
Neem tramlijn 1 richting Gent Flanders Expo - Gent Sint-Pieters - Evergem Brielken en stap af 

aan halte Verlorenkost. Ter hoogte van de halte staat een bushokje aan je rechterkant.  

Draai na het afstappen 90 graden naar links. Je voelt de zitbank in het bushokje aan je 

rechterhand. Vanaf het bankje in de bushalte stap je 4 meter rechtdoor tot aan een 20 cm dikke 

paal. Draai daar 90 graden naar rechts en loop 2 meter naar de muur toe. Je komt uit op de muur 

van een huizenrij, die je geruime tijd als gidslijn kan gebruiken.  Als je op de muur stoot, draai je 

90 graden naar links, ter hoogte van een regenpijp. Houd de muur aan je rechterkant. Stap 16 

meter tot op de hoek van de straat en draai op het einde rechts om de hoek. Als je er bijna bent, 

voel je links een verkeerspaal. Op de hoek van de straat is een brasserie. Er staan meestal tafels 

en stoelen.  

Houd deze obstakels aan je rechterzijde, terwijl je er met een ronde boog voorbij stapt.  

Blijf op het trottoir. In totaal stap je 6,5 meter om de hoek naar rechts te nemen. Eens er voorbij, 

voel je 2 verkeerspalen aan je rechterhand. Blijf rechts lopen op het trottoir aan deze kant van de 

weg. Stap 150 meter in dezelfde richting. Het pad klimt licht omhoog. Je kunt obstakels passeren 

zoals vuilniszakken of fietsen. 5 meter voor het einde bots je op een elektriciteitskast, die dwars 

op het trottoir staat. Stap hierna nog 5 meter tot op de hoek van de straat. Dit is de hoek met de 

Sint-Kwintensberg en de Van Hulthemstraat. Draai licht naar rechts mee tot je rechts een 

verkeerspaal voelt. Draai daar 90 graden naar links. Steek nu de straat over. Dat is 11 meter 

stappen. Blijf na de oversteek doorlopen met als gidslijn de rechterkant van de stoep. Stap 54 

meter tot aan de geleidelijn met ribbels op de vloer. Volg deze kort en draai op het einde 90 

graden naar links. Steek de straat over ter hoogte van de noppentegel. De straat is 5 meter 

breed. Na de oversteek voel je opnieuw noppen. Draai 90 graden naar rechts en steek opnieuw 

een straat over. Loop 16 meter tot op de noppentegels. Deze gaan over in een geleidelijn met 

ribbels die je nog 7,5 meter kunt volgen. Draai op de keuzetegel af naar rechts tot op de noppen. 

Steek de straat niet over maar draai 90 graden naar links. Je voelt een kort paaltje rechts van je. 

Loop op deze lijn rechtdoor met de stoeprand als natuurlijke gidslijn. Loop 33 meter rechtdoor tot 

je rechts een verkeerspaal voelt op de hoek van de straat. Ga rechtdoor. Steek hier de straat 

over. De straat is hier 14 meter breed.  

Stap op het voetpad. Ga dan nog 1 meter recht door tot de muur. Draai daar 90 graden naar 

links. Volg de bocht naar rechts en houd de muur aan je rechterhand. Stap nu 44 meter rechtdoor 

tot op de hoek. Rechts op het einde voel je een verkeerspaal.  Draai mee naar rechts en stap nog 

eens 15 meter met de muur aan je rechterkant. Draai nogmaals mee naar rechts en stap 31 

meter tot op de hoek van de straat. Dan voel je rechts een verkeersbord en kom je uit op een 

geleidelijn met ribbels. Loop verder tot op de keuzetegel en draai 90 graden naar links. Stap 2 

meter. Stap over de noppen 5 meter recht door tot op de volgende noppentegel. Volg rechtdoor 

de geleidelijn en houd verderop de huizenrij links gedurende 30 meter als gidslijn aan. Tot op de 

hoek. Draai 90 graden naar links. Volg even de geleidelijn met ribbels en draai op de 

noppentegels 90 graden naar rechts om de straat over te steken. De straat is 7 meter breed. Je 

bent nu op het Sint-Pietersplein.  

Eens je over bent, draai je 90 graden naar rechts. Gebruik vanaf hier de stoeprand rechts als 

gidslijn en loop geruime tijd rechtdoor. In totaal 200 meter. Hier en daar is de stoeprand wat lager 

op punten waar mensen het plein op stappen of fietsen. Halverwege voel je ook aan je linkerkant 

een lang luchtrooster. Loop er voorbij . Na 200 meter  kom je aan bij de bushalte van bus 5 en 8 

op het Sint-Pietersplein. Die ligt aan je linkerkant. Kort voor het einde passeer je links een paal 

van een verkeersbord en de voetgangersingang  van de parkeergarage op het Sint-Pietersplein. 

