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SV 00060 -  Park and Rides 
 

Geachte mevrouw D’Hose 
 
Hieronder geven wij de natransportmogelijkheden mee vanaf de P+R’s. Alle P+R’s liggen aan of in de 
nabijheid van een belangrijke bus- of tramlijn. We geven de belangrijkste bestemmingen aan die 
deze lijnen aandoen vanaf de P+R. 
 
De frequentie die wordt vermeld gaat steeds om de frequentie overdag op schooldagen. In het 
weekend (zeker zondag), ’s avonds en in de schoolvakantieperiode ligt de frequentie lager. 
 
We nemen aan dat u met “bezettingscijfers” het aantal opstappers bedoelt. We kunnen enkel het 
aantal opstappers meegeven van de shuttles vanaf WEBA en de Watersportbaan.  We nemen aan dat 
zo goed als alle opstappers op deze shuttles gebruik maken van Park-and-Ride.  De andere P+R’s, die 
bediend worden door De Lijn, zijn geen exclusieve P&R’s. Al deze haltes worden ook gebruikt door 
“gewone” opstappers, d.i. mensen die geen gebruik maakten van de P+R maar hun oorsprong of 
bestemming in de buurt van de bewuste halte hebben. In een aantal gevallen vormen zij zelfs de 
(overgrote) meerderheid. Het is dus niet mogelijk voor deze haltes cijfers te geven van opstappende 
personen die gebruik maakten van de P+R-functie. 
 
Oostakker: 

- Natransport met bussen 17/18 naar Dampoort, St-Jacobs, Korenmarkt en Brugsepoort (om 
het kwartier) 

- Natransport met bussen 76/77/78 naar Dampoort, Zuid en Gent St-Pieters (om het kwartier) 
 
Weba Decathlon 

- Natransport met gratis shuttle naar St-Jacobs 
- Frequentie: 

o Maandag tot en met donderdag van 7 tot 22 uur 
▪ Om de 10 minuten van 7 tot 9 uur en van 16 tot 19 uur. 
▪ Om de 15 minuten van 9 tot 16 uur. 
▪ Om de 30 minuten van 19 tot 22 uur. 

o Vrijdag van 7 tot 24 uur 
▪ Om de 10 minuten van 7 tot 9 uur en van 16 tot 19 uur. 
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▪ Om de 15 minuten van 9 tot 16 uur. 
▪ Om de 30 minuten van 19 tot 24 uur. 

o Zaterdag van 9 tot 24 uur 
▪ Om de 15 minuten van 10 tot 19 uur. 
▪ Om de 30 minuten van 19 tot 24 uur. 

o Zon- en feestdagen 
▪ De shuttle rijdt doorgaans NIET op zondag of op feestdagen. 

- Gebruik: 
o 2018: 130.182 
o 2019: 197.681 
o 2020: 86.541 
o 2021: 93.209 

 
Muide 

- Natransport met bus 6 naar Dampoort en via een omweg ook naar Zuid (om het kwartier) 
 
Neptunus Blauwstraat 
Neptunus Botestraat 
Wondelgem 

- Deze 3 sites liggen in de nabijheid van tramlijn 1, verbinding naar Van Beverenplein, Rabot, 
Korenmarkt en Gent St-Pieters, verder naar The Loop (om de 6 min.) 

 
Mariakerke Post 
Bourgoyen 

- Deze beide sites liggen nabij de buslijn 3. Verbinding met Brugsepoort, Duizend Vuren, 
Korenmarkt, St-Jacobs en Dampoort (om de 6 min.) 

 
Watersportbaan 

- Verbinding met een gratis shuttle naar omgeving Koophandelsplein 
- Frequentie: zie shuttle WEBA 
- Gebruik (shuttle startte maar ten volle vanaf 2019) 

o 2019: 86.135 
o 2020: 61.335 
o 2021: 91.546 

 
- Daarnaast ook nog: verbinding met buslijn 38/39 naar Duizend Vuren, Korenmarkt, St-Jacobs 

en Dampoort (om het kwartier) 
 

The Loop (Expo) 
Maaltebrugge 

- Verbinding met tramlijn 1 naar Gent-St Pieters, Kouter, Korenmarkt, Rabot en Van 
Beverenplein (om de 6 min.) 

 
Hekers 

- Verbinding met tramlijn 2 naar Gent St-Pieters, Kouter en Zuid (om de 7,5 min). 
 
Moscou 

- Verbinding met tramlijn 4 naar Zuid, Korenmarkt en Muide (om de 7,5 min). 
 
 
 
 



Gentbrugge Arsenaal 
Gentbrugge 

- Beide sites zijn verbonden via tramlijn 2 naar Zuid, Kouter en Gent St-Pieters (om de 7,5 
min.) 

 
Gent St-Pieters 

- Zeer ruim aanbod aan natransport, meer in het bijzonder richting binnenstad: 
o Met tramlijn 1 naar Kouter, Korenmarkt, Rabot (om de 6 min.) 
o Met busbundel 7 naar Zuid en Dampoort (om de 7,5 min.) 

 
 

Met vriendelijke groeten 
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