
Bereikbaarheid

In de omgeving

Vanuit het landelijke Drongen zijn er tal van 
wandel- en fietsmogelijkheden in het omlig-
gende landschap. Het uitgestrekte natuurdo-
mein Bourgoyen-Ossemeersen is op  20 minuten  
wandelafstand.

Het historische en commerciële stadscentrum 
van Gent ligt op nauwelijks 12 km, en is een 
bezoek meer dan waard. Er is een rechtstreekse 
en regelmatige busverbinding vanuit Drongen 
naar Gent. Ook het prachtige centrum van 
Brugge ligt op amper 45 km.

Oude Abdij Drongen ligt nabij Gent, op  
70 km van de hoofdstad Brussel en Brussels 
Airport en op 68 km van Antwerpen.

Via de trein: station Drongen, op 600 m 
van Oude Abdij Drongen

Via de snelweg: E40 Brussel-Gent-
Oostende, afrit 13-Drongen

Via de bus: regelmatige verbinding van en 
naar Gent, halte Drongenplein

Vlotte verbinding met de fiets en de wagen

Ademen

Ontmoeten

Werken

Een historische plek

Inspiratie en energie

Oude Abdij Drongen

De abdij vandaag

Volgens een middeleeuwse legende zou de abdij te 
Drongen reeds opgericht zijn in de 7de eeuw door St. 
Amandus, stichter van Gent. Het zou verwoest zijn door 
de Vikingen in 853.  

Vanaf 1138 werd de abdij bewoond door de Norbertijnen.  
Onder meer tijdens de Beeldenstorm van 1566 werd het 
gebouw grondig vernield. Bij de heropbouw tussen 1638 
en 1698 kreeg de abdij zijn huidige uitzicht. 

De Franse Revolutie verjoeg de broeders in 1796, en het 
domein werd openbaar verkocht. De Gentse industrieel 
Lieven Bauwens installeerde er een katoenfabriek, tot 
het abdijgebouw in 1836 door de jezuïetenorde werd 
omgevormd tot vormingshuis voor jonge roepingen. In 
1968 is het een bezinningscentrum geworden.

Oude Abdij Drongen behoort vandaag nog steeds tot het  
patrimonium van de jezuïeten. Het gebouw met het hele domein 
errond is sinds 1998 een beschermd monument. Een groot deel 
van de oude abdij werd ondertussen zowel binnen als buiten  
gerestaureerd. Daarbij werd een perfect evenwicht bereikt 
tussen de historische architectuur en de hedendaagse noden. 
De oude abdij doet nu dienst als bezinnings- en conferen-
tiecentrum. De schitterende neogotische kapel is bij uitstek 
geschikt voor lezingen en kleine concerten.

De strakke en imposante 17de eeuwse zuidgevel van Oude Abdij Drongen

Contact en reservaties
adres: Oude Abdij Drongen 
           Drongenplein 26-27     tel: +32 (0)9 226 52 26 
           B - 9031 Drongen         website: www.oudeabdij.be 
 
E-mailadres algemeen: info@oudeabdij.be
E-mailadres bezinningscentrum: activiteiten@oudeabdij.be
E-mailadres conferentiecentrum: reservatie@oudeabdij.be 
bank: IBAN BE11 4478 6306 0148  (BIC: KREDBEBB) 
btw: BE 0408 490 160



  

Accommodatie en Faciliteiten

Verblijf

Ontspanning

Werk en Bezinning

Conferentiecentrum: uw programma

Bezinningscentrum: ons programma

Uit onze agenda

Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetenorde, schreef geestelijke oefeningen voor 
wie zich wilde bekwamen in het geloofsleven. Deze oefeningen vormen de grondslag 
voor het spirituele aanbod van het ignatiaanse bezinningscentrum Oude Abdij Drongen. 
Bezoekers vinden er christelijke inspiratie voor hun verdere levensweg.

Oude Abdij Drongen stelt haar domein ter beschikking van het verenigingsleven, 
de academische wereld en bedrijven die er voor één of meerdere dagen hun eigen 
programma willen opzetten. Iedereen is welkom die in dit uniek historisch kader 
workshops, seminaries of congressen wil organiseren. Deze plek ademt een bijzondere 
energie, waardoor het zich onderscheidt van  conventionele congrescentra.

Oude Abdij Drongen heeft een gevarieerd aanbod van dag- en avondactiviteiten, gedurende 
één of meerdere dagen: vijfdaagse vakantiebezinning op de fiets, digitale retraites, op verhaal 
komen met filmbeelden, bezinning in de bossen, geestelijke oefeningen als achtdaagse, 
dertigdaagse of in het dagelijks leven. Ons volledig programma kan geraadpleegd worden 
op www.oudeabdij.be

Onze stafleden en begeleiders stellen voor u graag een programma op maat samen. 
Neem voor meer informatie contact op via activiteiten@oudeabdij.be of +32 (0)9 226 52 26. 

Tien vergaderzalen maken het mogelijk om 
meerdere groepen tegelijkertijd te verwel-
komen, zowel groepen die het programma 
van de abdij volgen als groepen die  hun 
eigen event organiseren. De esthetiek van 
het gebouw ademt een serene sfeer van 
rust en stilte die inspiratie biedt voor al wie 
komt voor werk of voor bezinning.

Na een diepgaand groepsproces of 
een bijzonder inspannende verga-
dering is het prettig om te kunnen 
verademen in de lindelaan en de 
weidse parktuin. De paadjes door 
het bos en langs het water van de 
Leie nodigen uit tot ontspanning 
of meditatie.

De abdij kan tot 140 gasten tegelijk 
ontvangen. Elke tweepersoonskamer 
is voorzien van een eigen douche en 
toilet. De kamers zijn net als het hele 
gebouw sober en smaakvol ingericht. 
Ook wie, al dan niet begeleid, een aantal 
dagen individueel tot rust wil komen is 
welkom in gastenverblijf “De Pelgrim”.

Oude Abdij Drongen biedt:
-zalen en conferentieruimtes tot 200 personen
-70 tweepersoonskamers met douche en toilet
-verschillende kapellen en meditatieruimtes 
-dagelijks mogelijkheid tot warme en koude maaltijden
-eetzalen voor groepen van diverse omvang
-ruime parkeergelegenheid 


