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ROUTE 1 > DE KUIP p. 18
De Kuip is het historisch hart van Gent. De oude stadskern 
is niet groot, maar je vindt er alle belangrijke 
bezienswaardigheden. Absolute topper is de Sint-Baafs-
kathedraal met het wereldberoemde veelluik Het Lam 

Gods. Aanraders zijn de vele terrasjes op de Korenmarkt en het Sint-
Baafsplein. Verder zijn de Koren- en Graslei een absolute must. Je vindt er 
eeuwenoude aan de Leie gelegen trapgevelhuisjes en je kunt er heerlijk 
over de kades wandelen.

ROUTE 2 > HET ZUID & KUNSTENKWARTIER p. 38
De universiteit en hogescholen hebben in dit zuidelijke 
deel praktisch alle straten ingepalmd. Hier voel je dat 
Gent leeft en bruist. Dit deel van de stad kent dan ook 
een druk uitgaansleven. Maar ook op artistiek vlak is er 
veel te beleven. Bijna alle Gentse theaters, kunstencentra 
en musea zijn in deze wijk te vinden. En je kunt er heerlijk shoppen in de 
vele trendy kleding- en woonwinkels.

ROUTE 3 > HET NOORDKWARTIER p. 58
De piepkleine, maar charmante wijken Oud-Begijnhof, 
Prinsenhof, Patershol, Minnemeers en Sint-Jacobs 
groeperen we voor het gemak onder één noemer: het 
Noordkwartier. Het is een authentiek en rustig deel van 
Gent. Op de Vrijdagmarkt vind je een heleboel terrasjes 
en in het weekend slenter je bij Sint-Jacobs langs de 

kramen van een grote vlooienmarkt. 's Avonds uitgaan doe je bij een van 
de vele leuke tentjes op de Vlasmarkt.

het beste van gent in 3 routes
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TIME TO MOMO IN GENT

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de 
echte highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten 
over en wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar 
de leukste adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde 
en haal alles uit je stedentrip.

NAAR GENT!

Jij gaat Gent ontdekken! Gent is een eigenzinnige stad. Dat karakter dankt ze 
enerzijds aan haar verleden waardoor Gentenaars ‘stroppendragers’ als bijnaam 
kregen. Anderzijds is het een plaats waar iedereen zich thuis kan voelen. 
Geschiedenis en heden gaan hand in hand; in deze middeleeuwse stad kun je 
prachtige oude gebouwen bewonderen, musea bezoeken, aangenaam shoppen 
en in de zomer losgaan op de Gentse Feesten. Verken de binnenstad langs het 
water en kom zo automatisch bij de drie torens van de Korenmarkt: de Sint-
Baafskathedraal met het wereldberoemde Het Lam Gods, het Belfort met de 
gouden draak en de Sint-Niklaaskerk. Kuier rond in het autovrije centrum waar je 
een mix vindt van eeuwenoude kerken, moderne architectuur, pleintjes, nieuwe 
pop-upshops en gezellige parken.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken 
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.



ALGEMEEN

Meet the locals

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Nele kwam op haar 
18e naar Gent om te 
studeren en is er niet 
meer weggegaan. 

Op een zonnige dag 
wandelt ze graag door 
de Bourgoyen, waarna 
ze een glas wijn drinkt 
bij ONA. ’s Avonds eet 
ze graag bij restaurants 
als Café Parti, Superette 
en Brasserie Pakhuis. 
Perfecte afsluiter van 
haar dag is op café gaan 
bij Minor Swing.

LOCAL

gent

Medewerker bij 
 bloemenzaak Blommm

Nele 
Reunbrouck

Best tips ever!
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PRAKTISCH

Met de drie routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van Gent ontdekken. De routes leiden je langs musea en bezienswaardig-
heden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, shoppen, 
genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de gids kun je 
zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk 
adres steeds uitgebreid beschreven. Zonder de genoemde adressen uitgebreid 
te bezoeken, duurt een route maximaal drie uur. De afstand in kilometers vind je 
boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresgege-
vens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddelde 
prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden zijn de 
reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

GENTSE STROPPENDRAGERS

Onder het bewind van Keizer Karel V kwamen de Gentenaars in opstand tegen 
zijn gezag. De zware belastingen waren niet langer te verdragen. Dit ontaardde 
in 1539 in de Gentse Opstand. De keizer nam wraak en liet de kopstukken van 
de revolte onthoofden. Een andere groep liet hij blootsvoets door de stad voor 

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN
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