Bereikbaarheidsinfo Puyenbroeck
Algemeen
Parking 1 (hoofdingang)
Puyenbrug 1A
9185 Wachtebeke
Situeringsplan

Parking 2 (zwembad)
Puidonkdreef 1
9185 Wachtebeke

Met de fiets
Domein Puyenbroeck is een ideale bestemming voor een fietstocht. Je kan er geraken via rustige fietswegen en je
kan je fiets ook gebruiken op het domein. Aan de beide ingangen vind je een fietsenstalling. Op het domein zijn er
picknickplaatsen uitgerust met fietsenstallingen.
Via het Fietsknooppuntennetwerk
Knooppunt 84 ligt aan parking 2. Het domein ligt op de verbinding tussen de knooppunten 84 en 96. Afhankelijk van waar je
wil vertrekken, gebruik je best de fietsnetwerkkaart Waasland of de fietsnetwerkkaart Gent. De fietskaarten kan je bestellen
bijToerisme Oost-Vlaanderen: www.tov.be of je kan ze kopen in De Standaardboekhandel, Fnac of de plaatselijke
toeristische infokantoren.
Alle onderstaande fietsroutes zijn bewegwijzerd! Volg de pijlen met het fietslogo en “Puyenbroeck”.
Vanuit Eksaarde (7,5 km)
Rij via Eksaarde Dorp naar de Rechtstraat. Deze blijf je volgen tot aan de Stenenbrug. Daar sla je rechtsaf. Na ongeveer
2,5 km, net over het riviertje Zuidlede, sla je linksaf en bereik je via de Puidonkdreef de ingang van domein Puyenbroeck.
Vanuit Lokeren (12 km)
Verlaat Lokeren via de Tweebruggenstraat (N70). Via de Gentse Steenweg kom je na 2,8 km aan de Doorslaardam. Daar
sla je rechtsaf. Na 1,5 km kom je in Doorslaar Dorp. Van daaruit volg je de wegbeschrijving vanuit Doorslaar.
Vanuit Doorslaar (6 km)
Neem de Doorslaarstraat en sla op het einde van de straat rechtsaf. Via de Hoekstraat kom je aan het kruispunt met de
Persijzerstraat. Daar sla je opnieuw rechtsaf. Je neemt de eerste links: Stenenbrug. Na ongeveer 2,5 km sla je linksaf en
bereik je via de Puidonkdreef: de ingang van domein Puyenbroeck.
Vanuit Moerbeke (8 km)
In Moerbeke neem je de Damstraat richting Eksaardedam. Op het kruispunt met de Korte Damstraat en de Eksaardedam
sla je rechtsaf. Net na de brug over de Moervaart neem je rechts de Terwesttragel. Dit is het fietspad langs de Moervaart.
Op het grondgebied van Wachtebeke verandert de naam in Trektragel. Aan de Zeepdam sla je linksaf. De Zeepdam komt
uit in de Stenenbrug. Na ongeveer 1 km sla je rechtsaf en bereik je via de Puidonkdreef het domein.
Vanuit Lochristi (10 km)
Vanaf Dorp-West rij je naar Hijfte Kerk, volg je de Verleydonckstraat richting Zaffelare en sla je de tweede straat links in: de
Kapiteinsstraat. Vanaf Dorp-Oost neem je beter de Hoekskensstraat (richting Mendonk), en rij je, aan het kruispunt met de
Verleydonckstraat rechtdoor de Kapiteinsstraat in. Op het einde van de Kapiteinsstraat, sla je rechtsaf de Rechtstraat in.
Na zowat 1 km neem je aan de linkerkant de Koedreef. Je bereikt de Dam (N449). Sla linksaf (let op bij het oversteken).
Het domein bevindt zich aan je rechterkant.
Vanuit Wachtebeke (3 km)
Vanuit Wachtebeke neem je de Meersstraat. Je fietst over de Moervaart. Na 1,5 km zie je het domein aan je linkerkant.

Met het openbaar vervoer
Bus 76: De Pinte – Gent – Lochristi – Zaffelare – Wachtebeke
Bus 76 rijdt dagelijks elk uur en stopt op weekdagen aan de haltes “Domein camping” en “Domein zwembad” (parking 2).
Tijdens de schoolvakanties en in het weekend stopt bus 76 aan de hoofdingang van het domein. Deze bus stopt onder
andere aan de stations Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort.
Meer informatie over de dienstregeling kan je vinden op www.delijn.be
Belbus 70: Lokeren – Sinaai - Waasmunster
Belbus 70 stopt aan parking 2 van het domein (zwembad). Deze bus heeft haltes op aanvraag in Lokeren, Eksaarde,
Waasmunster, Belsele, Sinaai en Sint-Niklaas. De belbus rijdt van 5u30 tot 21u op weekdagen en van 7u30 tot 23u in het
weekend en op feestdagen.
Opgelet! Dit is een belbus. Je moet minstens 2 uur op voorhand reserveren op het nummer 09/210 94 94. Vergeet
niet je terugrit te reserveren! Je kunt reserveren vanaf 14 dagen voor vertrek. Het aantal plaatsen is beperkt.

Belbus 75: Oostakker
Belbus 75 stopt aan parking 1 (hoofdingang) en aan parking 2 (zwembad). Deze bus heeft haltes op aanvraag in
Oostakker, Wachtebeke, Zaffelare, Zelzate, Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis Winkel en Hyfte. De belbus rijdt op
weekdagen van 6u45 tot 20u en tijdens het weekend en op feestdagen van 8u45 tot 20u.
Opgelet! Dit is een belbus. Je moet minimum 2 uur voor aanvang de rit reserveren op het nummer 09/210 94 94.
Vergeet niet je terugrit te reserveren! Je kunt reserveren vanaf 14 dagen voor vertrek. Het aantal plaatsen is
beperkt.

Met de autocar
Autocars kunnen gratis parkeren op de parkings van het domein (zie wegbeschrijving auto).

Met de auto

Het domein Puyenbroeck beschikt over 2 parkings. Volg de pijlen “parking Puyenbroeck”. Zo kom je meteen op de juiste
parking terecht.
Via de E17 (Gent – Antwerpen)
Neem afrit 11: Lochristi/Beervelde. Na de afrit neem je de N449 richting Beervelde. Deze baan voert je via Beervelde en
Zaffelare naar parking 1 van Domein Puyenbroeck. Van op de snelweg kun je de borden “Domein Puyenbroeck” volgen.
Vanuit Sint-Niklaas/Lokeren
Neem de N70 tot aan de Hoekstraat in Zeveneken. Daar sla je rechtsaf. Je volgt de pijlen “Domein Puyenbroeck”.

Vanaf de N49/E34 (expressweg Antwerpen-Knokke)
Neem afrit 13 Zelzate. Sla linksaf en volg de R4 richting Gent. Na 2,5 km sla je linksaf richting Wachtebeke. Je volgt de
pijlen naar “Domein Puyenbroeck”.

