
Routebeschrijving Detox & Oriëntatiecentrum 
 

MET HET OPENBAAR VERVOER 

- Tot Gent St-Pieters 

- Op het perron de trap naar de tramhaltes kiezen (zoek aub het tramlogo OP het perron) 

-Tram 1(richting Evergem) of 

-Tram 10 (richting Wondelgem) nemen 

- De rit duurt +/- 30 minuten. 

- De tramhalte nà de Roodborstjesstraat = (onze) halte Botestraat. (U kan de trambestuurder 
vragen U te verwittigen wanneer U moet uitstappen) 

- Twee minuutjes wandelen (naar rechts over de tramsporen) en U ziet ons bord 

“DE SLEUTEL” aan uw rechterzijde. 

WEGBESCHRIJVING VANUIT OUDENAARDE met de wagen 

- Op de N 60 richting GENT 

- R 4 nemen, richting Eeklo 

- R 4 volgen en uitrit WONDELGEM kiezen 

- U slaat rechtsaf tot aan de verkeerslichten 

- Aan de verkeerslichten opnieuw rechts afslaan 

- U volgt nu de baan en rijdt over de tramsporen 

- 600 m verder ziet U rechts ons bord DE SLEUTEL 

- We wonen in een gerenoveerde villa 

- Er is parkeergelegenheid naast de nieuwe vleugel. 

 

 

 

 

 

 



 

WEGBESCHRIJVING VANUIT ANTWERPEN, BRUSSEL en KORTRIJK 

- Autosnelweg richting GENT 

- Aan het klaverblad te ZWIJNAARDE richting OOSTENDE volgen 

- 8 km later neemt U uitrit 13 (GENT-WEST DRONGEN DEINZE) 

- U slaat rechtsaf, richting DRONGEN-GENT 

- U volgt +/- 3 Km de baan (richting GENT) tot aan de eerste rotonde 

- Kies op de rotonde de 3de afslag, richting MARIAKERKE-VINDERHOUTE 

- U volgt +/- 2 Km de baan tot aan de 1ste verkeerslichten 

- U slaat rechtsaf aan die 1ste verkeerslichten 

- U volgt +/- 1,5 Km de weg tot U op UW RECHTERZIJDE een VOLLEDIG OMWALD, WIT 
GESCHILDERD GROOT KASTEEL ziet, waar de baan een hoek van 90° naar links maakt 

- U komt er op een T-kruispunt en slaat rechtsaf 

- Volg de baan +/- 800 m tot U rechts de kerk van Mariakerke ziet 

- U slaat linksaf aan de kerk, 300 m later komt U aan een kruispunt (Postkantoor links) en 

- U slaat opnieuw linksaf 

- U rijdt een brug over en U blijft gewoon de baan volgen 

- Aan de verkeerslichten (op de rechterhoek = Restaurant “De Groenen Staeck” ) gewoon 
rechtdoor volgen 

- 1,5 km verder op uw linkerzijde is ons centrum. (grote villa in de diepte) 

- Er is parkeergelegenheid naast de nieuwe vleugel. 

WEGBESCHRIJVING VANUIT OOSTENDE 

- Autosnelweg E 40 naar Bxl 

- U neemt uitrit 13 (DRONGEN / DEINZE / GENT-WEST) 

- U slaat linksaf richting DRONGEN-GENT 

- U volgt +/- 3 Km de baan (richting GENT) tot aan de eerste rotonde 

- Kies op de rotonde de 3de afslag, richting MARIAKERKE-VINDERHOUTE 

- U volgt +/- 2 Km de baan tot aan de 1ste verkeerslichten 

- U slaat aan die verkeerslichten rechtsaf 



- U volgt +/- 1,5 Km de weg tot U op UW RECHTERZIJDE een VOLLEDIG OMWALD, WIT 
GESCHILDERD GROOT KASTEEL ziet, waar de baan een hoek van 90° naar links maakt 

- U komt er op een T-kruispunt en slaat rechtsaf 

- Volg de baan +/- 800 m tot U rechts de kerk van Mariakerke ziet 

- U slaat linksaf aan de kerk, 300 m later komt U aan een kruispunt (Postkantoor links) en 

- U slaat opnieuw linksaf 

- U rijdt een brug over en U blijft gewoon de baan volgen 

- Aan de verkeerslichten (op de rechterhoek = Restaurant “De Groenen Staeck” ) gewoon 
rechtdoor volgen 

- 1,5 km verder op uw linkerzijde is ons centrum. (grote villa in de diepte) 

- Er is parkeergelegenheid naast de nieuwe vleugel 

 


