In april 2017 werd een nieuw circulatieplan ingevoerd in Gent. Indien je gps niet werd geüpdatet kan je er niet meer op
vertrouwen. Je kan hem eventueel wel instellen op ‘Nieuwewandeling’ maar van dan af aan is het belangrijk om de
bijgevoegde beschrijving te volgen of het zou kunnen zijn dat je je volledig vastrijdt.

HOE 'HET RUSPUNT' BEREIKEN ?
KOM JE MET DE WAGEN ?
U komt van :
E17 Æ Volg richting E40 OOSTENDE.
Op de E40, neem afrit nummer 13 DRONGEN en volg GENT. U komt op de Drongensteenweg
na ongeveer 6 à 8 km, volg deze weg. Aan de verkeerslichten neemt u naar RECHTS
(Rooigemlaan). Volgende verkeerslichten: neem LINKS (Nieuwewandeling). Volg deze straat
over de brug van de “Coupure” tot aan de volgende lichten. Rij aan de lichten naar rechts
(Brugsepoortstraat). Ongeveer 50 meter verder, neem links: smal straatje (Begijnengracht).
En rijd rechtdoor de Burgstraat in.
Neem in de BURGSTRAAT de parking van de kerk van de Karmelieten nr. 46.
Links naast de ingang van de kerk is er een klein parkeergebouwtje. Daar kan je aanbellen bij
het Rustpunt.
Gelieve er rekening mee te houden dat de parking gesloten is van 21u tot 6u ’s ochtend.

U verlaat de parking :
Neem onmiddellijk rechts bij het verlaten van de parking in het “Burgstraat”. Neem op het
einde van de straat terug rechts en daarna onmiddellijk links.
U komt nu aan de Rabotstraat, aan de verkeerslichten sla je linksaf (Begijnhoflaan) volg tot u
terug op de binnenring R40 komt (via Nieuwewandeling). Op het einde kan je de wegwijzers
volgen naar E17 en E40.
KOM JE MET HET OPENBAAR VERVOER ? Dan kom je best via de Burgstraat 46. Naast de ingang van
de kerk (links) is er een klein gebouwtje waar je kan aanbellen bij 'Het Rustpunt'. Bij afwezigheid kan
je ook aanbellen bij de receptie van het klooster.
Als je van het station Gent‐Sint‐Pieters komt, neem je de tram lijn 1, richting Evergem en stap
je af aan de halte ‘Burgstraat’. Dit is de eerste halte na het Gravensteen. Deze halte ligt op
150 meter van het Rustpunt.
Als je van het station Gent‐Dampoort komt kan je bus 3 richting Mariakerke Post nemen,
bussen 17 of 18 beide richting Drongen of bussen 38 of 39 beide richting Blaarmeersen, allen
tot aan de halte 'Poel'. Deze halte ligt op 350 meter van het Rustpunt. Laat de Sint‐
Michielsbrug achter je en wandel de Hoogstraat in. Neem vervolgens de eerste straat rechts.
Je wandelt nu in Ramen. Wandel deze straat uit en je komt aan in de Burgstraat. Rechts van
jou zie je de parking en de kerk van de Karmelieten. Links naast de ingang van de kerk is er
een klein parkeergebouwtje. Daar kan je aanbellen bij het Rustpunt.

