Marathon Gent zondag 28 oktober 2018:
Hoe geraakt u er?
De Stad Gent, De Lijn en de organisatie van de Marathon Gent doen er alles aan om de
bereikbaarheid van de Marathon Gent zo optimaal mogelijk te houden. We zetten alle mogelijke
vervoerswijzen voor u op een rijtje

Wie op wandelafstand van de Watersportbaan woont, kan best te voet komen. Zoeken naar een
parkeerplaats of een vrije fietsenstalling is dan niet nodig.
Ook het treinstation Gent -Sint-Pieters ligt op 2,5 km wandelafstand van de Blaarmeersen. Aan
het treinstation Gent -Sint-Pieters kunt u ook gebruik maken van de ondergrondse betaalparking.
Deze parking telt 1.580 plaatsen.
De beste wandelroute vindt u hier:
Wandelroute station - Blaarmeersen Topsporthal
Een andere mogelijkheid is de taxi nemen van aan het Sint-Pietersstation tot aan de Blaarmeersen,
een rit kost zo’n 8,5 €.

Eenvoudig, snel en goedkoop naar de Marathon Gent gaan, doet u met de fiets. Zo komt u
ontspannen aan de start.
We voorzien voldoende fietsenstallingen in de omgeving van de Topsporthal. Gevaarlijk gestalde
fietsen worden om veiligheidsredenen verwijderd.
Raadpleeg de fietsrouteplanner via de link http://fietsrouteplanner.gentfietst.be. Daar stippelt u
snel en gemakkelijk uw eigen fietstrajecten uit. De planner is een digitale kaart die werkt zoals een
GPS-systeem. U geeft uw vertrek- en eindpunt in en de planner geeft u de snelste route.
We willen de fietsers extra belonen voor hun inzet! Elke fietser maakt kans op één van de
waardevolle prijzen met een totaal van 5.000 EUR. Fietsers dienen zich aan te melden voor deelname
aan deze actie #biketoghentmarathon De gelukkige fietsers kunnen hun prijs afhalen op de dag zelf
aan de fietsstand.

Waarom niet uw fiets meenemen in de wagen en iets verder van Gent
parkeren en met de fiets tot aan de start rijden?

Openbaar vervoer

Tijdens Marathon Gent gelden alle normale vervoerbewijzen, zoals abonnementen of een Lijnkaart.
De Blaarmeersen zijn bereikbaar met de lijnen 6, 38, 39, 41 en 43. De nabije omgeving met bus 9 of
tram 2.
Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.delijn.be .

Vanuit heel België en buurlanden geraakt u gemakkelijk met de trein in Gent.
Het treinstation Gent -Sint-Pieters ligt op wandelafstand van de Blaarmeersen.
Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.belgianrail.be.
Van aan het Sint-Pietersstation kan u een taxi nemen tot aan de Blaarmeersen. Kostprijs +/- 8,5 €.

Parkeer uw auto op een gratis park-and-ride (P+R) en reis verder met tram of bus. Op
elke park-and-ride zijn er fietsenstallingen voorzien. Bovendien zijn een aantal P+Rparkings voorzien van Trapido-deelfietsen. Voor meer info over het ontlenen en de
locaties, ga naar www.trapido.gent.
EXPO THE LOOP (186 gratis plaatsen) TRAM 1
Louis Blériotlaan, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Vanuit Antwerpen (E17): Afrit R4/Expo The Loop aan wisselaar Zwijnaarde en volg signalisatie Expo
The Loop.
Vanuit Kortrijk (E17): aan verkeerswisselaar E17 naar E40 richting Oostende en volg signalisatie Expo
The Loop.
Vanuit Brussel of Oostende (E40): afrit 14 richting Expo The Loop.
Het gratis parkeerterrein bevindt zich tussen Ikea en Flanders Expo. De andere parkeerterreinen op
Expo The Loop zijn betalend. Vervolgens reist u verder met tram 1 tot in het centrum van de stad. U
stapt af aan het station Gent Sint-Pieters en wandelt vervolgens verder naar de Blaarmeersen.

