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Hoe Fedustria Gent bereiken?

Contactgegevens

Fedustria Gent - Afd. Sociaal
Poortakkerstraat 96
9051 Gent (St-Denijs-Westrem)
Tel. +32 (0)9 242 98 10

Fedustria Gent - Afd. Economie
Poortakkerstraat 98
9051 Gent (St-Denijs-Westrem)
Tel. +32 (0)9 242 98 20

E-mail: info@fedustria.be
Website: www.fedustria.be

 
Met de auto

2 MOGELIJKHEDEN

ROUTE 1 ROUTE 2
• U neemt op de E40 afrit FLANDERS EXPO/EEKLO en volgt deze 

weg tot aan het rondpunt net naast de ring(vaart). 
• Dus: u laat IKEA en FLANDERS EXPO rechts liggen.  
• Aan het rondpunt keert u terug, maar u houdt nu wel rechts aan 

en volgt de bordjes ‘Bezoekers EXPO’. Zodoende komt u op ‘The 
loop’. 

• Daar houdt u links aan en u ziet bedrijven zoals Coppens Glas, 
Daphne, Rombouts Koffi  e en een Citroën garage.

• Ter hoogte van deze garage rijdt u helemaal links. U ziet aan de 
linkerkant een zwart verkeersbord met wegwijzer: POORTAKKER 
(linksaf ).

• U komt aan een rondpunt. 
• U neemt de eerste afslag en bereikt iets verder op uw rechter-

zijde ons gebouw met ruime parkeermogelijkheid.

• U neemt op de E40 afrit FLANDERS EXPO/EEKLO en volgt 
de richtingaanwijzer “Poortakker”, die u tot op de Kortrijk-
sesteenweg leidt.

• Na  de brug E40 en op de Kortrijksesteenweg neemt u de 
eerste straat rechts na Wagenverhuur Dockx. 

• U volgt de Bijenstraat tot aan het rondpunt. 
• U neemt de eerste afslag
• Daar houdt u links aan en u ziet bedrijven zoals Coppens 

Glas, Daphne, Rombouts Koffi  e en een Citroën garage.
• Ter hoogte van deze garage rijdt u helemaal links. U ziet 

aan de linkerkant een zwart verkeersbord met wegwijzer: 
POORTAKKER (linksaf ).

• U komt aan een rondpunt. 
• U neemt de eerste afslag en bereikt iets verder op uw rech-

terzijde ons gebouw met ruime parkeermogelijkheid.
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E40/A10 Brussel
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Zwijnaarde

E17/A14 Kortrijk 

R4 (Ring)
Ringvaart
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GPS: het huisnummer 96-98 is 
niet beschikbaar in sommige 
GPS-systemen. U gebruikt het 
beste Poortakkerstraat 131 
(= SBAT, gelegen tegenover ons 
kantoor).

 Exit Flanders Expo / Eeklo


