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Hoe kan je ons bereiken?

De Gentse Roei- en Sportvereniging organiseert op 9 en 10 april 2022 de 43e editie van haar Gentse Internationale Voor-
jaarsregatta. Die internationale roeiwedstrijd lokt elk jaar opnieuw veel kijklustigen. De wedstrijden vinden plaats aan de
Watersportbaan. Daarom kom je best naar de aankomstzone, aan de Yachtdreef, 9000 Gent, waar we een regattadorp in-
richten, met eet- en drinkgelegenheid. Het adres van de Gentse Roei- en Sportverening is Vissersdijk 1, 9000 Gent .

Te voet

Wie in de buurt woont, kan best te voet komen. Zoeken naar een parkeerplaats of een vrije fietsenstalling is dan niet nodig.

Met de fiets

Snel en goedkoop naar de Gentse Internationale Voorjaarsregatta komen, doet u best per fiets. Raadpleeg de fietsroute-
planner . Daar stippelt u snel en gemakkelijk uw eigen fietstrajecten uit. De planner is een digitale kaart die werkt zoals een
GPS-systeem. U geeft aan van waar u vertrekt en waar u naartoe wilt en enkele tellen later stelt de planner u een route voor.
Er zijn fietsenstallingen voorzien aan ons regattadorp aan de Yachtdreef (zie de bovenstaande kaart). Bovendien kan je de
wedstrijden het best volgen per fiets.

http://www.gentsers.be/gisr
https://stad.gent/sport
https://www.sport.vlaanderen/
http://www.gentsers.be
https://stad.gent/sport
https://www.sport.vlaanderen/
https://www.google.be/maps/place/Gentse+Roei+%26+Sportvereniging+vzw/@51.0474908,3.693864,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc670d3fe9154a2b4!8m2!3d51.0477704!4d3.6944103?hl=nl
http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/
http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/


Met het openbaar vervoer vanaf het station

De Lijn

Tijdens de Gentse Internationale Voorjaarsregatta gelden alle normale vervoerbewijzen, zoals abonnementen of een Lijnkaart.
Er is een rechtstreekse busverbinding vanaf de Korenmarkt naar de Yachtdreef (ongeveer 20 minuten onderweg): klik. Je kan
de lijnen 38 of 39 nemen.
Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.delijn.be

De trein

Het treinstation Gent-Sint-Pieters ligt op 20 minuten wandelen van de Watersportbaan.
Er is een rechtstreekse busverbinding van station Gent-Sint-Pieters naar de Yachtdreef (ongeveer 10 minuten onderweg): klik.
Je kan de lijnen 9, 14, 38, 39 of 59 nemen.
Er is een rechtstreekse busverbinding van station Gent-Dampoort naar de Yachtdreef (ongeveer 25 minuten onderweg): klik.
Je kan de lijnen 6, 9, 38 of 39 nemen.
Alle informatie en dienstregelingen vindt u op www.belgianrail.be.

Met de auto

Vanuit Brussel of Oostende via de E40: afrit 13 ‘Drongen/Gent West ’. Rij in de richting van Gent afslag Zuiderlaan/Noorderlaan.
Vanuit Antwerpen of Kortrijk via de E17: op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde (afrit 15) neemt u de E40 richting Oostende.
Volg nu de wegbeschrijving vanuit Brussel via E40.
U kunt parkeren aan de P+R Zuiderlaan.

Met de taxi

De taxi brengt u tegen een schappelijk tarief veilig en snel thuis. Een ritje van bijvoorbeeld van het centrum of het station
Gent-Sint-Pieters naar de Yachtdreef kost zo’n e15.

https://www.google.be/maps/place/Korenmarkt+Gent/@51.054633,3.7197544,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c37146d0c0df0f:0x77fcd000e99173b9!8m2!3d51.054633!4d3.7219431?hl=nl
https://www.delijn.be/en/routeplanner/resultaten.html?from=Korenmarkt,%20Korenmarkt,%209000%20Ghent,%20Belgium&fromLat=51.05419&fromLng=3.72151&to=Yachtdreef,%209000%20Ghent,%20Belgium&toLat=51.04661&toLng=3.70152&time=09:00&date=2022-04-09&transportModes=bus,tram,subway,train&departureChoice=0
https://www.delijn.be
https://www.google.be/maps/place/Station+Gent+Sint-Pieters/@51.0361237,3.7087479,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c373df9337351f:0x4ceda1a1bb234aed!8m2!3d51.0361237!4d3.7109366?hl=nl
https://www.delijn.be/en/routeplanner/resultaten.html?from=Gent-Sint-Pieters,%209000%20Ghent,%20Belgium&fromLat=51.03708&fromLng=3.70979&to=Yachtdreef,%209000%20Ghent,%20Belgium&toLat=51.04661&toLng=3.70152&time=09:00&date=2022-04-09&transportModes=bus,tram,subway,train&departureChoice=0
https://www.google.be/maps/place/Gent-Dampoort/@51.0562574,3.7379568,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c376b54d0fb36f:0x7863eef7ef59ad5f!8m2!3d51.0562574!4d3.7401455?hl=nl
https://www.delijn.be/en/routeplanner/resultaten.html?from=Station%20Gent-Dampoort,%20Oktrooiplein%2010,%209000%20Ghent,%20Belgium&fromLat=51.05625&fromLng=3.74026&to=Yachtdreef,%209000%20Ghent,%20Belgium&toLat=51.04661&toLng=3.70152&time=09:00&date=2022-04-09&transportModes=bus,tram,subway,train&departureChoice=0
https://www.belgianrail.be
https://www.google.be/maps/place/Zuiderlaan,+9000+Gent,+Belgi%C3%AB/@51.0480592,3.678787,15.05z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3719cf3abe4cb:0xdda2cc5f8a88d14b!8m2!3d51.0500579!4d3.6843092?hl=nl