GENTBRUGGE (200 gratis plaatsen) TRAM 2
Land van Rodelaan 9, 9050 Gentbrugge Onder het
viaduct van de afrit 10 van de E17.
Vanuit Melle: rechts afslaan aan de verkeerslichten onder het viaduct van de E17.
GENTBRUGGE ARSENAAL (200 gratis plaatsen) TRAM 2
Brusselsesteenweg, 9050 Gentbrugge
Via E17 afrit 10, op N9 richting Melle: stap vlakbij de parking op tram 2 aan de halte Schooldreef.
HEKERS (68 gratis plaatsen) TRAM 2
Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde
Vanop N60, volg N469 (Tramstraat) richting Merelbeke. Aan het kruispunt met Heerweg Noord
rechtsaf en volg dan de tramsporen. Aan de eindhalte van de tramlijn, rechtsaf. P+R aan de
rechterkant.
MUIDE (50 gratis plaatsen) BUS 6
Pauwstraat 10, 9000 Gent
Vanaf R4, richting N424/N456. P+R is gelegen net na de rotonde, lang de Pauwstraat.
MARIAKERKE POST (25 gratis plaatsen) - de fietsenstallingen staan onder de brug. BUS 6
Brugsesteenweg, 9030 Mariakerke
Vanaf R4, afrit N9 Eeklo/Mariakerke. Volg Gent (N9). Na ongeveer 1km, sla linksaf richting
Mariakerke/Wondelgem. Daarna rechtsaf richting Mariakerke over de brug, net over de brug ligt de
P+R linksom. Vanaf Eeklo (N9): Volg Gent (N9). Na ongeveer 1 km, sla linksaf richting
Mariakerke/Wondelgem. Daarna rechtsaf richting Mariakerke over de brug, net over de brug ligt de
P+R linksom.
B-Parking Sint-Pietersstation:
Naast de P+R mogelijkheden hierboven opgesomd, kunt u ook gebruik maken van de ondergrondse
betaalparking aan het Sint-Pietersstation. Deze parking telt 1.580 plaatsen waaronder 47 plaatsen
voor personen met een handicap, 9 Cambioplaatsen en 6 plaatsen voor elektrische wagens (met
laadpunt). Het treinstation Gent Sint-Pieters ligt op 2,5 km wandelafstand van de Blaarmeersen.
Het station wordt bediend door alle centrumlijnen en de nachtlijnen N1, N2, N4, N70, N76. GPS
coördinaten inrit Parking : 51.036135; 3.704544 - Gent Sint-Denijslaan. De ondergrondse parking is
rechtstreeks toegankelijk vanaf de R4 rond Gent via de Valentin Vaerewyckweg en de
Timichegtunnel. Deze nieuwe weg is mogelijk nog niet opgenomen in alle routeplanners en GPS
toestellen.

De Zuiderlaan zal vanaf de westerlaan/R4 voor ALLE verkeer afgesloten worden op zondag 28
oktober 2018 ter hoogte van de Topsporthal en er worden plaatselijke omleidingen voorzien. De
Blaarmeersen blijven ten allen tijde bereikbaar via de Verenigde Natieslaan/Europalaan.
Wie vanuit Antwerpen, Brussel of Kortrijk komt wordt verzocht om de afrit Sint-Denijslaan te nemen
en zo via de Snepkaai naar de Blaarmeersen te rijden.

Wie vanuit Oostende komt neemt de afrit Drongen en dan via Deinsesteenweg, Noorderlaan naar de
Blaarmeersen.

CARPOOLEN: u carpoolt toch ook naar festivals
vrienden/vriendinnen, waarom niet naar de marathon van Gent?

