Provinciaal Erfgoedcentrum - Ename
(Oudenaarde)

Lotharingenstraat 1
9700 Ename (Oudenaarde)
Oost-Vlaanderen

Stap en Trap
Vanuit het Provinciaal Erfgoedcentrum kan je het archeologisch park verkennen, het
beschermde dorp met museum en de Sint-Laurentiuskerk bezoeken of door het
Scheldelandschap wandelen en fietsen.
Het gebouw is volledig toegankelijk voor bezoekers met een beperking.
Het Erfgoedcentrum is makkelijk te bereiken via een pad langs het archeologisch
park, en een jaagpad langs de Schelde.
De deelgemeente van Oudenaarde ligt vlakbij de fietsknooppunten 84 en 86 van
fietsknooppuntennetwerk Vlaamse Ardennen, en is gemakkelijk bereikbaar vanuit de
omliggende gemeenten.
Bezoek de website van Fietsnet voor meer informatie over de ligging van deze
fietsknooppunten.
Er is een overdekte fietsenstalling voor 20 fietsen, en ook in openlucht kunnen er
fietsen gestald worden.
Slimweg! De fietsrouteplanner van Toerisme Oost-Vlaanderen maakt het je heel
makkelijk om een fietsroute uit te stippelen. Je hebt zelfs de mogelijkheid om
onverharde wegen te vermijden.

Trein
Het dichtsbijzijnde station is dat van Oudenaarde.
Oudenaarde

Frequentie

Gem.
Reistijd

Oudenaarde

Frequentie

vanuit Antwerpen-Centraal (overstap Gent-Sint-Pieters of
Brussel-Noord)

2 per uur

vanuit Brugge
vanuit Brugge (overstap Kortrijk of Gent-Sint-Pieters)

1 per uur
2 per uur

vanuit Brussel-Centraal
vanuit Gent-Sint-Pieters

1 per uur
1 per uur

vanuit Hasselt (overstap Brussel-Zuid)

1 per uur

vanuit Leuven (overstap Brussel-Zuid)

1 per uur

Gem.
Reistijd
1 u. 35
min
1 u. 15
min
1 u. 05
min
50 min
30 min
2 u. 20
min
1 u. 25
min

Slimweg! Plan je reis van station tot station met de NMBS routeplanner

Je kan te voet naar het museum. De route is iets meer dan 2 kilometer (wandelplan).
Verkies je het openbaar vervoer?
Aan het station van Oudenaarde kan je bus 41 richting Zottegem nemen tot aan de
halte ‘Ename Station'. Deze halte ligt op 700 meter van het Erfgoedcentrum. Loop
de spoorwegen terug over en neem de eerste straat rechts. Het centrum ligt verderop
in de straat.

Bus - Tram
Hieronder vind je een overzicht van bussen die in de buurt van het museum komen:
Lijn

Route

Bus 41

Oudenaarde - Zottegem

Belbus 445
(!)

Horebeke - Oudenaarde

Frequentie
weekdag: 1 per uur
zaterdag: 1 per 1 à 2 per uur
zondag: 1 per 2 per uur
Dienstregeling (geef de gewenste datum
in)
weekdag: op aanvraag
zaterdag: op aanvraag
zondag: op aanvraag
Meer informatie

Met lijn 41 en belbus 445 stap je af aan de halte 'Ename Station'. Deze halte ligt op
700 meter van het Erfgoedcentrum.

(!) Om in de provincie Oost-Vlaanderen een belbus te reserveren dien je minimum 2
uur op voorhand contact op te nemen met de belbuscentrale op het telefoonnummer:
09 211 91 91. De openingsuren van de belbuscentrale vind je hierbij.
Een belbus rijdt enkel op aanvraag. Vergeet ook zeker je terugrit niet te reserveren.
De tarieven van een belbus zijn hetzelfde als die van een Lijnbus.

Zijn er storingen of omleidingen op je reisweg?
Die kan je snel en eenvoudig terug vinden op de website van De Lijn. Zoek je lijn op
en klik op het tabblad 'Omleidingen'. Ook als je een route opzoekt via de routeplanner
worden eventuele omleidingen op die route vermeld.

Boot
Er is een kade/aanlegsteiger aan de Schelde, ter hoogte van het archeologisch park.
Vanaf het archeologisch park is het nog 300 meter tot aan het Provinciaal
Erfgoedcentrum.

Auto
Slimweg! Geraak je vlot op je bestemming of is het aanschuiven geblazen?
Controleer voor je vertrekt de verkeerssituatie op de snelwegen of bekijk geplande
wegenwerken dankzij de nieuwsberichten van het Verkeerscentrum Vlaanderen.

Parkeren
Je kan gratis parkeren recht tegenover het Provinciaal Erfgoedcentrum.

Routebeschrijving
Kom je vanuit Antwerpen via de E17?

Op de E17 neem je afrit 8 (De Pinte) naar N60 richting Oudenaarde/ Nazareth. Sla na
de afrit rechtsaf bij de Nieuwe Steenweg. Je rijdt voorbij twee rotondes. Op de 3e
rotonde neem je de 2e afslag, de Graaf van Landaststraat. Ga in deze straat linksaf bij
de Ohiostraat. Rijd deze straat en vervolgens de Oudstrijdersstraat ten einde. Sla aan
het einde rechtsaf. Dit is de Nederenamestraat. Rij de sporen over en neem de eerste
straat rechts, de Lotharingenstraat. Het Erfgoedcentrum ligt verderop in de straat.
Kom je vanuit Kortrijk via de E17?
Neem op de E17 afrit 6 (Deerlijk) naar de N459 richting Kruishoutem/Olsene. Neem
op de rotonde de derde afslag naar de N459/Olsensesteenweg. Neem op de volgende
rotonde de tweede afslag, rechtdoor richting Hoogstraat. Rij onder de N60 door en sla
dan aan het kruispunt linksaf, de Doornikse Heerweg op. Op het einde van de straat
sla je rechtsaf en dan meteen links. Volg de straat tot aan de tweesplitsing. Sla hier
rechtsaf, de Sint-Annastraat in. Rij de sporen over en neem dan de eerste straat links.
Op het einde van de straat sla je rechtsaf. Rij de sporen en de brug onder en neem de

eerste straat rechts. Blijf de straat volgen tot over het water. Het Erfgoedcentrum ligt
verderop in de straat aan de rechterkant.
Kom je vanuit Brugge of Oostende via de E40?

Hou op de E40 rechts aan bij het knooppunt Zwijnaarde en volg de borden E17
richting Kortrijk. Neem afrit 8-De Pinte en voeg in op de Nieuwe Steenweg/N60
richting Oudenaarde. Op de 2e rotonde neem je de 2e afslag, de Graaf van
Landaststraat. Ga in deze straat linksaf bij de Ohiostraat. Rijd deze straat en
vervolgens de Oudstrijdersstraat ten einde. Sla aan het einde rechtsaf. Dit is de
Nederenamestraat. Rij de sporen over en neem de eerste straat rechts, de
Lotharingenstraat. Het Erfgoedcentrum ligt verderop in de straat.
Kom je vanuit Brussel via de E40?

Neem op de E40 afslag 18-Erpe-Mere, richting Zottegem/Erpe-Mere. Sla rechtsaf
naar de Oudenaardsesteenweg/N46 richting Zottegem/Herzele. Sla na ongeveer 17,5
kilometer linksaf, de Latemdreef in. Volg deze baan voorbij het ronde punt. Rij de
sporen over en neem de eerste straat rechts, de Lotharingenstraat. Het Erfgoedcentrum
ligt verderop in de straat.

