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Komt u via de E40 

• Tik 'Maaltekouter' in uw gps. (NIET Kortrijksesteenweg!) 

• Neem afrit 14 St-Denijs-Westrem en volg richting Expo/IKEA.  

• Sorteer rechts richting Expo/IKEA en volg The Loop tot voorbij de tramoversteekplaats. 

• Rij voorbij de inrit van de parking van IKEA. (foto 1) 

• Hou rechts aan en volg afrit '6', neem NIET de brug. (foto 2) 

• 80 m verder aan de linkerkant heeft u de inrit naar de parking van de KBC Arteveldetoren.  

• U rijdt via het linkervak de parking op. (foto 3) 

 

Komt u van Deinze via de Kortrijksesteenweg 

• Tik 'Maaltekouter' in uw gps. (NIET Kortrijksesteenweg!) 

• Rij onder de E40 door. 

• Rij onmiddellijk na de brug rechts richting E40 Oostende, Brugge en Expo. Zo komt u op de 

sorteerstrook van de E40. 

• Hou rechts aan en volg richting R4 Zelzate, Eeklo en Expo. Zo komt u op de Adolphe 

Pégoudlaan ter hoogte van IKEA.  

• Sorteer rechts richting Expo/IKEA en volg The Loop tot voorbij de tramoversteekplaats. 

• Rij voorbij de inrit van de parking van IKEA. (foto 1) 

• Hou rechts aan en volg afrit '6', neem NIET de brug. (foto 2) 

• 80 m verder aan de linkerkant heeft u de inrit naar de parking van de KBC Arteveldetoren.  

• U rijdt via het linkervak de parking op. (foto 3) 
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Komt u van Gent via de Kortrijksesteenweg 

• Tik 'Maaltekouter' in uw gps. (NIET Kortrijksesteenweg!) 

• Rij voorbij de Arteveldetoren, onder de E40 door. 

• Volg richting Brussel, Antwerpen, Kortrijk, Haven en Expo. 

• Onmiddellijk na de brug neemt u de oprit zodat u op de sorteerstrook van de E40 komt.  

Volg vervolgens richting Expo/IKEA. 

• Rij onder de Kortrijksesteenweg, de snelweg en het viaduct naar de snelweg door.  

Zo komt u op de Adolphe Pégoudlaan ter hoogte van IKEA. 

• Sorteer rechts richting Expo/IKEA en volg The Loop tot voorbij de tramoversteekplaats. 

• Rij voorbij de inrit van de parking van IKEA. (foto 1) 

• Hou rechts aan en volg afrit '6', neem NIET de brug. (foto 2) 

• 80 m verder aan de linkerkant heeft u de inrit naar de parking van de KBC Arteveldetoren.  

• U rijdt via het linkervak de parking op. (foto 3) 

Komt u via de R4 

• Tik 'Maaltekouter' in uw gps. (NIET Kortrijksesteenweg!) 

• Kies afrit 'Expo' ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem. 

• U komt op de Adolphe Pégoudlaan. Rij voorbij IKEA en rij de lus rond de parkings van 

Flanders Expo. 

• Volg de pijlen op de grond 'IKEA' en rij de brug op. 

• Sorteer rechts richting Expo/IKEA en volg The Loop tot voorbij de tramoversteekplaats. 

• Rij voorbij de inrit van de parking van IKEA. (foto 1) 

• Hou rechts aan en volg afrit '6', neem NIET de brug. (foto 2) 

• 80 m verder aan de linkerkant heeft u de inrit naar de parking van de KBC Arteveldetoren.  

U rijdt via het linkervak de parking op. (foto 3) 

In de parking  

• Stap richting blauwe liftkern en neem de lift naar verdieping +1.  

 
 

p richting blauwe liftkern 

•neem de lift naar verdieping 1 
 