met

uw

Gratis Parkeerterreinen:
DOMEIN BLAARMEERSEN PARKING OOST-CENTRAAL-WEST (985 gratis plaatsen)
De hoofdingang van Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen bevindt zich aan de Zuiderlaan. De inrit is
gesitueerd tussen de Topsporthal (blauw gebouw) en het Huis van de Sport (rood gebouw).
De Zuiderlaan zal vanaf de westerlaan/R4 voor ALLE verkeer afgesloten worden op zondag 28
oktober 2018 ter hoogte van de Topsporthalt voor alle verkeer afgesloten en plaatselijk omleidingen
worden voorzien. De Blaarmeersen blijven ten allen tijde bereikbaar via de Verenigde
Natieslaan/Europalaan.
Wie vanuit Antwerpen, Brussel of Kortrijk komt wordt verzocht om de afrit Sint-Denijslaan te nemen
en zo via de Snepkaai naar de Blaarmeersen te rijden.
Wie vanuit Oostende komt neemt de afrit Drongen en dan via Deinsesteenweg, Noorderlaan naar de
Blaarmeersen. De binnenring afrit Zuiderlaan zal ganse dag afgesloten zijn.
WATERSPORTBAAN (230 gratis plaatsen)
Zuiderlaan, 9000 Gent.
(opgelet een deel ter hoogte van de Topsporthal zullen niet kunnen
worden gebruikt omwille van de inname van de locatie van de start)
De Zuiderlaan zal vanaf de westerlaan/R4 voor ALLE verkeer afgesloten worden op zondag 28
oktober 2018 ter hoogte van de Topsporthal en plaatselijke omleidingen worden voorzien. De
Blaarmeersen blijven ten allen tijde bereikbaar via de Verenigde Natieslaan/Europalaan.
Wie vanuit Antwerpen, Brussel of Kortrijk komt wordt verzocht om de afrit Sint-Denijslaan te nemen
en zo via de Snepkaai naar de Blaarmeersen te rijden.
Wie vanuit Oostende komt neemt de afrit Drongen en dan via Deinsesteenweg, Noorderlaan naar de
Blaarmeersen.

Parkeren ter hoogte van Villabouw Bostoen, Koninginnelaan 2/3, 9031 Drongen.
Parking Delhaize Watersportbaan, Jubileumlaan 15, 9000 Gent.
Stedelijke parkings: vooral interessant voor wie deelname aan de marathon wenst te
combineren met een bezoek aan de stad.
Parkeergarage Vrijdagmarkt – Volg P1
Onder de Vrijdagmarkt vindt u 648 parkeerplaatsen, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen
met een handicap. De Blaarmeersen zijn bereikbaar met de lijnen 6, 38, 39, 41 en 43.
De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.

Parkeergarage Reep – Volg P2
Deze parkeergarage kan 484 voertuigen aan, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een
handicap. Ze beschikt ook over 2 oplaadpunten voor elektrische wagens. De Blaarmeersen zijn
bereikbaar met de lijnen 6, 38, 39, 41 en 43. De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.
Parkeergarage Savaanstraat – P4
Er zijn 588 plaatsen, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
De Blaarmeersen zijn bereikbaar met de lijnen 6, 38, 39, 41 en 43.
De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.
Parkeergarage Sint-Michiels – Volg P7
Deze parking telt 472 plaatsen, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Er
zijn 2 oplaadpunten voor elektrische wagens. De Blaarmeersen zijn bereikbaar met de lijnen 6, 38,
39, 41 en 43. De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.
Parkeergarage Ramen – Volg P8
Er zijn 280 plaatsen waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een handicap. De
Blaarmeersen zijn bereikbaar met de lijnen 6, 38, 39, 41 en 43.
De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.
Parkeergarage Sint-Pietersplein – Volg P10
Deze parking telt 700 parkeerplaatsen, waaronder 3 parkeerplaatsen voor personen met een
handicap. Er zijn 2 oplaadpunten voor elektrische wagens. De Blaarmeersen zijn bereikbaar met de
lijnen 6, 38, 39, 41 en 43. De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.

Niet-stedelijke parkings:
Parking Zuid – volg P3
Deze parking bevindt zich onder het Gent-Zuid shoppingscenter en het Woodrow Wilsonplein. Er zijn
1.034 plaatsen waaronder 2 voor personen met een handicap.
De Blaarmeersen zijn bereikbaar met de lijnen 6, 38, 39, 41 en 43.
De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.
Parking Kouter – volg P5
Deze parking telt 425 plaatsen waaronder 8 plaatsen voor personen met een handicap en 1 met een
oplaadpunt voor elektrische wagens. De Blaarmeersen zijn bereikbaar met de lijnen 6, 38, 39, 41 en
43. De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.
Centerparking – Volg P6
Deze parking bevindt zich vlak bij de Veldstraat. Deze parking telt 532 plaatsen. De Blaarmeersen zijn
bereikbaar met de lijnen 6, 38, 39, 41 en 43. De nabije omgeving met bus 9 of tram 2.

Met de taxi De taxi brengt u tegen een schappelijk tarief veilig en snel thuis.
Een ritje van bijvoorbeeld het station Gent-Sint-Pieters naar de Blaarmeersen kost zo’n € 8,5

