Dit document beschrijft het traject van het station naar het Huis van Alijn ter ondersteuning
voor blinde en slechtziende personen. Het is opgesteld door gids en ervaringsdeskundige,
Anne-Marie Vermeulen.
Kunnen we je onderweg helpen, bel gerust naar ons onthaal 092353800.

Traject van station Gent Sint Pieters naar het Huis van Alijn.
Bij het afstappen van de trein ga je naar de hoofdingang van het station. Die vind je, indien je
langs de smalle trap op het perron naar beneden gaat, beneden op je linkerkant. Indien je
langs de brede trap het perron verlaat, wend je dan rechts in de hal.
Ga tot bijna helemaal aan het einde van de gang. Aan de linkerkant van de grote brede
gang, op de hoek bevindt zich een krantenkiosk. Sla daar linksaf. Je loopt door een lange
gang op de ribbelstroken. Als je de ribbelstroken blijft volgen, zal je buiten uitkomen en
vervolg je de weg op je rechterkant. Nu loop je op een hellend vlak. Beneden gekomen loop
je rechtdoor en kom je op een houten loopbrug die versperd is met paaltjes, voor het
verkeer. Volg de linkerkant van de loopbrug, waar je tevens paaltjes zal vinden. Op het einde
loop je verder langs de kleine paaltjes en volg je die tot er een kleine buiging naar links is.
Iets verder kom je op het perron van tram 1.
Indien je op de rubbertegel staat aan de tramhalte, sta je in principe voor de tramdeur als die
stopt. Soms is dat niet correct. Neem tram 1 en stap af aan halte Gravensteen. Dit is de halte
na de Korenmarkt.
Als je uitgestapt bent, ga je de richting uit vanwaar de tram komt. Links van je staat nu het
Gravensteen. Dit middeleeuws kasteel laat je op je linkerkant liggen en volg de stoeprand tot
aan een paaltje. De straat buigt iets naar links. Bij het paaltje steek je de straat over. Ga de
rechterkant op, voel daarbij de stoeprand. Opgepast het is niet gemakkelijk want er is weinig
tactiel verschil. Volg de gevel tot aan het einde van de straat. Steek over en draai de straat
links in. Je loopt nu op de rechterkant van de Kraanlei, naast het water. Loop via de
stoeprand tot aan de paaltjes. Steek daar over en vervolg de weg verder. Nu volg je de
gevel. Na een vijftal meter kom je aan het bord van het Huis van Alijn. Achter het bord aan
de linkerkant is de ingang van het museum. Dit is een roodgeverfde deur met drie trappen
ervoor. Je bevindt je nu op de binnenplaats van het museum.
Volg de linkergevel tot aan de glazen deur. Je komt binnen in een gang, waar je naar rechts
toe de balie zal vinden. Iemand spreekt je ongetwijfeld aan.
Heb je feedback over dit document? Laat het gerust weten aan de onthaalmedewerkers.
Veel plezier in het museum!

