middeleeuwse burcht Gravensteen is rond 1180 gebouwd door Filips van den Elzas, de
graaf van Vlaanderen. Door de opkomst van het buskruit, wapens en kanonnen was het aan
het eind van de middeleeuwen geen versterkte burcht meer, maar een muntslagerij,
gevangenis en gerechtshof. Je kunt er nog steeds de vergeetput en de folterkamer
bezoeken. Tegen 2021 ondergaat het Gravensteen een grote make-over, onder de naam Time
Castle. De nieuwe scenografie en audiogidsen zijn er al in 2018.
sint-veerleplein 11, gravensteen.stad.gent, +32(0)9-2259306, dagelijks 1 apr-31 okt
10.00-18.00, 1 nov-31 mrt 9.00-17.00, entree € 10, tram 1 of 4 gravensteen
3 JULIE’S HOUSE - ETEN & DRINKEN

In een oud, klein pand vlak bij het Patershol is Julie’s House ondergebracht. Het is de plek
in Gent om koffie te drinken en te genieten van een heerlijk taartje. Kies een stuk zelfgebakken citroentaart of een cupcake en nestel je in de gezellige zetel.
kraanlei 13, www.julieshouse.be, +32(0)9-2333390, wo-zo 9.00-18.00, brunch € 14,50, tram 1
of 4 gravensteen
4 OUDE VISMIJN - LEUK OM TE DOEN

De Oude Vismijn stond jarenlang leeg, maar het prachtige gebouw is heropend. Maak eens
een wandeling door het monumentale pand, waar oud en nieuw hand in hand gaan. Alleen al
voor de architectuur is het een bezoekje waard, maar je kunt er ook lunchen, dineren of iets
drinken in de brasserie of bar met zicht op de eeuwenoude gebouwen langs de Leie.
sint-veerleplein 5, www.oudevismijn.be, +32(0)9-2232000, di-do 11.00-15.00 & 18.00-23.00,
vr 11.00-15.00 & 18.00-1.00, za 11.00-0.00, zo 11.00-18.00, entree gratis, tram 1 of 4
gravensteen
5 DE ALCHEMIST - ETEN & DRINKEN

Tegenover het Gravensteen ligt het kleine cafeetje De Alchemist. Kom hier gezellig van een
aperitief genieten op het terras, probeer een van de speciale gin-tonics uit of hang tot in de
late uurtjes aan de toog. De muziek is hier vooral uit de jaren 50, 60 en 70.
rekelingenstraat 3, +32(0)472-284038, di-vr 15.30-3.00, za-zo 14.00-5.00, tram 1 of 4
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gravensteen

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

6 BODO - ETEN & DRINKEN

Kies bij Bodo voor een goed bereid Vlaams gerecht, zoals mosselen in witte wijn of
braadworst met stoemp. Voel je thuis in hett knusse interieur en werp af en toe een blik op

colofon

het imposante Gravensteen.
burgstraat 2, www.bodo.gent, +32(0)9-2562900, ma 18.00-21.00, di-vr 12.00-14.00 &
18.00-21.00, lunch € 19, tram 1 of 4 gravensteen

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.

7 MIEKE - SHOPPEN

Bij damesboetiek Mieke vind je tijdloze kledingstukken, met aandacht voor ecologisch textiel.
Reken op een stralende glimlach van Mieke. Als je wilt, kun je als model met je nieuwe outfit
op de Facebookpagina komen. Je vindt hier onder andere kleding van Marie Sixtine, Les

NAME

Racines du Ciel, Rosemunde en Studio Jux.
burgstraat 87, +32(0)9-3306510, ma-di 14.00-18.00, wo-za 11.00-18.00, tram 1 burgstraat

Nele Reunbrouck
Photography

LAATSTE UPDATE

8 AMPERSAND - SHOPPEN

2017-02-23 14:25:00

Ampersand is een van de nieuwe en frisse zaken die tegenwoordig in en rond de Burgstraat
te vinden zijn. De jonge onderneemster Sandra Demeyer kiest voor eenvoud en klasse. Haar
shop doet Scandinavisch aan en voor haar kledij geldt dat eenvoud siert. Kies uit merken als

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.

Minus, Wackerhaus en Like This. Er zijn ook juwelen en tassen van O My Bag. Ampersand
biedt daarnaast ruimte aan jonge ontwerpers en heeft een eigen lijn.
begijnengracht 4, am-per-sand.be, +32(0)9-3914166, di-za 10.00-18.00, tram 1 burgstraat
9 SINT-ELIZABETHBEGIJNHOF / GROOT BEGIJNHOF - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Sint-Elizabethbegijnhof of Groot Begijnhof is in 1242 door gravin Johanna van
Constantinopel als een ommuurde stad binnen de stad gesticht. In de smalle straatjes
stonden kleine huisjes met ommuurde voortuinen. In de loop van de 19e eeuw zijn de
begijnengrachten gedempt en is het Begijnhof, ooit een van de grootste van Europa,
opgeslokt door de stad. Veel huisjes zijn gerestaureerd en sinds 1994 is het Begijnhof een
beschermd stadsgezicht.
sophie van akenstraat, gravin johannastraat, provenierstersstraat, edmond boonenstraat,
begijnhofdries, zwartekatstraat, jan verspeyenstraat, tram 1 burgstraat
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NAME

NELE REUNBROUCK

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.

8

