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UGENT TECHTRANSFER 

iGent (3de verdieping) 

Technologiepark-Zwijnaarde 126 

9052 Gent-Zwijnaarde 

Tel. +32 9 264 78 83 

 

 

iGENT GEBOUW 

Vanaf de hoofdingang van Tech Lane, volgt u de signalisatie naar zone C. U rijdt langs de rotonde nog 200 meter rechtdoor, 
tot aan de eerstvolgende straat links. Op het einde van die straat draait u weer naar links. U volgt de parklus tot aan de 
twee torens (C2a en C2b). iGent (C2b) is de bruin gekleurde toren links, met zonnepanelen op de voorgevel. 

 
 

HOE BEREIKT U TECHLANE GHENT SCIENCE PARK?  

Met het openbaar vervoer vanaf het station Gent-Sint-Pieters  
 
- Gratis pendeldienst tussen het station Gent-Sint-Pieters en Tech Lane. De busjes rijden elke 15 minuten 

tussen 7u30 en 9u30 ’s morgens en tussen 16u30 en 18u30 ‘s avonds. U kan opstappen op deze busjes aan 
de achteringang van het station (naast de tramtunnel). Opgelet: u dient zich eerst te registreren. Meer info: 
http://www.techlane.be/services/shuttle-services/ 

 
C2b 
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- Bus n°70, 71 or 72 (richting Zwijnaarde/Nazareth/Merelbeke) op perron 6.  

 Bushalte (1): Halte Zwijnaarde Bollebergen  
 Bushalte (2): Halte Zwijnaarde Technologiepark 

 
- Tram 2 verbindt het station Gent-Sint-Pieters met Zwijnaarde (Heerweg Noord, Halte Zwijnaarde Molen (3)).  

 

Met de wagen 

Vanuit Brussel 

Volg de snelweg E40 in de richting van Oostende. Neem de afrit 16 (Merelbeke/Antwerpen/Zelzate/Eeklo/Gent). 
Aan het einde van de afrit neemt u de R4 in de richting van Eeklo/Gent/Merelbeke. Volg de R4 gedurende 4 km 
langs de ringvaart en neem de uitrit N60 in de richting van Oudenaarde/Zwijnaarde. Volg de N60 over de twee 
bruggen tot aan een lang uitgerekte rotonde (kluifrotonde). Aan het einde van deze kluifrotonde maakt u een 
U‐bocht. De ingang van het Technologiepark ligt op uw rechterkant.  

Vanuit Oostende/Brugge 

Volg de snelweg E40 in de richting van Brussel. Neem de afrit 14 (Deinze/Gent-Expo). Ikea en Flanders Expo 
liggen aan uw rechterkant. Op het einde van de afrit houdt u rechts aan en rijdt u de R4 op in de richting van 
Eeklo/Gent/Merelbeke. Volg de R4 langs de ringvaart en neem de afrit N60 in de richting van 
Oudenaarde/Zwijnaarde. Volg de N60 over de twee bruggen tot aan een lang uitgerekte rotonde (kluifrotonde). 
Aan het einde van deze kluifrotonde maakt u een U‐bocht. De ingang van het Technologiepark ligt op uw 
rechterkant. 

Vanuit Antwerpen 

Volg de snelweg E17 in de richting van Gent/Kortrijk. Bij het knooppunt Gent-Centrum volgt u de borden E40 
richting Oostende/Brussel. Houd rechts aan, volg de borden voor R4/N9/Eeklo en voeg in op de R4. Na 1,5 km slaat 
u af naar de N60 richting Oudenaarde/Zwijnaarde. Volg de N60 over de twee bruggen tot aan een lang uitgerekte 
rotonde (kluifrotonde). Aan het einde van deze kluifrotonde maakt u een U‐bocht. De ingang van het 
Technologiepark ligt op uw rechterkant. 

Vanuit Rijsel/Kortrijk 

Volg de snelweg E17 in de richting van Antwerpen. Neem de afrit 8 (De Pinte/ Nazareth). Aan het einde van de 
uitrit draait naar links, richting Gent. Volg de N60 gedurende 4 km tot aan een uitgerekte rotonde (kluifrotonde). 
De ingang van het Technologiepark ligt aan uw rechterkant op de kluifrotonde. 