Je bent nu aan het infobord van De Lijn. Ga met je gezicht naar het infobord van de bushalte 

staan. Aan de rechterkant van dit infobord begint een geleidelijn. Die moet je volgen tot aan het 

noppenpatroon. Let op voor de lichte daling en het vierkante vlak waar je gewoon over stapt.  De 

geleidelijn is 12 meter lang.  Stop op het noppenpatroon. Draai daar 90 graden naar links en ga 

dan weer 9 meter rechtdoor. Pas op voor de stoeprand aan de rechterkant. Nu kom je op een 

rooster te staan waar er aan de rechterkant een muurtje is. Zowel het rooster waar je op stapt als 



het muurtje rechts kan je als gidslijn gebruiken.  

Volg het rooster en het muurtje tot het einde. Dat is 27,5 meter. Draai op het einde 90 graden 

naar rechts mee met het muurtje. Stap 5 meter tot op het einde van het muurtje. Draai op het 

einde 90 graden naar links. Rechts voel je een stoeprand: deze begrenst de inrit van de 

parkeergarage op het Sint-Pietersplein. Houd de stoeprand aan je rechterkant als gidslijn. Stap 

16 meter rechtdoor tot je links een paal van een verkeersbord voelt. Ga er voorbij en stap nog 10 

meter vooruit. Nu bots je op een muur. Soms staan er fietsen tegen. Sta met je gezicht naar de 

muur en draai 90 graden naar rechts. Volg deze muur 10 meter aan je linkerzijde tot de ingang. 

Als je aan het einde van de muur komt, ben je aan de open ingangspoort naar ons 

natuurmuseum gekomen. Pas op want er is een regenpijp op 3 meter voor het einde. Waar de 

muur eindigt, begint links het binnenplein waar je De wereld van Kina: het Huis gaat bezoeken.  

Steek de open toegangspoort over: ga 3,5 meter rechtdoor tot aan de rechterkant van de poort.  

Draai daar 90 graden naar links. Ga nu de poort binnen. Volg de muur op je rechterkant als 

gidslijn. Stap 8,5 meter tot op een hoek. Let halfweg op voor het kleine verkeerslicht aan je 

rechterzijde.  

Net na de hoek staat er in een inham een elektriciteitskast en 1 meter verder een paal. Na deze 

paal ga je rechts de hoek om. Er is een kort laag muurtje dat je even volgt. Houd het muurtje aan 

je rechterzijde en stap ook de trapjes aan je rechterkant voorbij. Stap 5,5 meter. Eenmaal voorbij 

de trapjes, draai je 90 graden naar links. Wandel 4 meter vooruit tot aan een lage haag. Draai 

daar 90 graden naar rechts en volg de haag.  Hou de haag op je linkerkant als gidslijn aan. Na 

3,5 meter draai je 90 graden naar links volg je de haag verder tot op het einde.  Let op er is een 

opening in het begin van de haag. Ga er voorbij. Loop 14,5 meter met je haag aan je linkerkant.  

Op het einde van de haag voel je noppen onder je voeten. Je bent nu bijna aan de trap naar het 

museum. Draai 90 graden naar rechts en ga twee grote traptreden omhoog.  Je voelt opnieuw 

noppen. Ga 1,5 meter vooruit.  Je botst op een muur. Gebruik deze muur als gidslijn. Draai eerst 

90 graden naar links.  Houd deze muur aan je rechterkant. Stap twee meter en stap 11 treden 

naar omhoog. Aan het einde van deze 11 traptreden kom je net voor de toegangsdeur uit. Je 

voelt een noppentegel. Draai op de noppen 90 graden naar rechts. Hier doe je nog één grote 

trede omhoog.  Je gaat nu in het gebouw zelf binnen. De deur staat tijdens de openingsuren 

steeds open. Ga op de rubberen deurmat staan.  Ga 6 meter vooruit. Dan kom je aan de glazen 

deur die pivoteert: je kan ze naar je toe trekken of van je weg duwen. Bij warm weer staat ze 

soms open. Nu je door de glazen deur bent gestapt, voel je een geleidelijn onder je voeten. Stap 

nog 1 meter vooruit als je die niet onmiddellijk voelt. Draai op de geleidelijn 90 graden naar links 

en volg deze geleidelijn nog 7 meter naar de balie. Hier, aan het onthaal, start je bezoek.  

Opgelet!  

Bij evenementen kunnen er auto’s en fietsen, hekkens, tenten of tribunes op het Sint-

Pietersplein staan.  Ook de tramhalte kan in uitzonderlijke gevallen naar een tijdelijke halte 

verplaatst worden. Dit is bijvoorbeeld zo tijdens de halfvastenfoor.  

Bezoek even de website van De Lijn https://www.delijn.be/nl/routeplanner en Stad Gent 

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit voor u de tram neemt.  

Ondervind je problemen onderweg of wens je extra informatie, neem dan contact met De 

wereld van Kina: het Huis  - 09 244 73 73 - Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent - 

kinahuis@stad.gent 
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