BEREIKBAARHEID
Minerva Boat Company is vlot bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer,
te voet of met de fiets.
We bevinden ons op de hoek van Coupure rechts en de Lindenlei (op de
samenvloeiïng van de Leie en de Coupure).
Dit is vlakbij de stadsring (de kleine ring rond Gent), waardoor wij ook na de
invoering van het nieuwe mobiliteitsplan makkelijk bereikbaar blijven.
We raden sterk aan van de navigatie van uw smartphone te gebruiken gezien
deze altijd up 2 date is. Een GPS ingebouwd in een voertuig is niet altijd up 2
date en stuurt u via het centrum van de stad. Wij adviseren het gebruik van de
app Waze, Google Maps of kaarten. Je kan ook Minerva Boat Company (bij
Waze/Google Maps) Minerva Bootverhuur/Minerva Boat Company (kaarten)
ingeven, zo komt u rechtstreeks bij ons.
Ons adres is: Coupure Rechts 2A – 9000 Gent
Bereikbaarheid met de auto
Met de auto komende van Antwerpen, Brussel, Kortrijk:
Om Minerva Boat Company met de auto te bereiken dient u de afrit Gent
centrum (E17) te nemen.
Sorteer uiterst rechts en rij naast de brug rechts naar beneden.
Bij het samenkomen van de rijstroken sorteer uiterst links.
Aan de verkeerslichten sla je links af op de St.-Lievenslaan (Binnenring richting
Eeklo).
Volg deze t.e.m. Citadellaan.
Aan 2de verkeerslichten, sla schuin rechts af in Charles De Kerchovelaan.
Volg deze en sla na de 1ste verkeerslichten af, en rij de Yzerlaan op.
Rij dan over het water.
Volg de Godshuizenlaan (Binnenring richting Eeklo R40).
Sla aan de verkeerslichten rechts af ter hoogte van Bijlokehof (het kruispunt
met de Groot-Brittanniëlaan-Louis Pasteurlaan).
Sla vervolgens opnieuw de eerste straat rechts af (Jozef Kluyskensstraat).
Hou er rekening mee dat, indien u de afslag naar de Jozef Kluyskensstraat mist,
u verplicht zal zijn om de Coupure Links op te rijden weg van Minerva Boat
Company.

Een parkeerplaats kan doorgaans gevonden worden in de Jozef
Kluyskensstraat, aan de Albert Bartsoenkaai of in de Apotheekstraat.
Indien u toch materiaal of passagiers wilt laten uitstappen aan onze locatie zelf
rij dan zeker niet de Hospitaalbrug over want dat is verboden in beide
rijrichtingen. U neemt dan de Coupure Links en volg deze tot u het water kan
over rijden via de Rozemarijnbrug dan slaat u rechts af Coupure Rechts. U vindt
Minerva Boat Company op het einde van de Coupure Rechts 2A.
Let wel : er is ter hoogte van Coupure Rechts 2A maar een beperkt aantal
parkeerplaatsen beschikbaar. Wanneer je niet kan parkeren, dient u de gehele
lus te volgen tot weer op de ring. Hou er rekening mee dat dit een 10 min. in
beslag kan nemen of langer indien druk verkeer.
Met de auto komende van Oostende:
Neem afrit Drongen / Gent-West (E40) en volg de Deinsesteenweg (N466) tot
over de Ringvaart.
Volg de Drongensesteenweg tot de verkeerslichten
Sla rechts af op de Rooigemlaan.
Blijven volgen – Einde Were.
Blijven volgen A.Triestlaan.
Martelaarslaan.
Sla aan de verkeerslichten links af ter hoogte van de Bijlokehof (het kruispunt
met de Groot-Brittanniëlaan-Louis Pasteurlaan).
Sla vervolgens opnieuw de eerste straat rechts te nemen (Jozef
Kluyskensstraat). Hou er rekening mee dat, indien u de afslag naar de Jozef
Kluyskensstraat mist, u verplicht zal zijn om de Coupure Links op te rijden weg
van Minerva Boat Company.
Een parkeerplaats kan doorgaans gevonden worden in de Jozef
Kluyskensstraat, aan de Albert Bartsoenkaai of in de Apotheekstraat.
Indien u toch materiaal of passagiers wilt laten uitstappen aan onze locatie zelf
rij dan zeker niet de Hospitaalbrug over want dat is verboden in beide
rijrichtingen. U neemt dan de Coupure Links en volg deze tot u het water kan
over rijden via de Rozemarijnbrug dan slaat u rechts af Coupure Rechts. U vindt
Minerva Boat Company op het einde van de Coupure Rechts 2A.
Let wel : er is ter hoogte van Coupure Rechts 2A maar een beperkt aantal
parkeerplaatsen beschikbaar. Wanneer je niet kan parkeren, dient u de gehele
lus te volgen tot weer op de ring. Hou er rekening mee dat dit een 10 min. in
beslag kan nemen of langer indien druk verkeer.
Met de auto tijdens autoloze zondag:

Tijdens autoloze zondag blijven alle wegen bereikbaar als u komt van
Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Oostende enz… zie de andere routes. Vanaf
Bijlokehof is het niet altijd zeker dat jullie er nog door kunnen. Meestal staan er
hekkens die open staan zodat auto’s die in de buurt moeten zijn er toch nog
door kunnen rijden. Als je niet verder kan, parkeer de wagen dan in de buurt en
wandel te voet verder. Zeker op tijd vertrekken is de boodschap dan.
Normaal zijn er geen beperkingen mbt parkeren.
Met het openbaar vervoer:
Bus: De lijn 6 (Gent Watersportbaan – Mariakerke Post) heeft haltes aan de
Hospitaalstraat en de Verlorenkost. Vanaf deze haltes is het kantoor op enkele
minuten te voet bereikbaar.
Trein – Tram:
Vanaf het station Gent-Sint-Pieters is het kantoor eenvoudig met de tram
bereikbaar.
Tramlijn 1 (Evergem/Wondelgem-Flanders Expo) richting Evergem/Wondelgem
en tramlijn 4 (Gent UZ-Gentbrugge Moscou) richting Gentbrugge Moscou
hebben een halte aan de Nederkouter ter hoogte van de Verlorenkost.
Parkeergelegenheid:

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omliggende straten.
Door het mobiliteitsplan raden we aan als je van de stadsring (Charles De
Kerckhovelaan, Godshuizenlaan) komt om te parkeren in de buurt van het
Bijlokehof of Bijloke Hogeschool. Best kan je parkeren in een van de volgende
straten Louis Pasteurlaan, Jozef Kluyskensstraat of Hospitaalstraat. Er kan ook
geparkeerd worden op Coupure Rechts maar dan moet je erna de lus volgen.
Tip Jozef Kluyskensstraat of Coupure Rechts of Links is 6€00 voor een dagticket
(druk alvorens je betaalt op de gele knop voor het dagtarief). Op zondag en
feestdagen kan je gratis parkeren in de omliggende straten.
Parkeergarage : Kouter 5

