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Met de tram, komende
van het Station GentSint-Pieters

De tramlijn 1 heeft een hoge frequentie, tijdens de spits om de 3

4 minuten. Na een 10-tal

minuten bereikt de tram de afstapplaats. Van hieruit is het nog een vijftal minuten stappen.
Te volgen route:
Welke tram? Tramlijn 1

richting Flanders E po

Waar vind je de halte? Verlaat het station via de hoofdingang

de tramhalte bevindt ich

links (richting Koningin Fabiolalaan)
Waar stap je af?
stap af aan de halte 'Flanders E po',
wandel het tramstation uit en stap in de richting van de Arteveldetoren,
na enkele tientallen meters kom je op een fietspad-voetpad,
steek de Henri Crombe laan over en loop langs het donkere appartementsgebouw
recht naar de voetgangersbrug,
open met je badge en de draaiknop, de deur naar de trap,
loop over de voetgangersbrug naar de ingang en ga via de draaideur naar binnen.

Met de bus, komende
van het Station GentSint-Pieters

De Lijn heeft vandaag een mooi aanbod van bussen. KBC werkt samen met De Lijn een
aangepaste uurregeling uit de afgestemd is op de noden van de KBC-medewerkers.
Te volgen route:
Welke bus?
Buslijn 76, 77 en 78
Waar vind je de halte?
Verlaat het station via de hoofdingang

links bevinden ich de bushaltes,

perronindeling: buslijn 76 (bestemming De Pinte) / buslijn 77 (bestemming Dein e)
/ buslijn, 78 (bestemming Zevergem) bevinden ich op perron 5.
Waar stap je af?
stap af aan de halte Bovenhove aan de KBC Arteveldetoren.
stap recht naar de toren

Met de bus, komende
van Dein e / De Pinte

Te volgen route:
Welke bus? 76, 77, 78
Waar stap je af?
stap af aan de halte Bovenhove aan de KBC Arteveldetoren,
stap via de voetgangersbrug naar de toren.

Nuttige linken &
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De lijn: http://www.delijn.be/inde .htm
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