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Met het openbaar vervoer 

 

•  Vanuit het station Gent-Sint-Pieters kan u de buslijnen 48, 49, 70, 71 en 72 nemen  

    U moet wel zeker zijn dat ze richting Zwijnaarde rijden want dezelfde bussen gaan ook de andere kant van Gent uit  

•  Er is een halte vlakbij het Huis van de Bouw  

Vanuit Brussel of Oostende (via E40)  

 

•  afrit 16 Merelbeke (richting Eeklo - Antwerpen)  

•  2de afrit (richting Eeklo-Haven-Merelbeke) 

•  U komt nu op R4 (Ringvaart). 

•  U rijdt voorbij de afrit Merelbeke-Zwijnaarde en de afrit UZ. 

•  Net voorbij de Coca-Colafabriek neemt u de afslag onder de brug (geen richting aangegeven). 

•  Op het einde slaat u rechtsaf. 

•  U rijdt over de brug. 

•  Aan de lichten gaat u rechtsaf. U bent nu in de Tramstraat. 

•  het Huis van de Bouw bevindt zich op uw linkerkant. 

  

Vanuit Brussel of Oostende (via E40)  

 

Alternatieve route: 

•  Vanuit Brussel of Oostende (via E40), afrit 14 (Gent/Deinze/Expo). 

•  U volgt richting Gent en komt zo op de Kortrijksesteenweg. 

•  Aan een groot rond punt (De Sterre) gaat u rechtsaf richting Oudenaarde (N60). 

•  U blijft de steenweg volgen. 

•  Op het einde van het groot rondpunt volgt u richting Merelbeke. 

•  U rijdt nu in de Tramstraat. 

  

Vanuit Antwerpen of Kortrijk (via E17) 

 

Heenreis: 

•  Afrit 8 'De Pinte - Zevergem'  

•  U neemt de N60 Oudenaarde - Gent (richting Gent). 

•  U blijft deze steenweg volgen tot aan een groot rondpunt (4de lichten). Daar slaat u rechtsaf (op de hoek Bond Moyson). 

•  U rijdt nu in de Tramstraat. 

•  Het Huis van de Bouw bevindt zich aan uw rechterkant. 

 

Terugreis: 

•  Als u onze parking verlaat slaat u linksaf. 

•  Aan het groot rondpunt volgt u richting E40/E17. 
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