
 
 
Opgelet: Vanaf de E40 Brussel-Oostende kan je niet afrijden in Zwijnaarde, dit is enkel een oprit, oprit 15 op de E40.  
Komende vanuit richting Kortrijk, Antwerpen, Brussel of Oostende kunnen we volgende route aanraden (zie de groene pijltjes op de 
map hierboven): 

1. Vanuit richting Kortrijk, via de E17, kan u afrijden vóór Gent, afrit 8 Zevergem-De Pinte. Vanaf die afrit rijdt u richting Gent op de 
OudenaardseSteenweg, en dan hebt u aan de vierde lichten rechts (aan het begin van het langgerekte ronde punt) de 
Tramstraat. Op ongeveer 500 meters in de Tramstraat vindt u het C3A-gebouw aan de rechterkant van de weg, nr 57 (naast het 
Huis van de Bouw). 

2. Vanuit richting Antwerpen, via de E17, kan u best aan het knooppunt Zwijnaarde richting Oostende volgen, en net nà de afrit 9 
Gent-UZ de nieuwe afrit naar de R4 of richting Gent Expo nemen. De tweede volgende afrit (nadat u rechts het verdeelcentrum 
van CocaCola gepasseerd bent, nà de afrit naar de Zwijnaardesteenweg) op de R4 rijdt u weer af, om dan rechts mee te 
draaien op de Oudenaardsesteenweg over de brug richting Zwijnaarde. Op het einde van het lange ronde punt draait u dan de 
Tramstraat in, en zo’n 500 m verder aan de rechterkant vindt u het C3A-gebouw. 

3. Komende vanuit richting Brussel, via de E40, kan u best de afrit 16-Merelbeke nemen. Direct na de brug over de autostrade én 
de ringvaart rechts meedraaien en de R4 oprijden richting Eeklo/Gent/Merelbeke. Deze R4 langsheen de ringvaart kan u dan 
best ongeveer 3.5 km volgen richting Gent-Expo totdat u onder de E17 gepasseerd bent . Nadat u rechts het verdeelcentrum 
van CocaCola gepasseerd bent en nà de afrit naar de Zwijnaardesteenweg draait u de R4 weer af, om dan rechts mee te 
draaien op de Oudenaardsesteenweg over de brug richting Zwijnaarde. Op het einde van het lange ronde punt draait u dan de 
Tramstraat in, en zo’n 500 m verder aan de rechterkant vindt u het C3A-gebouw. 

4. Komende vanuit richting Oostende, via de E40, neemt u best de afrit 14 – Gent-St.Denijs-Westrem. Dan komt u op de N43-
Kortrijksesteenweg die u richting Gent moet opdraaien. Rij niet door tot aan “De Sterre” (maar kan ook), maar aan de 
eerstvolgende lichten kan u rechtsaf richting N60-Oudenaarde nemen, waarna u op de R4 terecht komt die u aan de 
eerstvolgende afrit weer afslaat richting Oudenaarde. Na de brug overheen de autostrade, op het einde van het lange ronde 
punt draait u dan de Tramstraat in, en zo’n 500 m verder aan de rechterkant vindt u het C3A-gebouw. 

Vanuit Antwerpen of Brussel kan u ook doorrijden via de E17 richting Kortrijk tot aan afrit 8 Zevergem-De Pinte, om van daaruit verder 
te gaan zoals beschreven in het eerste punt. Merk nog op dat de oprit 15 vanaf de N60-Oudenaardsesteenweg naar de E40 richting 
Brussel/Antwerpen open blijft: bij het wegrijden van C3A blijft dit een directe en vlotte verbinding direct op de autosnelweg naar alle 
richtingen.   

En met openbaar vervoer ? 

Vanaf het SintPieters Treinstation te Gent is er quasi om het kwartier een bus (lijn 70/71/72 van De Lijn) richting Zwijnaarde-Merelbeke 
(vanaf 6u.20 's morgens tot 23u.13 's avonds), met twee haltes in de Tramstraat op minder dan 100 m van onze lokatie.  Voor de 
terugreis: ook quasi om het kwartier, tot 's avonds om 23u.01 (lijn 70) en om 23u.03 (lijn 72) passeren (en stoppen !) bussen van De 
Lijn voor onze deur richting Gent-Sint-Pieters Treinstation. 

Vanaf begin 2017 kan je ook met de tram vanaf Gent Sint-Pieters naar Zwijnaarde , halte op ong. 600m van C3A , maar met de bus is sneller… 

C3A / Computer Assisted Arts Association nv   klik hier voor de route op Google Maps 
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