Bereikbaarheid Publiek Authentiek

Met de auto
Gelegen vlakbij belangrijke invalswegen E17, E40, R4
Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving
Vanaf de R4, de ring rond Gent
Komende van Eeklo, rijrichting Merelbeke; neemt u net voorbij de SBAT autokeuring de afrit
‘Zwijnaarde’. U slaat rechtsaf op Heerweg-Noord richting het centrum van Zwijnaarde. Aan de 2de
verkeerslichten slaat u linksaf in de Adolphe Della Faillelaan. U rijdt rechtdoor onder de viaduct van
de E17 en meteen daarna ziet u Publiek Authentiek aan uw linkerzijde.
Komende van Zelzate, rijrichting Eeklo; neem afrit 7 Merelbeke, en volg de N444
Hundelgemstesteenweg richting Merelbeke centrum, tot aan het rondpunt, waar u rechts neemt op
de N469 Zwijnaardsesteenweg, over de 2de brug, vlak voor de brug van de E17 slaat u direct rechtsaf
in de Nieuwescheldestraat.
Vanaf de E17
neemt u afrit 8 ‘De Pinte-Zevergem’ en volg richting Gent. Voorbij de 3de verkeerslichten, slaat u
rechtsaf in de Tramstraat, richting Merelbeke. Voorbij de eerste verkeerslichten, vervolgt u rechtdoor
in de Adolphe Della Faillelaan, onder de brug van de E17 door, en net erna slaat u onmiddellijk links
af in de Nieuwescheldestraat. Publiek Authentiek ziet u nu recht voor u.
Vanaf de E40
Komende van Brussel: neem afrit ‘Merelbeke’ en volg Merelbeke centrum, sla linksaf in de Van
Laethestraat tot aan het T-kruispunt, sla rechtsaf in de Guldensporenlaan, aan het rondpunt neemt u
links op de N444 Hundelgemsesteenweg, tot aan het volgende rondpunt, waar u rechts neemt op de
N469 Zwijnaardsesteenweg, over de 2de brug, vlak voor de brug van de E17 slaat u direct rechtsaf in
de Nieuwescheldestraat.
Komende van Oostende: aan de verkeerswisselaar van Zwijnaarde volgt u de E17 richting Kortrijk. U
neemt de afrit 8 ‘De Pinte-Zevergem’ en volg richting Gent. Voorbij de 3de verkeerslichten, slaat u
rechtsaf in de Tramstraat, richting Merelbeke. Voorbij de eerste verkeerslichten, vervolgt u rechtdoor
in de Adolphe Della Faillelaan, onder de brug van de E17 door, en net erna slaat u onmiddellijk links
af in de Nieuwescheldestraat. Publiek Authentiek ziet u nu recht voor u.
Openbaar vervoer
Bushalte ‘Zwijnaarde Brug E17’, op enkele passen van de Nieuwescheldestraat
Tramhalte ‘Zwijnaarde Molen’: u gaat richting Merelbeke de Adolphe Della Faillelaan op en na 10
minuten wandelen, gaat u onder de brug van de E17 door en slaat u onmiddellijk linksaf in de
Nieuwescheldestraat

