
 
 

 
 
 
 

 
 

HOE HET VORMINGSCENTRUM GUISLAIN BEREIKEN? 
 

 
 

VORMINGSCENTRUM GUISLAIN 
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 GENT 

Tel.: 09 216 35 50 - Fax 09 216 35 51 
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1.1. Aanbevolen Route:  
(… E 17 Kortrijk ↔ Antwerpen, neem de E40 Brussel ↔ Oostende ter hoogte van Gent, waar beide 

snelwegen elkaar kruisen) 
E40, in de richting van Oostende, uitrit 13 “Gent-West”-“Drongen – Gent”. 
Neem de N466, richting “Gent West”. Deze invalsweg brengt u recht tot aan de stad Gent, voorbij 
Drongen (u komt voorbij één kruispunt met lichten en één rond punt). 
Bij het binnenrijden van de stad, neem links, aan de verkeerslichten: dit is de “Rooigemlaan” (op de 
linkerhoek is een snackbar/frietshop “Piccolino”). Volg nu steeds rechtdoor tot u over een brug komt, 
waarbij u het verkeer mee volgt naar links. (*) Houdt rechts en neem de eerste straat rechts. Opnieuw 
de eerste straat rechts, daarna links. Nu kan u rechtdoor de omheining van het Vormingscentrum 
Guislain binnenrijden. Volg de pijltjes naar de parkeergelegenheid. 
 
1.2. Alternatieve Route (via de Stadsring van Gent): 
Ter hoogte van de verbinding tussen beide snelwegen: E17 Antwerpen ↔ Kortrijk en E40 Brussel ↔ 

Oostende, volg “Gent”. 
Van zodra mogelijk, volg de richting “Gent Centrum” (B401). Boven op de viaduct, neem de eerste uitrit 
“Alle Richtingen” Bij het afdalen van de viaduct, links vóórsorteren en onder de brug door naar links, 
richting “Eeklo – Oudenaarde” nemen. U bent nu op de “Stadsring”, volg steeds deze richting “Eeklo” 
N9. Altijd rechtdoor met verschillende kruispunten en houd geen rekening met de aanduidingen “Station 
– Oudenaarde” of “Gent Centrum”. 
Daar, waar u de aanduiding “Eeklo – E40” naar links ziet, blijft u rechtdoor rijden, dit is de 
“Rooigemlaan”. Volg nog steeds rechtdoor tot u over een brug komt, waarbij u het verkeer mee volgt 
naar links. (vervolg: zie aanbevolen route bij (*). 

 

 
2. MET HET OPENBAAR VERVOER: 

 

een initiatief van de 
Broeders van Liefde 

Vormingscentrum 

Guislain 



Met de trein tot aan station Gent Sint-Pieters; vervolgens met tram 1 (richting Evergem) die 100 m 
voorbij de ingang van Vormingscentrum Guislain stopt (duur traject: ± 25 min.). 


