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 ADRES 

 
Topsporthal Vlaanderen 

Zuiderlaan 14  

9000 Gent 

 
 
       

 BEREIKBAARHEID 

 

Te voet: 

Wie rond de omgeving van de Zuiderlaan en de Watersportbaan woont, kan best te voet komen. Zoeken naar 

een parkeerplaats of een vrije fietsenstalling is dan niet nodig. 

 

Met de fiets: 

Raadpleeg de fietsrouteplanner via de link http://fietsrouteplanner.gentfietst.be. Daar stippelt u snel en 

gemakkelijk uw eigen fietstrajecten uit. De planner is een digitale kaart die werkt zoals een GPS-systeem. U 

geeft aan van waar u vertrekt en waar u naartoe wilt en enkele tellen later stelt de planner u een route voor. 

 

Bij Max Mobiel kunt u fietsen huren - info: MAX MOBIEL - 09 242 80 46 - max-mobiel@gent.be - www.max-

mobiel.be  

 

Met het openbaar vervoer  

Vanaf het station 

• Er is een rechtstreekse busverbinding (ongeveer 15 minuten onderweg) van station Gent - Sint-Pieters naar 

het Sport- en Recreatiegebied de Blaarmeersen (bus 41-43). Stap af aan de halte ”Topsporthal Vlaanderen” 

aan de ingang van de Blaarmeersen. 

• Er is een rechtstreekse busverbinding van station Gent - Dampoort (ongeveer 45 minuten onderweg) naar 

de Blaarmeersen (bus 38-39). Stap af aan de halte ”Topsporthal Vlaanderen” aan de ingang van de 

Blaarmeersen. 
 

Vanuit het stadscentrum 

Er is een rechtstreekse busverbinding (ongeveer 25 minuten) van de Korenmarkt naar de Blaarmeersen (bus 

38-39). Stap af aan de halte ”Topsporthal Vlaanderen” aan de ingang van de Blaarmeersen. 

 

Met de auto 

• GPS-coördinaten: N 51°02'52'' O 03°40'59'' (=Sport- en Recreatiepark de Blaarmeersen. De Topsporthal, 

een grijs-blauw gebouw, situeert zich aan de inrit van dit park.) 

• Vanuit Brussel of Oostende via de E40: afrit 13 'Drongen/ Gent West'. Rij in de richting van Gent en volg de 

borden Blaarmeersen. De Topsporthal bevindt zich aan de ingang van het Sport- en Recreatiedomein de 

Blaarmeersen. 

• Vanuit Antwerpen of Kortrijk via de E17: op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde (afrit 15) neemt u de E40 

richting Oostende. Volg nu de wegbeschrijving vanuit Brussel via E40. De Topsporthal bevindt zich aan de 

ingang van het Sport- en Recreatiedomein de Blaarmeersen. 

http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/
mailto:max-mobiel@gent.be
http://www.max-mobiel.be/
http://www.max-mobiel.be/

