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Indien te voet : Volg de richting van de rode pijl tussen de twee 
gebouwen door (ingang Europa) 
 -> Indien met wagen zie onderaan voor uitleg Parking ! 
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utebeschrijving met de wagen 

Routebeschrijving met de wagen 

Vanuit Antwerpen 

U neemt de autosnelweg E 17 ANTWERPEN - GENT. U neemt de afrit GENTBRUGGE. Op 

het einde van de afrit gaat u aan de lichten rechtdoor en komt u in de Land Van 

Rodelaan. U neemt de derde straat links, dit is de Robert Rinskopflaan.  
Het vervolg vindt u hieronder bij “Vanaf de Robert Rinskopflaan” 

 

Vanuit Brussel : 

U neemt de autosnelweg E 40 BRUSSEL - GENT. Wanneer u GENT nadert, ziet u de 

splitsing E 40 OOSTENDE - FLANDERS EXPO en de richting E 17 GENT - ANTWERPEN. U 

kiest de richting E 17 ANTWERPEN en u neemt op de E17 de afrit GENTBRUGGE. Op het 

einde van de afrit gaat u naar LINKS en slaat u aan de 1e lichten RECHTS af, zo komt u 
in de Land Van Rodelaan. 

U neemt de derde straat links, dit is de Robert Rinskopflaan.  

Het vervolg vindt u hieronder bij “Vanaf de Robert Rinskopflaan” 

 

Vanuit Kortrijk 

U neemt de autosnelweg E 17 KORTRIJK-GENT. U neemt de afrit GENTBRUGGE. Op het 

einde van de afrit gaat u naar LINKS en slaat u aan de 1e lichten RECHTS af, zo komt u 
in de Land Van Rodelaan. 

U neemt de derde straat links, dit is de Robert Rinskopflaan.  

Het vervolg vindt u hieronder bij “Vanaf de Robert Rinskopflaan” 

 

Vanaf de Robert Rinskopflaan  

Vervolgens rijdt u steeds rechtdoor tot na de verkeerslichten (ondertussen bent u in de 

Leo Terzweillaan). Op het einde van deze straat gaat u nog eens rechtdoor het 

industriepark op (Gentbrugge II). Reeds vanaf de afrit van de autosnelweg is er 
signalisatie ‘Gentbrugge II’. 

In het industriepark ziet u direct rechts de gebouwen van SEBECO CENTER. 
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Routebeschrijving met openbaar vervoer 

 

Vanuit station Gent Dampoort 

U neemt de trolleybus 3 GENTBRUGGE-MEERSEMDRIES richting GENTBRUGGE en na een 

tiental minuten, ter hoogte van de Twee Kapellestraat stapt u af. Dit is de halte net over 

de Schelde. U neemt de eerste straat rechts. Dit is de Kerkstraat. Op het einde bevinden 

zich onze gebouwen. 

Vanuit station Gent Sint-Pieters 

U kan best de tram nemen (21 of 22). 
Als alternatief kan u de bus nemen (reistijd van ongeveer 30 minuten) 

www.delijn.be. 

 
Parking 

 
In de omliggende straten is het betalend parkeren. Deze straten liggen in een ‘groene’ 

zone dus 3€/dag. 

Op de parking van het bedrijvenpark kan er niet geparkeerd worden. 

Om de ingang van het bedrijvenpark te vinden en de ingang naar de GiVi lokalen : zie 

afbeelding op de 1ste pagina van deze routebeschrijving. 

 
Vragen ? 

  

Indien u nog vragen heeft, neem gerust contact op: bel 03/286.83.40 of mail 

info@givigroup.be. 
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