
 
 
 

 

LOODS 22 – Voorhavenlaan 31/006 – 9000 GENT 
 
 

 
 
intrinsiQ bevindt zich in de Muidebuurt en is vlot bereikbaar via de R4 en met het openbaar vervoer. 
 

Indien u met de auto komt: 

GPS-tip 1: u geeft best Voorhavenlaan 14 in waarna u het metalen hek recht tegenover binnen rijdt; er zijn meer dan 80 gratis 
parkeerplaatsen ter beschikking. 
GPS-tip 2: indien uw GPS-toestel de Voorhavenlaan nog niet zou kennen geeft u best de New-Yorkstraat in als bestemming. 
Wanneer u deze straat in rijdt dan ziet u recht voor u de gebouwen van intrinsiQ in de grote loodsen achter het metalen hek. 
 

Indien u van de kust komt: 

E40 richting Brussel volgen; ter hoogte van Gent volgt u dan richting Antwerpen en daarna Zelzate. U bevindt zich nu op de 
R4 Gent-Zeehaven. Deze houdt u nu gedurende een tiental kilometer aan tot helemaal op het einde en daar gaat u naar links 
richting Gent. Na ongeveer 2 km neemt u op de rotonde de 2de afslag en 200m verder draait u rechts de Meulesteedsesteenweg 
op tot het punt waar u niet meer verder mag. Hier draait u links de New-Yorkstraat in waar u recht voor u de gebouwen van 
intrinsiQ ziet. 
 

Indien u vanuit Antwerpen komt: 

E17 richting Gent volgen; ter hoogte van Destelbergen neemt u de R4 Gent-Zeehaven. Deze houdt u nu gedurende een zestal 
kilometer aan tot helemaal op het einde en daar gaat u naar links richting Gent. Na ongeveer 2 km neemt u op de rotonde de 
2de afslag en 200m verder draait u rechts de Meulesteedsesteenweg op tot het punt waar u niet meer verder mag. Hier draait 
u links de New-Yorkstraat in waar u recht voor u de gebouwen van intrinsiQ ziet. 
 

Indien u vanuit Brussel komt: 

E40 richting Gent volgen en in Merelbeke de afrit R4 Gent-Zeehaven nemen. Deze houdt u nu gedurende een tiental kilometer 
aan tot helemaal op het einde en daar gaat u naar links richting Gent. Na ongeveer 2 km neemt u op de rotonde de 2de afslag 
en 200m verder draait u rechts de Meulesteedsesteenweg op tot het punt waar u niet meer verder mag. Hier draait u links de 
New-Yorkstraat in waar u recht voor u de gebouwen van intrinsiQ ziet. 
 

Indien u met het openbaar vervoer komt: 

 Tramlijn 4: Gentbrugge Moscou-Gent Zwijnaardebrug, afstappen aan Gent Muidebrug (code stopplaats: 200106) 
   Wandel richting Muide-Meulesteedsesteenweg tot aan intrinsiQ (500m) 

 

 Buslijn 6: Watersportbaan-Mariakerke Post, afstappen in de New-Yorkstraat (code stopplaats: 201426) 
   Wandel de New-Yorkstraat in tot aan intrinsiQ (95m) 


