In samenwerking
met

www.soltero.be

Gentse havenrondvaart en wandeling doorheen de
Gentse volksbuurten.

Zaterdag 26 mei 2018.

Wist je dat Gent toegangspoort tot een Europese zeehavens is? Nee?
Wel, dan kan je vandaag met ons op verkenning gaan door de Gentse
haven. Gedurende 2 uur vaar je met het havenjacht ‘de Jacob Van
Artevelde’ tot aan het Kluizendok (en terug) doorheen de Gentse haven
terwijl een gids je uitleg geeft over de dagelijkse activiteiten die er
plaatsvinden. We passeren er verschillende kaaien en dokken terwijl je
onderweg zee- en/of binnenschepen ziet. Je krijgt je ook uitleg over de
grootste Gentse bedrijven die langs het kanaal Gent-Terneuzen een
vestiging hebben zoals: Volvo Cars, Honda, Arcelor Mittal ( het vroegere
Sidmar), de papierfabriek ‘Stora Enso’ in Langerbrugge, enz….

Na deze boottocht en wanneer iedereen wat bekomen is van het woelige
‘zee’ water, gaan we al wandelend doorheen de echte ‘Gentse’
volksbuurten: de Muide (waar je ook nog wat havenactiviteit (van de
binnenhaven ziet!), de Sleepstraat, Sluizeken, de St.-Jacobs markt naar
en een andere binnenhaven haven ‘(Portus Ganda’). Daarnaast hebben we
nog een kleine jachthaven ( aan de samenvloeiing van Schelde en Leie), en
een mooi uitzicht op de Gentse binnenstad. Hier hebben we even de tijd om
wat tot rust te komen en iets te drinken ( een aperitiefje of zo…).
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Hierna gaan we via binnenwegen (smalle straatjes), naar de binnenstad
(=de kuip van Gent), achter het Bisdom, richting het Groot kanon = de
‘Dulle Griet’, vlakbij de Vrijdags markt. Daar agaat het richting ‘Patershol.
Hier sluiten we de namiddag af in het gezellige restaurant ‘De Vier
Tafels’ ,waar we uitgebreid kunnen genieten van een heerlijke ‘warme’
maaltijd/ lekkere wereldkeuken.

Afspraak en praktische info :
Je wordt ten laatste om 13u45u verwacht aan het bezoekerscentrum ‘Gent
Zeehaven’, gelegen aan de Rigakaai in Gent (recht tegenover de Weba en
Decathlon), aan de het bruine gebouw van ‘North Seaport’, aan de rand van
de Gentse zeehaven (herkenbaar aan de wit-blauwe vlaggen die er
wapperen). Er is voldoende gratis parking aan de kaai. De rondvaart start
stipt om 14u (en eindigt rond 16u).
’s Avonds gaan we, zoals reeds vermeld, eten in de ‘Vier Tafels
( Plotersgracht 6 te Gent, in het Patershol). Je kan er à la carte eten of een
suggestie menu kiezen!!

Hoe inschrijven ?
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Dit is een GRATIS, activiteit, voor maximaal 22 personen (mezelf
inbegrepen). Snel inschrijven is dus de boodschap !! (Indien nodig werken
we met een reservelijst).
Bij wijze van inschrijving graag vooraf een e-mail sturen, naar
steven@soltero.be met vermelding ‘Havenactiviteit Soltero’ en met
vermelding van je naam een voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Graag ook vermelden of je ’s avonds mee gaat eten in de ‘Vier
Tafels’.
Inschrijven voor vrijdag 18 mei 2018!!

