
 

Bereikbaarheid kantoren MeetDistrict 

 

Adres 

MeetDistrict 

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 300 

9000 Gent 

 

Met de fiets 

Via veilige fietswegen is de site voor fietsers vlot bereikbaar zijn, zowel via de R4, de Sluisweg, de 

Ottergemsesteenweg Zuid als via de Hamerlandtragel. Er is een app beschikbaar op de website van KAA Gent 

die u helpt om uw fietsroute te berekenen: www.kaagent.be/stadion/mobiliteit/route  

 

 

Met het openbaar vervoer 

Met de lijnen 65 en 67 stapt u af aan de halte ‘Ghelamco Arena’. U kan ook aan het station tram 4 nemen naar 

het Stadion. Neem tram 4 richting Gent Zwijnaardebrug en stap na tien minuten af aan de halte 'Gent 

Gestichtstraat'. Wandel vervolgens via het afgescheiden pad langs de R4 naar de Ghelamco Arena (+/- 1.5 km.). 

 

 

Met de auto 

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 de Ghelamco arena.   

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 de Ghelamco Arena treft. 

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 en vervolg uw weg via de Ottergemsesteenweg-Zuid tot de Ghelamco 

arena 

 

Parking 

Bezoekers van MeetDistrict kunnen parkeren op ondergrondse parking, P3. Zie gele zone op bijgevoegd plan. 

Na uw bezoek kan u uw parkingticket bovengronds betalen aan het automaat aan de slagbomen op parking 4. 

Dichtbij kan u de trap nemen naar de ondergrondse parking 3.  

 

Ingang MeetDistrict 

Ingang MeetDistrict vindt u naast de hoofdingang van Albert Heijn, tussen palen E en F.  

Eenmaal binnen kan u zich aanmelden aan het onthaal of neemt u de trap of de lift naar de derde verdieping. Zie 

gele zone op onderstaand plan.  

http://www.kaagent.be/stadion/mobiliteit/route


 

 


