
ROUTE BESCHRIJVING
ARTEMEDIS

Kortrijksesteenweg 1029, 9051 Sint-Denijs-Westrem

 
Met de auto vanuit de richting Antwerpen ( ook voor Nederland behalve Zeeland )

  Van op de ring rond Antwerpen (R1) neemt u de E17 

  Net voorbij Gent neemt u de E 40 richting Oostende 
  Na een paar kilometer neemt u afrit nr. 14 ( R4-Expo-Deinze-Gent)

  Volg meteen de eerste bocht naar rechts richting Gent. 

  Zo belandt u automatisch op de Kortrijksesteenweg.

  Na 700 m. bevindt Artemedis zich aan de rechter kant, net vóór de verkeerslichten.

  U kan gebruik maken van de parkeerruimte vóór het huis.

  Let op : Parkeren langs de straat is hier verboden en wordt beboet.

Met de auto vanuit Zeeland

  Via de Westerscheldetunnel rijdt u richting Terneuzen

  Via de N 62 (NL) en de N 423 (B) vervolgt u uw weg richting Gent

  Bij Zelzate neemt u de R4 richting E4O-Oostende
  Zo komt u in Gentbrugge op de E17

  Verder zoals vanuit richting Antwerpen

Met de auto vanuit de richting Kortrijk

  Neem de E 17 richting Gent

  In Zwijnaarde neemt u de E 40 richting Oostende 

  Na een paar kilometer neemt u afrit nr. 14 ( R4-Expo-Deinze-Gent)

  Volg meteen de eerste bocht naar rechts richting Gent. 

  Zo belandt u automatisch op de Kortrijksesteenweg.

  Na 700 m. bevindt Artemedis zich aan de rechter kant, net vóór de verkeerslichten.

  U kan gebruik maken van de parkeerruimte vóór het huis.
  Let op : Parkeren langs de straat is hier verboden en wordt beboet.

Met de auto vanuit de richting Oostende of Brussel

  Neem de E 40 naar Gent.

  Neem afrit nr. 14 ( R4-Expo-Deinze-Gent) en volg richting Gent

  Zo belandt u automatisch op de Kortrijksesteenweg.

  Na 700 m. bevindt Artemedis zich aan de rechter kant, net vóór de verkeerslichten.

  U kan gebruik maken van de parkeerruimte vóór het huis.

  Let op : Parkeren langs de straat is hier verboden en wordt beboet.

Per trein 

        Neem de trein naar Gent St-Pieterstation

        Neem tramlijn nr. 1 richting EXPO



        Stap uit aan de halte Maalte ( 1ste halte 

Te voet vanaf luchthaven Schiphol :
             Volg vanuit de inkomhal van de luchthaven de borden Hilton Hotel. Vervolg uw weg langs 

het  

             Hilton Hotel en loop naar het ABN Ambro kantoor dat 150 m verder ligt. Voor de ABN Amro 

             neemt u de straat naar links en dan de eerste naar rechts ( Evert van Beekstraat ) Aan het 

einde

             van de straat ziet u het Avioport gebouw, tegenover het zwarte Microsoft gebouw.


