
Terugweg naar: halte Gent Verlorenkost 

Tram 1 richting Evergem Brielken – Gent-Sint-Pieters – Flanders Expo 

 

Wanneer je bezoek ten einde is gekomen ga je naar de balie. Als je met je gezicht naar de 

balie staat, volg je de gidslijn die zich dan langs je rechterkant bevindt. Volg de gidslijn 7 

meter. Draai op het einde 90 graden naar rechts en ga door de glazen deur. Bij warm weer 

staat deze glazen deur reeds open. Stap  6 meter vooruit tot op het trapje om naar buiten te 

gaan. Draai daar 90 graden naar links en gebruik bij het buitengaan de muur links als 

gidslijn. Wanneer je de noppen voelt, ga je de treden naar beneden. Na deze 11 traptreden, 

draai  je 90 graden naar rechts. Ga nog 2 traptreden naar beneden. Je ben nu beneden, 

voorbij alle trappen. Draai 90 graden naar links. Aan je rechterkant voel je een korte haag. 

Volg deze 14,5 meter, met de haag aan je rechterkant. Let op, iets voor het einde van de 

haag is er een kleine opening in de haag. Ga deze voorbij tot op de hoek. Draai mee naar 

rechts met de haag. Volg deze nog 3,5 meter tot op het einde. Nu draai je 90 graden naar 

links en stap je 4 meter naar voren.  Je botst op traptreden. Laat ze links liggen. Draai 90 

graden naar rechts.  Je stapt nu in de richting van de grote toegangspoort van het 

binnenplein. Gebruik de kleine trapjes links en later de wand als gidslijn om 5,5 meter verder 

de stappen.  Pas op voor de grote, mobiele vuilnisbak die er soms  in de weg staat. Ga 

verder deze kant op tot aan een paal. Draai daar links de hoek om. Na het paaltje voel je 

links ook een elektriciteitskast en  een muur. Hou de muur aan je linkerkant en ga doorheen 

de gang die 8,5 meter lang is, pas op voor het kleine verkeerslicht aan je linkerkant. Draai 

aan het einde van de gang muur 90 graden naar rechts en steek de toegangspoort over, dit 

is een 3,5 meter. Je bent op het Sint-Pietersplein aangekomen. Volg de muur aan je 

rechterhand 12 meter rechtdoor. Pas op van de regenpijp die zich op 3 meter van deze poort 

bevindt en de fietsen die zich tegen aan deze muur kunnen bevinden. Na 12 meter voel je op 

1 meter hoogte een smal gat in de muur. Draai er 90 graden naar links.  Stap vanaf hier met 

je rug naar de muur 26 meter vooruit. Links voel je na een paar meter een stoeprand die je 

als gidslijn gebruikt. Iets verder links is de uitrit van de parkeergarage, waar af en toe auto’s 

uit komen gereden. Na 26 meter stuit je op een muurtje. Draai 90 graden naar rechts en volg 

het muurtje 3 meter. Draai mee met het muurtje naar links en stap nog 27,5 meter tot het 

einde van het muurtje. Stap aan het einde van de muur nog 9 meter vooruit. Gebruik de 

stoeprand aan je linkerzijde als gidslijn. Nu kom je aan een noppentegel. Als je op de 

noppentegel staat, heb je aan je rechterkant een geleidelijn. Volg deze 12 meter. Aan het 

einde van deze geleidelijn voel je het infobord van De Lijn, met de halte van bus 5 en 8. 

Draai 90 graden naar links en ga naar de stoeprand. Gebruik deze als gidslijn. Draai weer 90 

graden naar rechts en volg de stoeprand 200 meter tot op de noppen. Hier draai je 90 

graden naar links en steek je de straat over. Deze is 7 meter breed. Je komt nu weer op 

noppentegels te staan. Volg de geleidelijn 2 meter tot tegen de muur. Houd de muur aan je 

rechterkant en volg de huizenrij. Houdt de huizenrij aan je rechterkant gedurende 30 meter 

tot je een geleidelijn tegenkomt. Volg de geleidelijn tot op de noppen. Steek hier over, na 5 

meter kom je opnieuw aan een noppentegel. Volg de geleidelijn tot op de keuzetegel. Draai 

nu 90 graden naar rechts. Stap verder op deze geleidelijn. Links van je voel je een 

verkeersbord. Achter dit verkeersbord voel je een muur, hou deze muur aan je linkerkant. 

Volg de muur 31 meter. Draai mee met de muur naar links en stap 15 meter. Draai aan het 

einde van de muur nogmaals mee naar links en stap 44 meter rechtdoor tot op het kruispunt. 

Draai nu 90 graden naar rechts en steek hier de straat over. De straat is 14 meter breed. 

Eenmaal over, voel je een verkeerspaal links van je. Gebruik na de oversteek de stoeprand 

links als gidslijn. Volg de stoeprand 33 meter. Je komt nu aan noppentegels.  Let op de korte 

paaltjes die zich iets ervoor aan je linkerkant bevinden. Op de noppen draai je 90 graden 

naar links, je steekt de straat dus niet over. Je loopt via deze hoek naar  links verder op de 



geleidelijn gedurende 7,5 meter. Nu kom je terecht op noppentegels. Steek de straat over en 

loop 16 meter verder. Draai op de noppentegel  90 graden naar links en steek de straat 

nogmaals over. De straat is 5 meter breed. Volg de geleidelijn tot de muur en draai 90 

graden naar rechts. Stap na deze geleidelijn nog een 54 meter rechtdoor, gebruik de 

stoeprand aan je rechterkant als gidslijn. Daarna steek je de straat over die een 11 meter 

breed is. Aan je linkerkant voel je een verkeerspaal, daar draai je 90 graden rechts. Stap het 

verkeersbord voorbij en draai licht naar links. Je bent nu op de hoek met de Sint-

Kwintensberg en de Van Hulthemstraat. Stap nu nog 5 meter verder tot je links 2 

elektriciteitskasten voelt. Na deze kasten stap je nog een 150 meter in diezelfde richting. Pas 

wel op voor de obstakels, zoals fietsen of vuilniszakken en volg de  lichte helling naar 

beneden. Je voelt op het einde 2 verkeerspalen aan je linkerhand. Sla af naar links. Stap 

ruim 6,5 meter in een brede, ronde boog langs een brasserie, passeer de tafels en stoelen 

op het terras. Hou ze aan je linkerkant. Je bent er bijna. Steek nu de straat over die 5 meter 

breed is. Draai 90 graden naar rechts en stap 2 meter vooruit, hier voel je links en rechts een 

verkeerspaal. Loop nog 20 meter rechtdoor en steek hier voorzichtig de straat over. De 

straat is 10 meter breed. Stap nog 2,5 meter vooruit. Hier voel je links en rechts weer een 

verkeerspaal. Stap nu 6,5 meter naar voren. Je bent nu bij de tramhalte Verlorenkost 

aangekomen.  

 


