Beste vrienden,
Aquarianen Gent bezorgde ons volgende info. Stuur dit door naar al wie het aanbelangt.
Men is erin geslaagd om de helft van Gent door werken te immobiliseren. Het kruispunt “De
Sterre” is onderbroken, de Kortrijksesteenweg ter hoogte van de spoorwegbrug is
onderbroken en in de Ledeganckstraat waar in de gebouwen van de UG-Gent de Bondsdag
en nevenactiviteiten doorgang vinden is eveneens onderbroken.
Gouden tip: Neem via de E17 de afrit UZ en sla op het einde van de afrit rechtsaf. Aan de
verkeerslichten ter hoogte van de Zwijnaardsesteenweg slaat u eveneens rechtsaf. U volgt
deze Zwijnaardsesteenweg tot aan de heuvelpoort (groot kruispunt) Een beetje uitkijken
aldaar en links afslaan.Tussen het Museum van Schone Kunsten en het S.M.A.K. de baan
volgen. Pas op, eenmaal deze gebouwen voorbij ziet u aan de linkerzijde de Plantentuin
UG-Gent. Dit om de plaats van het gebeuren te duiden.
Zoals in elke Stad is het moeilijk parkeren.
Als er mensen zijn die met eigen wagen geen parkeerplaats vinden in de onmiddellijke
omgeving kan de ondergrondse parking van het St Pietersplein soelaas bieden. Deze
parking is 24/24 open, is toegankelijk voor LPG wagens en heeft 9 plaatsen voor mensen
met een handicap.
Voor de routebeschrijving en het Stadsplan kan u naar de volgende site gaan:
http://www.mobiliteitgent.be – Ondergronds parking St Pietersplein.
Uiteraard is de GPS een uitstekend hulpmiddel om een locatie te vinden.
Van het Sint Pietersplein naar de Plantentuin is het ongeveer 15 à 20 minuten wandelen.
Om de Plantentuin te bereiken van de parking naar de Plantentuin kan men via de
Overpoortstraat naar de Heuvelpoort trekken en vandaar langs de weg tussen het Museum
van Schone Kunsten en de SMAK, de Plantentuin bereiken.
Samengevat: via E 17 afrit UZ de Zwijnaardsesteenweg volgen naar Heuvelpoort
Aan de Heuvelpoort naar links baan volgen tussen het Museum van Schone
Kunsten en SMAK
Links voorbij deze gebouwen is de Plantentuin
Parking via één van de zijstraten (moeilijk)
Alternatief: Ondergronds parking Sint Pietersplein
Sint-Pietersplein naar Plantentuin: Via Overpoortstraat naar de Heuvelpoort
gaan. Rechts het zebrapad oversteken en de baan volgen die loopt tussen
het Museum van Schone Kunsten en de SMAK.
Voorbij deze gebouwen ziet u aan de linkse zijde de Plantentuin van de UGGent
Dank om de info te verspreiden
Aquarianen Gent en het Bestuur van BBAT

