
INFO
https://stad.gent/cultuur-sport-
vrije-tijd/buiten-vertoeven/
markten-gent

  Er rijdt een gratis shuttelbus 
tussen de Park-and-Ride Weba/ 
Decathlon naar Sint-Jacobs, 
vlot naar het centrum zonder 
parkeerproblemen.

  Elke zondag is er een gratis 
shuttlebus van P&R Gentbrugge 
naar Ledebergplein tussen 8u30 
en 13u naar de Zondagmarkt.

  In het stadscentrum zijn 
alle parkings bereikbaar 
zonder doorrijvergunning.

  U kan zich zorgeloos 
verplaatsen met de bus en 
de tram.

  Voetgangers en fi etsers 
komen snel op hun bestemming 
in Gent.

  Er is een wandelbus in het 
autovrij gebied voor minder 
mobiele personen.

”Uw Gentse Markten, 
nabij, voordelig en gezellig

Gezellig kuieren, 
een leuk product 
op de kop tikken 
of zin om mensen 
te ontmoeten?

KOM DAN NAAR ÉÉN VAN 
DE VELE MARKTEN IN GENT.

V.
u.

: M
ie

ke
 H

ul
le

br
oe

ck
 –

 a
lg

em
ee

n 
di

re
ct

eu
r -

 s
ta

dh
ui

s, 
Bo

te
rm

ar
kt

 1
, 9

00
0 

Ge
nt

 –
 2

01
8 

- 1
8_

00
90

1



BOERENMARKT

ledeberg – zone achter 
centrumplein 
Elke woensdag van 14u tot 17u

heilig Hartplein sint-amandsberg 
Elke woensdag van 13u tot 17u

vogelenzang (nabij blaisantvest) 
Elke donderdag van 13u tot 17u

antwerpsesteenweg 
te sint-amandsberg (oude bareel) 
Elke vrijdag van 15u tot 18u

dorpsplein te oostakker 
Elke vrijdag van 11u tot 14u

plein spijkstraat-halvemaanstraat 
sint-amandsberg 
Elke zaterdag van 9u tot 12u

meulestede – redersplein (kerk) 
Elke zaterdag van 9u tot 12u

charles de l’ epéeplein
Elke zondag van 8u tot 12u30

OVERZICHT 
WEKELIJKSE 
MARKTEN 
IN GENT

MARKT IN NIEUWE KOOPWAAR

schooldreef te gentbrugge
Elke maandag van 7u30 tot 13u

vrijdagmarkt
Elke vrijdag van 7u30 tot 13u 
(zomeruur: van 7u tot 13u). 
Elke zaterdag van 11u tot 18u30

edmond van Beverenplein
Elke zondag van 7u30 tot 13u 
(zomeruur: van 7u tot 13u)

ledebergplein te Ledeberg
Elke zondag van 7u30 tot 13u 
(zomeruur: van 7u tot 13u)

MARKT VOEDINGSWAREN

rerum novarumplein
Elke woensdag  van 14u tot 18u

sint-michielsplein
Elke zondag van 7u30 tot 13u

AMBACHTENMARKT

groentenmarkt
Elke zaterdag, zondag en feestdag 
van 10u tot 18u. Tijdens de periode 
1 april t.e.m. 30 september
Niet tijdens de Gentse Feesten

PRONDELMARKT

bij sint-jacobs en beverhoutplein
Elke vrijdag en zaterdag van 8u tot 13u. 
Elke zondag van 8u tot 14u

DIERENMARKT

oude beestenmarkt
vogels, troeteldieren en toebehoren, 
kleine huis- en neerhofdieren 
Elke zondag van 7u tot 13u

TWEEDEHANDSFIETSENMARKT

oude beestenmarkt
Elke zondag van 7u tot 13u

BIOMARKT

groentenmarkt
Elke vrijdag van 7u30 tot 13u. 
Niet tijdens de Gentse Feesten

koningin maria hendrikaplein 
(bio-voeding, -drank, -kruiden en 
-plantenextracten)
Elke zondag van 8u tot 13u

 

TWEEDEHANDSBOEKENMARKT

ajuinlei en predikherenlei
Elke zondag van 9u tot 14u

BLOEMENMARKT

kouter
Dagelijks van 7u tot 13u
Volledige markt op zondag


