Reizen naar de Oude Abdij Drongen
ADRES
Oude Abdij Drongen
Drongenplein 27
9031 Drongen (Gent)
België
+32 (0)9 226 52 26
info@oudeabdij.be

pluscode google maps: 2MX6+WX Gent
GPS-coördinaten
51°02'57.8"N
3°39'31.4"E

REISROUTE
De Oude Abdij ligt in het centrum van Drongen, op slechts 5 km van Gent-Centrum.
Met de trein
www.belgiantrain.be/nl of www.b-europe.com/nl
Vanuit Gent-Sint-Pieters naar Drongen: L-trein naar Brugge (Zeebrugge)
Er is maar 1 trein per uur, behalve op de piekuren, dan zijn er meerdere. De trein doet maar
5 minuten over het traject.
Neem de tunnel onder het spoor en ga richting Drongen-Centrum, Voorbij het
parochiecentrum loop je langs de abdijmuur. Op het einde van die muur, tegenover de
Belfiusbank, is de ingang tot ons domein.
Mis je je aansluiting in Gent-Sint-Pieters en moet je lang wachten, dan kun je ook overwegen
een bus te nemen (zie hieronder) of een taxi.
Vanuit de richting Brugge zijn er ook stoptreinen die naar Drongen gaan. Buiten de piekuren
is dit ook beperkt tot 1 trein per uur.

Per bus
Meer concrete info over de buslijnen en tijdstippen: www.delijn.be
• Lijnen 14 en 15 van Gent Sint-Pietersstation naar Drongenplein; deze rit duurt
ongeveer 15 min; tijdens de spitsuren iets langer.
• Lijnen 17 en 18 komen vanuit het station Gent Dampoort (rit van 30 min) en centrum
Gent (Korenmarkt) (rit van 15 min)
De bussen van De Lijn stoppen op het Drongenplein (deze halte bevindt zich aan de ingang
van de Oude Abdij) of soms aan de halte Rotonde (600 m. van de ingang van de Oude Abdij).

Met de wagen
Opgelet: De verkeerssituatie in het centrum van Drongen is gewijzigd op 13 januari 2020.
Je kan de Oude Abdij bereiken via de Vierhekkensstraat (straat aan de Post en Delhaize). De
Abdij verlaten, doe je via de Oude Abdijstraat (als je aan de uitgang staat van de Abdij, naar
links rijden).
•

•
•

•

Op de E40 Brussel-Oostende neem je afrit 13; rij richting Drongen, voorbij de
verkeerslichten aan de Antoon Catriestraat (er is een Aldi aan de overkant van het
kruispunt), tot aan de eerstvolgende rotonde.
Neem op het rondpunt de eerste afslag naar het centrum van Drongen. Dit is een
zone met maximumsnelheid van 30 km/u.
Op het einde van de Vierhekkensstraat kom je aan het dorpsplein met rechts voor je
de Abdij. Rijd rechts de Oude Abdijstraat in. Direct links, voorbij de bushalte en
schuin achter het oorlogsmonument, bevindt zich de ingang tot het domein.
Kom je niet van de E40 maar van de R4 (buitenring rond Gent) of vanuit het centrum
van Gent, dan kom je aan de rotonde van de Deinsesteenweg. Daar neem je de 5de
afslag naar het centrum van Drongen. Dit is de Vierhekkensstraat. Volg dan de
beschrijving van hierboven (derde punt).

Wij beschikken over een 35-tal parkeerplaatsen.
• Je kan altijd gebruik maken van de gratis parking aan het station van Drongen. Op
minder dan 10 min bent u dan in de Oude Abdij. Er zijn 2 parkings, namelijk aan beide
zijde van de sporen. De parking aan 'onze' kant van de Abdij is enkel toegankelijk van
aan de verkeerslichten aan de Antoon Catriestraat,
• Wil je parkeren in de straten rondom de Oude Abdij, dan kan dit met een
parkeerschijf (max. 2 uur parkeren).
• Zonder parkeerschijf kan je parkeren aan de overkant van de Leie in de Goubaulaan,
langs de Dijkweg aan de overkant van de Pontbrug of in de Antoon Catriestraat.
Het onthaal is op de foto aangeduid met een groene ster

