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Wegbeschrijving naar Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en 

Fiscaliteit, Sint-Pietersplein 7, 9000 Gent 

 

 
Onze vakgroep bevindt zich op het Sint-Pietersplein, naast de Sint-Pieterskerk.  
 

 
 
 
 
Met de auto: 
 
• Volg richting Gent en neem dan de richting “Gent/Gent Centrum” (B401). Neem 

dan afrit nr. 1 en volg gedurende 800 m “Ledeberg/alle richtingen”. Sla links af Sint-
Lievenslaan (600 m). Sla rechtsaf Overpoortstraat (300 m). Je komt op het Sint-
Pietersplein; parkeer je wagen in de ondergrondse parking (P10). 
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Met de trein naar station Gent-Sint-Pieters: 

Keuze 1: te voet: 

Bij het verlaten van het station Gent-Sint-Pieters is het te voet ca 15 à 20 minuten 
wandelen naar het Sint-Pietersplein.  
 
Wandelroute van aan het station:  
Steek het Maria Hendrikaplein over; ga schuin rechts. Weg vervolgen naar Kon. 
Elisabethlaan. Flauwe bocht naar links naar de Kortrijksesteenweg. Steek het 
kruispunt met de kleine ring over (Charles de Kerckhovelaan). Sla schuin rechts de 
Laurent Delvauxstraat in; deze straat loopt omhoog. Steek het Prudens van 
Duyseplein over, ga rechtdoor naar de Jakob Jordaensstraat; vervolg naar 
Kazernestraat, vervolg naar Floribertusstraat. Steek nu het Sint-Pietersplein over; nr. 
7 bevindt zich op de hoek, dichtbij de kerk. 
 
Route en kaart via Google maps.  
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Keuze 2: met de bus: 

• Vanaf het station Gent-Sint-Pieters 
Lijn 70 Oostakker / lijn 72 Oostakker / lijn 77 Beervelde : halte Heuvelpoort en 
dan nog 450 m te voet, door de Overpoortstraat naar Sint-Pietersplein 

• Vanaf het UZ Gent 
Lijn 5 Van Beverenplein: halte Sint-Pietersplein 

Zie ook  http://www.delijn.be/nl/routeplanner/  
 
 
Keuze 3: met de tram: 
 
Je neemt de tram 1 richting Evergem of Korenmarkt. Afstappen aan de derde halte 
“Veergrep”. Keer even op je stappen terug en sla links in, het kleine straatje dat 
omhoog loopt: Kanunnikstraat. Vervolg schuin links Kazernenstraat, ga rechtdoor 
Floribertusstraat Je komt op het Sint-Pietersplein. Steek het plein schuin over, onze 
vakgroep bevindt zich in het gebouw het dichtst bij de kerk. 
 
Voor de terugweg kunt u tram 1 of tram 21/22 nemen; beiden rijden naar het station 
Gent-Sint-Pieters. 
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