
                  

OUDE HOUTLEI 56 

9000 GENT 

Tel  09/269.22.10 

FAX  09/269.22.30 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

 

IN HET NIEUWE GENTSE CIRCULATIEPLAN LIGT HOTEL MONASTERIUM POORTACKERE IN DE SECTOR 

COUPURE. 
 
U BEREIKT DEZE SECTOR : 
 

• KOMENDE VAN CALAIS – OOSTENDE – BRUGGE (E40) 
 
Neem afrit Gent West  (n° 13) naar de ring (R40) en volg de pijlen richting ‘Gent  
Centrum’. Op de ring (R40) Rooigemlaan rijdt u bij het eerstvolgende kruispunt 
(Carrefour Market en benzinestation) naar links, “Nieuwewandeling”.  
Op het einde van deze straat (Nieuwewandeling) rijdt u rechtdoor, over de brug van 
de “Coupure”. U rijdt nog een stukje verder tot een grote kruising. Aan de 
verkeerslichten slaat u rechtsaf, de Brugsepoortstraat in. Op de hoek bevindt zich 
een frituur. De straatnaam verandert in Hoogstraat.  
Na de verkeerslichten 2de straat rechts, is de Oude Houtlei. Op de hoek bevindt zich 
een koffiehuis. 
Ons hotel ligt aan de rechterkant, nummer 56. 
 

• KOMENDE VAN BRUSSEL (E40) EN ANTWERPEN (E17) 
 
Neem afrit ‘Andere richtingen’ en volg de baan rechts naast het viaduct B401 (en dus 
niet op het viaduct). Bij het invoegen gaat u uiterst links naar de stoplichten, daar 
links afslaan, de ring (R40) op.  
Die blijft u volgen (Sint-Lievenslaan, Charles de Kerckhovelaan, Godshuizenlaan, 
Martelaarslaan en Einde Were). 
Aan uw rechterzijde komt u Ekkergem kerk tegen. Op het eerstvolgende kruispunt, 
voorbij deze kerk, slaat u rechtsaf, de “Nieuwewandeling” in. 
Op het einde van deze straat (Nieuwewandeling) rijdt u rechtdoor, over de brug van 
de “Coupure”. U rijdt nog een stukje verder tot een grote kruising. Aan de 
verkeerslichten slaat u rechtsaf, de Brugsepoortstraat in. Op de hoek bevindt zich 
een frituur. De straatnaam verandert in Hoogstraat.  
Na de verkeerslichten 2de straat rechts, is de Oude Houtlei. Op de hoek bevindt zich 
een koffiehuis. 
Ons hotel ligt aan de rechterkant, nummer 56. 
 
TIP: Niet alle gps-systemen zijn al aangepast aan het nieuwe circulatiesysteem. Voer    
een 1ste maal “Nieuwewandeling” in en een 2de maal “Oude Houtlei”. 
 
Laatste check-up : Maart 2019 
 

 


