
Campus Gent (gebouw Thomas Cook) 

Tramstraat 63 

9052 Zwijnaarde 

Tel. 050/40 30 90 

 

Bereikbaarheid met de wagen  -  GPS coördinaten   N 51°00’35.90     E 3°42’12.43 

1. Vanuit Oostende (via E40) 

a. Vanuit Oostende (via E40) afrit 14 “Expo/Gent/Sint-Martens-Latem/Sint-Denijs-Westrem”, richting EXPO/Gent,  

Gent blijven volgen, op de Kortrijksesteenweg richting Gent volgen  

b. Aan de lichten voor de brug (Don Bosco) rechtsweg  naar de buitenring, afrit Zwijnaarde nemen 

c. Aan gebouwen van Bond Moyson (links aan het rondpunt), rondpunt meevolgen en straat inrijden voor Bond Moyson 

richting Merelbeke, dan ben je in de Tramstraat 

2. Vanuit Brussel 

a. Vanuit Brussel (via E40) afrit 14 “Expo/Gent/Sint-Martens-Latem/Sint-Denijs-Westrem”, richting EXPO/Gent,  

Gent blijven volgen, op de Kortrijksesteenweg richting Gent volgen (zie wegbeschrijving vanuit Oostende) 

b. OF op het verkeersknooppunt (E40/E17) in Zwijnaarde volg je E17 (Kortrijk),  

afrit 8 “De Pinte/Oudenaarde/Eke” (zie wegbeschrijving vanuit Kortrijk) 

c. OF voor Gent in Merelbeke R4 nemen en opnieuw afrit Zwijnaarde 

3. Vanuit Antwerpen 

a. Neem afrit R4 richting Eeklo (net voor de afrit richting Oostende), daarna afrit Zwijnaarde nemen 

b. Aan gebouwen van Bond Moyson (links aan het rondpunt), rondpunt meevolgen en straat inrijden voor Bond Moyson 

richting Merelbeke, dan ben je in de Tramstraat 

c. Je kan ook richting Kortrijk volgen en dan afrit 8 nemen (zie hieronder) 

4. Vanuit Kortrijk 

a. afrit 8 “De Pinte/Oudenaarde/Eke”,  richting Gent volgen via de N60, na ongeveer 3 km (aan de rechterkant Bond Moyson) 

sla je rechtsaf richting Merelbeke, dan ben je in de Tramstraat  

Wegrijden : de oprit Zwijnaarde nemen voor de richtingen Antwerpen – Brussel – Kortrijk,  

                      voor Kortrijk kan je ook terugrijden naar de oprit in Eke, voor Oostende dien je via de R4 te rijden. 

 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer  

Vanuit het station Gent-Sint-Pieters, kan je de buslijnen 48-49-70-71 en 72 richting Zwijnaarde nemen. 

Afstappen aan de halte in de Tramstraat. 

Reistijd is 15 tot 20 minuten.  
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