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ROUTEBESCHRIJVING 

 

Routebeschrijving met de wagen: 
 

 
 
Vanuit Brussel : 
 
Via de E19 of via A12 
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• Door Lode Craeybeckxtunnel - In tunnel 2de vak van rechts nemen - Ring Gent - 
Einde tunnel splitsing Links Gent - Dan komt men op Ring - 1ste afrit nemen - 
Antwerpen Centrum Schelde tot verkeerslichten - Links Schelde  - Ten einde 
verkeerslichten - Rechts HAVEN – Schelde – Stadhuis - Kaaien volgen - 5de 
verkeerslicht Rechts Brouwersvliet : 
1ste lichten = Scheldestraat 
2de lichten = Voetgangerstunnel 
3de lichten = Grote Markt (aan 't Steen) 
4de lichten = Terminus Tram (ex. Tolhuis) 
5de lichten = Vlakbij 4de lichten Groot wit gebouw VEV 
Rechts brouwersvliet 

 
 
Vanuit Gent : 
 
Via de E17 of via E34 
 

 
 
 
 

Routebeschrijving met het openbaar vervoer: 
 
Vanaf Antwerpen, Gent en Brussel vertrekken er treinen. Gelieve een kijkje te 
nemen op de website van de lijn om de exacte uurroosters te gaan checken.  
 
 
 
 
 



Parking: 
 
Gratis parking ter plaatse.  
 

Vragen? 

Indien u nog vragen heeft, neem gerust contact op het nummer  03 221 97 11. 

  



Het maximumaantal personen die we kunnen toelaten in de zalen die wij huren is voor meeste zalen 

de helft of soms nog minder dan normale bezetting. De social distance wordt gewaarborgd en er 

worden ook mondkapjes voorzien voor personen die dit niet hebben. Er gelden strikte regels bij het 

binnenkomen van onze gebouwen. 

Wat is er belangrijk om te weten: 

• Er worden geen rookpauzes of koffiepauzes gegeven. Dit om te vermijden dat teveel mensen 
tegelijk door het gebouw gaan of in de rookzone staan. 
Er mag wel middagpauze voorzien worden of een pauze waarbij men in de zaal blijft of even 
naar toilet gaat. 

• Er kan geen drank of lunch aangevraagd worden. Eigen drank meebrengen in afsluitbare 
flesjes is toegestaan. 

• Indien het opleidingen zijn van hele dag, dienen de cursisten eigen eten mee te brengen. 
Deze mag enkel buiten geconsumeerd worden of in het leslokaal. 

• De lesgever moet de afstand respecteren en kan dus niet tussen de cursisten door lopen.  

• Gelieve geen afval van flesjes of eten achter te laten in het leslokaal. Gelieve deze weg te 
gooien in de daarvoor bestemde vuilbak of deze mee naar huis te nemen. 

 


