
 

 

Oude Vismijn Gent 

Sint Veerleplein 5 

9000 Gent 

Tel : ++32 9 248 10 10 

E-mail : info@3square.be 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

De Oude Vismijn is gelegen in het autovrij gebied ! 

Rij nooit het autovrij gebied binnen via de Burgstraat dit is geen “knip” 
(zelfs met vergunning).  
https://stad.gent/mobiliteit-openbarewerken/mobiliteit 
 

De locatie is via twee ingangen te bereiken: 
1. Sint-Veerleplein: in de hoek van het plein, de historische Neptunuspoort 
2. Jan Breydelstraat: via de kleine brug (appelbrug) over het water 

Parkeren kan best in de omliggende ondergrondse parkeergarages Parking 

Vrijdagmarkt of Parking Ramen of parking Sint-Michiels of de bovengrondse parking 

Karmelieten. 

 

Vanuit het noorden: (Wondelgem, Evergem) 
• Van aan het Neuseplein volgt u de Blaisantvest richting Rabot (voorbij het nieuwe 
gerechtsgebouw, voorbij de 3 torentjes, voorbij het kruispunt met de 
Wondelgemstraat) tot aan de Brugse Poort (‘Duizend Vuren’). 
Daar slaat u linksaf de Brugsepoortstraat in en u vervolgt uw weg via de Hoogstraat. 
• Volg de Hoogstraat zolang dat toegestaan is. 
• Vanaf het kruispunt met de Oude Houtlei mag u niet verder rechtdoor. U kunt daar 
linksaf naar Ramen (en P8 Ramen) of rechtsaf de Oude Houtlei in richting P7 Sint- 
Michiels. 
• Voor parking Sint-Michiels rijdt u de Oude Houtlei helemaal tot aan het einde, tot 
het kruispunt met de Papegaaistraat. Daar slaat u linksaf de Gebroeders 
Vandeveldestraat in. 
• Neem dan de tweede straat links, Onderbergen, en volg die tot de ingang van de 
parking aan het einde van Onderbergen of even verder op het Sint-Michielsplein. 
 

https://stad.gent/mobiliteit-openbarewerken/mobiliteit


 
Van op de R40 kan men vanuit het westen (kant Mariakerke, Drongen) de parkings 
ook bereiken via de Nieuwewandeling (N430). 
• Rijdt u van op de R40 de Nieuwewandeling in dan volgt u die tot voorbij de 
gevangenis. Rij verder de Leie over aan de Coupure en sla dan aan de lichten (aan 
‘Duizend Vuren’) rechtsaf de Brugsepoortstraat in. Die gaat even verder over in de 
Hoogstraat. 
• Volg de Hoogstraat zolang dat toegestaan is. 
• Vanaf het kruispunt met de Oude Houtlei mag u niet verder rechtdoor. U kunt daar 
linksaf naar Ramen (en P8 Ramen) of rechtsaf de Oude Houtlei in richting P7 Sint- 
Michiels. 
• Voor parking Sint-Michiels rijdt u de Oude Houlei helemaal tot aan het einde, tot 
het kruispunt met de Papegaaistraat. Daar slaat u linksaf de Gebroeders 
Vandeveldestraat in. 
• Neem de tweede straat links, Onderbergen, en volg die tot de ingang van de 
parking aan het einde van Onderbergen of even verder op het Sint-Michielsplein of rij 
verder tot het kruispunt met Ramen waar u rechtsaf naar de parking Ramen kunt. 
Van op de R40 kan men de parkings ook bereiken via de Bernard Spaelaan. 
• Rij van op de R40 de Bernaerd Spaelaan in (aan het Kruispunt met de 
Martelaarslaan) 
• Volg de tramsporen over de brug over de Leie/ Coupure en zo de Papegaaistraat in 
én verder via de Gebroeders Vandeveldestraat. 
• Neem in de Gebroeders Vandeveldestraat de tweede straat linksaf, Onderbergen, 
en volg die tot de ingang van de parking aan het einde van Onderbergen of even 
verder op het Sint-Michielsplein of rij verder tot het kruispunt met Ramen waar u 
rechtsaf naar de parking Ramen kunt. 
 
De parkings Ramen en Sint-Michiels liggen op een boogscheut van elkaar.  
Ze zijn allebei via dezelfde routes bereikbaar vanuit verschillende richtingen. 
Beide parkings liggen op minder dan 500 meter van De Oude Vismijn. 
Parking Ramen is 24 op 24 uur geopend, er zijn 280 plaatsen. 
Parking Sint-Michiels is 24 op 24 uur geopend, er zijn 472 plaatsen. 

 

Met de tram : 

Zie plannetje hieronder 



 


