HET GEBRUIK VAN DE ONDERGRONDSE PARKING
Het is mogelijk de nieuwe ondergrondse parking van het Woonzorgcentrum Aqua Vitae te
gebruiken. Dit is voorlopig gratis.

Locatie parking
De ingang van de parking ligt in de Gravin de Robianostraat.

Hoe te bereiken?
Vanuit Antwerpen: (E17)
(Route via Hamme)
U volgt de E17 richting Gent tot afrit 14 (Dendermonde/Hulst).
U komt op de N41. U slaat links af richting Dendermonde.
U volgt de N17 richting Dendermonde.
In Dendermonde kiest u de N406 richting Aalst (rechts afslaan en vervolgens na 1,8
km op de rotonde opnieuw de N406 kiezen).
In de dorpskom Gijzegem (steenweg op Oudegem) in de grote bocht ligt het
kloostercomplex op je rechterzijde. De smalle Gravin de Robianostraat is het eerste
straatje rechts na het terrein van het klooster (er staat een verkeerslicht voor
voetgangers; knippert meestal)). Zie oranje bord “Robiano”

Vanuit Brussel of Gent:
Vanuit Gent (verkeerswisselaar E17-E40)
Route via Lede (dit is in tijd de kortste route).
U volgt de E40 richting Brussel tot afrit 18 (Erpe-Mere).
U komt op de N46 en slaat links af richting Aalst.
Bij de kruising met de N9 (‘Vijfhuizen’ genoemd) gaat u rechtdoor richting Lede.
Aan de eerste lichten slaat u rechts af, na 500m komt u aan een kruispunt. Ga even
links en dan direct terug rechts (Dr. Moenslaan, er staat een pijl ‘Eeckhoudt’).
Op het eerste kruispunt gaat u naar rechts, richting Hofstade
U blijft deze weg ong. 3,8 km volgen tot u aan een T-splitsing komt.
Daar slaat u rechts af en dan neemt u de tweede straat links (Mottantstraat). Op
het einde links en direct rechts.
Vanaf daar richting Dendermonde volgen.
Zo komt u op de N41. Hier slaat u links af. Na 1,5 km komt u vanzelf het dorp van
Gijzegem binnen.
Bij het binnenkomen in de bebouwde kom van Gijzegem, aan het eerste
verkeerslicht (vaak knipperlicht) sla je links de smalle Gravin de Robianostraat in.

De ingang van de parking bevindt zich aan uw rechterzijde.

Bij het indrukken van de groene knop ontvang je een ticket.

DIT TICKET ZUL JE NODIG HEBBEN OM DE PARKING TE VERLATEN.
HOU DUS GOED BIJ.
Je neemt de trap of de lift naar het gelijkvloers.

Je gaat terug naar buiten via de schuifdeur (die automatisch open gaat als je er vlak voor
staat).

Je gaat rechts en volgt het pad (oranje pijl woonzorgcentrum).

Je komt het woonzorgcentrum lang achter binnen.

Je gaat rechtdoor, door de (automatische) schuifdeur.

Aan het onthaal ga je links door de schuifdeur (dit is de hoofdingang) terug naar buiten.

Eens buiten zie je op je rechterzijde het administratief gebouw (grijs gebouw met blauwe
ramen). Daar kan je je aanmelden.

TERUGKEREN NAAR UW WAGEN IN DE ONDERGRONDSE PARKING
Stap terug via het woonzorgcentrum dat nu vlak voor je ligt. Eens binnen ga je naar rechts
door de schuifdeur door naar de achterste blauwe deur.
Nu ben je op een binnentuin.
Volg de oranje pijlen naar de ondergrondse garage. (iets verderop aan de linkerzijde)

Buiten aan de schuifdeur neem je je ticket van bij het binnenrijden bij de hand. De
schuifdeur gaat automatisch open. Zo niet, scan het biljet aan de terminal naast de deur.
De deur gaat automatisch open.
Voorlopig hoeft u de betaalautomaat, die rechts staat als u binnenstapt, niet te gebruiken.
Keer via de trap of de lift terug naar de verdieping waar je je wagen hebt geparkeerd.
HEB JE JE TICKET AL BIJ DE HAND?
LET BIJ HET BUITENRIJDEN GOED OP: MAAK DAT JE RECHT VOOR DE SLAGBOOM KOMT
TE STAAN (niet schuin) en dat je je ticket kan aanbieden aan de scanterminal.
Je kan je ticket onmiddellijk na het opengaan van de slagboom rechts naast de
scanterminal in de afvalemmer gooien. (milieuvriendelijk)

De slagboom gaat automatisch open en je kan buitenrijden. Je bent verplicht rechts af te
draaien.
Op het einde terug rechts en zo kom je op de Pachthofstraat.
Wil je naar de autosnelweg? Ga rechts en volg 2 Km tot aan het kruispunt. Draai links op
richting Antwerpen, Dendermonde of rechtsaf richting Aalst, Brussel, Oostende.

Tot ziens!

HET GEBRUIK VAN DE BOVENGRONDSE PARKING
Dit kan enkel ’s avonds na 17u00 of in het geval je niet langer dan 30 minuten blijft.
Vanuit Brussel of Gent:
-

E40, afrit nr. 19 Aalst => volg vanaf dan richting Dendermonde.
Bij het binnenkomen in de bebouwde kom van Gijzegem, ligt het complex vlak voor
de bocht op de linkerkant.
Opgelet dit is een zeer gevaarlijk punt.
Je kan vooraan de parking gebruiken. (zie bord CAMPUS ROBIANO met pijl
naar “Woonzorgcentrum”)

Vanuit Antwerpen:
-

E17, afrit nr. 15 Sint-Niklaas – richting Dendermonde => In Dendermonde, richting
Aalst.
In de dorpskom Gijzegem in de grote bocht ligt het kloostercomplex op je
rechtrzijde.
Opgelet dit is een zeer gevaarlijk punt.
Je kan vooraan de parking gebruiken. (je hoeft het bord campus Robiano niet te
volgen).

Het generalaat bevindt zich achter de blauwe schuifpoort op de linkerkant (grijs gebouw
met blauwe ramen).

Daar kan je je aanmelden.

