
 

 

Ons kantoor: Sluisweg 1 bus 13 – 9000 Gent 

U kan parkeren in de ondergrondse parking waar er parkeerplaatsen voorbehouden zijn. 

De inrit van de parking bevindt zich langs de kant van de ringvaart via de Sluisweg. 

Neem op het rondpunt de afslag richting Sluisweg en rij tot net voorbij de tweede 

kantoortoren, waarna u aan de linkerkant de ondergrondse parking kan binnenrijden.  

Wanneer u de parking binnenrijdt, rijdt u helemaal door tot achteraan. Op de voorlaatste 

rij aan uw linkerkant vindt u de bezoekersplaatsen die worden aangeduid met een Straco 

naambordje. 

 Komt u vanuit Antwerpen via de E17? 

Neem op de E17 de afrit Gent-Centrum richting Oostende/E40/Brussel. 

Neem vervolgens afrit 9 (UZ Gent). Neem op de rotonde de derde afslag naar de 

Corneel Heymanslaan. 

Vervolg uw weg via de Ottergemsesteenweg-Zuid tot aan het rondpunt net voorbij de 

Ghelamco arena. De twee Blue Towers complex bevinden zich aan uw linkerkant. 

 

 Komt u vanuit Brussel via de E40? 

Houd op de E40 rechts aan bij het knooppunt Merelbeke en volg de borden R4 richting 

E17/Antwerpen. Voeg in op B403, neem vervolgens afrit 10 Merelbeke en blijf op R4 

richting Eeklo/Gent/Haven 7000-9990 tot u aan uw rechterkant het Blue Towers 

kantoorcomplex ziet. Net nadat u de gebouwen voorbijrijdt, neemt u de afrit die uitgeeft 

op het rondpunt. Neem op het rondpunt de eerste afslag naar Sluisweg. 

De twee Blue Towers bevinden zich aan uw linkerkant. 

  

 Komt u vanuit Brugge of Oostende via de E40? 

Neem op de E17 richting Gent de afrit U.Z. Gent/Gent-Centrum. Voeg in op de B401. 

Neem vervolgens afrit 9 (U.Z. Gent) richting Corneel Heymanslaan. Houd links aan bij 

de splitsing en volg de borden voor Zelzate/R4/Haven 7000-9990 tot aan het rondpunt 

net voorbij de Ghelamco arena. De twee Blue Towers bevinden zich aan uw linkerkant. 
 


