


Tijdens de wandeling zit er ook een leuk element voor kinderen inbegrepen.
In elk bloemstuk zit namelijk een klein lammetje, het Lam Gods, verstopt.

De kinderen kunnen deze lammetjes zoeken en hier een originele foto bij
nemen. Aan deze fotozoektocht is er ook een wedstrijd verbonden voor de
echte speurneuzen!

Maar wat kan je nu effectief winnen? De prijzen bedragen:

2x tickets voor de volgende editie van Floraliën
Een leuk boekenpakket verzameld omtrent Van Eyck

Voor de wedstrijd zelf: 

Stap 1: Neem een leuke foto bij 1 van de gevonden lammetjes
Stap 2: Deel deze op sociale media met de volgende hashtags

#zoekhetlam
#floralien

#omgvaneyckwashere
#puurgent

 
De winnaars zullen kort na de wandeling gecontacteerd worden.
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2. DE WANDELROUTE



3. ROUTEBESCHRIJVING

We starten onze wandeling aan Gent-Zuid maar het is evengoed mogelijk om
elders op het parcours te starten. De wandeling verloopt in een lus waardoor je
eender waar kan starten en toch alles kan bezichtigen. 

• De wandeling start op het Woodrow Wilsonplein, meer bepaald aan
shoppingcentrum Gent-Zuid. Hier zal je aan de ingang een grote ring gevuld
met azalea’s kunnen terugvinden. Ook binnenin is het shoppingscentrum versierd
met enkele honderden plantjes. Van hieruit lopen we door de Kuiperskaai richting
de visserij. Op het kruisingspunt sla je linksaf naar de Brabantdam.

• We volgen de Brabantdam voor ongeveer 100 meter en slaan dan rechtsaf naar
het François Laurentplein. We steken het plein over en gaan dan links de
Henegouwenstraat in. Na 100 meter gaan we rechtsaf in de Gouvernementstraat.
Op het einde van deze straat ga je linksaf de Limburgstraat in, die je volgt tot aan
de Sint-Baafskathedraal. Hier kan u een grote bloemenring terugvinden. 



• Na het bezoek aan de Sint-Baafskathedraal gaan we verder langs de Lange
Kruisstraat. Halfweg deze straat zal je op je rechterkant een steegje zien, “de
Mageleinsteeg”. Hierin bevindt zich het eerste kunstwerk dat we jullie graag willen
laten zien. We vervolgen onze weg langs de Lange Kruisstraat en slaan rechtsaf
naar de Korte Kruisstraat waarna we uitkomen in de Mageleinstraat. Hier gaan we
rechtsaf en na 120 meter komen we uit aan het Belfort. Hier komen we aan onze
volgende stop: de Van-Eyck shop. De winkel bevindt zich onder het Belfort en
staat volledig in het teken van Van Eyck. 

• Niet veel verder, aan een andere kant van het Sint-Baafsplein, vinden we
Chocolatier Van Hoorebeke, meteen ook onze vierde etalage die in de
bloemetjes werd gezet. 

• We lopen verder in noordelijke richting over de Botermarkt waarna we linksaf
slaan in de Hoogpoort. We volgen deze straat voor ongeveer 200 meter. Op je
rechterkant zie je de volgende florale opstelling staan bij Elisa Lee. 

• We lopen een klein stukje terug en na een twintigtal meter slaan we linksaf in de
Werregarenstraat. Op het einde van deze straat gaan we rechtsaf waarna we
quasi meteen links doorsteken naar de Serpentstraat. Hier lopen we 150 meter
rechtdoor waarna we uitkomen op het Walter De Buckplein nabij de Sint-
Jacobskerk. Links van de kerk, op de kruising met de Wijzemanstraat zie je het
tweede kunstwerk op onze route. Een muurschildering gemaakt door de
Argentijnse kunstenaar Hyuro.

• We vervolgen onze weg ook langs de Wijzemanstraat naar de Vrijdagsmarkt.
Nadat we het plein hebben overgestoken slaan we rechtsaf naar de Waaistraat.
Na 30 meter vinden we op de rechterkant onze zesde stop, bloemenwinkel
Blommm. 



• We wandelen terug richting de Vrijdagsmarkt, steken deze over en slaan rechtsaf
aan het Groot Kanonplein waarna we direct linksaf draaien op de Langemunt. Nu
gaan we een behoorlijk stuk rechtdoor stappen, over de Groentenmarkt en de
Korenmarkt. Geniet zeker van de architecturale gevels die je hier zal tegenkomen.
Op de Korenmarkt vinden we de Post Plaza, onze zevende tussenstop. Binnenin
zal je kaders aantreffen die gevuld zijn met gevlochten takken en planten met een
verwijzing naar het Lam Gods. Net voor de Sint-Michielsbrug gaan we richting het
water waarna we onder de brug door gaan. In het eerste steegje na de brug zie je
op de muur meteen de volgende muurschildering verschijnen (The Monuments
Men door Smakes).

• We volgen de Predikenlei tot aan het volgende kruispunt, hier steken we de brug
over en lopen we door tot het kruispunt met Onderbergen. We slaan hier linksaf en
na een vijftigtal meter zal je op de rechterkant de volgende stop zien: Paarl. 

• Op het einde van Onderbergen gaan we linksaf richting het Koophandelsplein,
hier draaien we mee rond het Oud Justitiepaleis tot net over de brug waarna we
links in de Ketelvest lopen. Een beetje verder zal je op je linkerkant de
handelsbeurs zien liggen. Op de achterkant van dit gebouw is er een kunstwerk
aangebracht door de Monkey Bird Crew (La Sonate Du Canal). Op het einde van
de Ketelvest gaan we rechtsaf in de Walpoortstraat. Op je linkerkant vind je onze
negende en ook laatste versierde etalage terug bij Yuzu. 

• Op het kruispunt met de Lammerstraat gaan we links over de brug terug richting
Het Zuid. Hier komen we terug aan ons beginpunt.


