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Zaterdag 24 februari 2018

HoGent - Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Hogent Campus BME/CTL (Schoonmeersen)
V(alentin) Vaerwyckweg 1 (postadres - auto)
Voskenslaan 270 (te voet - fiets - openbaar vervoer)

Hoe vind je de Locatie
Campus Hogent Campus BME/CTL (Schoonmeersen) is vlot bereikbaar, zowel met het openbaar
vervoer als met de wagen, nl. vlak bij het station Gent Sint-Pieters en de ring rond Gent (R4).
De campus heeft een rechtstreekse afrit op de ring (R4) en beschikt over een ruime parking.
Te voet of met de fiets is campus Hogent Campus BME/CTL (Schoonmeersen) bereikbaar via de
Sint-Denijslaan, de Voskenslaan en via de Schoonmeersstraat.
Met de wagen is de campus enkel te bereiken via de ring rond Gent (R4 richting Eeklo met een
eigen afrit aan de campus).

Vanuit Brussel
Neem de E40 richting Gent. Op de verkeerswisselaar van Zwijnaarde blijf je de E40 volgen,
richting Oostende. Na iets meer dan 1 km neem je afrit 14 (R4 - Expo). Rechts aanhouden en
volg verder richting R4 - Expo tot je op een rotonde komt. Daar neem je richting Zelzate, de
brug over de Ringvaart. Op de brug links houden. Op de volgende rotonde volg je richting
HoGent Schoonmeersen ; net voorbij deze rotonde neem je de afrit HoGent Schoonmeersen.

Vanuit Antwerpen
Neem de E17 richting Gent. Op de verkeerswisselaar van Zwijnaarde neem je de E40 richting
Oostende. Na iets meer dan 1 km neem je afrit 14 (R4 - Expo). Rechts aanhouden en volg
verder richting R4 - Expo tot je op een rotonde komt. Daar neem je richting Zelzate, de brug
over de Ringvaart. Op de brug links houden. Op de volgende rotonde volg je richting HoGent
Schoonmeersen ; net voorbij deze rotonde neem je de afrit HoGent Schoonmeersen.

Vanuit Kortrijk
Neem de E17 richting Gent. Op de verkeerswisselaar van Zwijnaarde neem je de E40 richting
Oostende. Na iets meer dan 1 km neem je afrit 14 (R4 - Expo). Rechts aanhouden en volg
verder richting R4 - Expo tot je op een rotonde komt. Daar neem je richting Zelzate, de brug
over de Ringvaart. Op de brug links houden. Op de volgende rotonde volg je richting HoGent
Schoonmeersen ; net voorbij deze rotonde neem je de afrit HoGent Schoonmeersen.

Vanuit Oostende
Neem de E40 richting Gent. Voorbij Gent-West neem je afrit 14 (R4 - Expo). Volg verder richting
R4 - Expo tot je op een rotonde komt. Daar neem je richting Zelzate, de brug over de Ringvaart.
Op de brug links houden. Op de volgende rotonde volg je richting HoGent Schoonmeersen ; net
voorbij deze rotonde neem je de afrit HoGent Schoonmeersen.
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