Bereikbaarheid :
A) Met de wagen :
1) Vanuit Antwerpen of Kortrijk neem je de E17 richting Gent,
dan neem je best de afrit R4 in Destelbergen en rij je
richting Zelzate - Haven (1-6990). Dit is de Dwight
Eisenhowerlaan. Deze blijf je s volgen tot aan het einde
(recht tegenover de Eurosilo in Oostakker). Vervolgens sla
je links af, waarna je op de John Kennedylaan terechtkomt,
richting Gent/Eeklo. Blijf dan rechtdoor rijden, tot aan de
Vliegtuiglaan. Wanneer je de tunnel door bent, ben je bijna
op de bestemming aangekomen. Wanneer je het bruine
gebouw en blauw-witte vlaggen van ‘North Sea Port’ ziet,
ben je aan de Rigakaai. Het schip zal er klaarliggen.
2) Vanuit Brussel-Oostende: neem je best de E40 richting Gent, en
verlaat je de snelweg via afrit 13 (Gent-West/Deinze/Drongen).
Neem vervolgens de afrit richting Drongen/Gent-West. Je komt dan
op de Deinzesteenweg. Deze weg volg je , tot voorbij het rondpunt,
in de richting van Gent, waarna je op de Drongsesteenweg uitkomt,
langs de Watersportbaan en richting centrum van Gent. Aan het
einde van de weg kom je op de binnen=stadsring uit, waar je
rechts moet afslaan (richting Rooigemlaan). Let op: aan de eerste
rode lichten van de 'Groene Vallei/Nieuwe Wandeling’ : sla je links
af. Blijf vervolgens de 'Nieuwe Wandeling’ volgen, en rijd rechtdoor
op de Begijnhoflaan en Blaisantvest (langsheen de SintLucaskliniek) tot aan de lichten van de Tolpoortbrug en de Nieuwe
Vaart. Hier voorbij en net voor het tankstation van de Q8 aan je
linkerkant sla je linksaf. Je komt dan op de Voormuide terecht, die
je blijft volgen tot over het water aan de Muidebrug. Voorbij de
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spoorwegbrug (lijn Gent-Eeklo) sla je rechtsaf. Je komt dan in de
Pauwstraat terecht, die je volgt tot aan het rondpunt.. Rijd
vervolgens rechtdoor, richting Zelzate en Zeehaven rijden? Hier
zie je voor U de Decathlon en de winkel vanWeba , aan de andere
kant zie je de Rigakaai. Hier rijd je best NIET onder de tunnel door
= Vliegtuiglaan, maar volg je de weg naar rechts en draai je, zodat
je terug rijdt van waar je komt. Iets verder kom je dan uit aan de
Rigakaai, nu rechts van je, waar je kan parkeren.
Opgelet : aangezien onze wandeling eindigt in het Patershol, ( in het
restaurant ‘De Vier Tafels), kan je ook parkeren, in de ondergrondse
parking van de Vrijdagsmarkt! Let dan wel op voor het circulatieplan.
Rij richting Gent centrum en volg op de binnenring de P-route van de
Parkings in Gent (Vrijdagsmarkt). (Dagtarief van 7u tot 19u; meer
info over de tarieven via de website www.gent.be/parkings).
Van hieruit ga je te voet naar de winkelstraat ‘Langemunt’, richting
Korenmarkt. Net voor de Veldstraat en de Mc Donalds neem je tram
4 richting Muide (zie verder hieronder).
B) Openbaar vervoer :
Je neemt de trein naar Gent Sint-Pieters. Ga vervolgens schuin rechts de
Prinses Clementinalaan in, waar je de tram 4 richting Muide kan nemen.
Hier blijf je zitten tot voorbij de Korenmarkt en tot aan de eindhalte van de
Muide, aan de Muidebrug, net voor het water. Vandaar ga je best te voet
verder (ongeveer 15 minuten wandelen), loop je over de brug en loop je
rechtdoor de Voormuide in, tot net over de spoorweg, waar je afslaat. Je
komt dan in Pauwstraat uit. Ga verder rechtdoor tot aan het rondpunt, dat
je rechts volgt, richting de Vliegtuiglaan . Je ziet nu voor U de Decathlon
en Weba; aan de andere kant zie je grijze tanks en een spoorlijn en iets
verder de Rigakaai. Aan het bruine vierkante gebouw, met blauw-witte
vlaggen moet je zijn want dat is het bezoekers centrum Gent-Zeehaven.
Hopelijk tot dan en schip ahoy kapitein!
Bel voor meer info (onder meer in verband met tot carpool of andere
afspraken) naar 0477/652366 of mail naar steven@soltero.be of
steven.vandenberghe@telenet.be. Graag tot dan,
Steven Vandenberghe.
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