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Route via E40                    vanuit Oostende/Brugge                     richting Brussel 
neem afrit Merelbeke 
Na lange rij betonblokken volgen tot 1e afrit rechts (ronde scherpe bocht) - parallel met ringvaart, neem weer 1e 
afrit - neem hier het 2e deel van de afrit (onder brug door direct rechts) - vervolg rechtsaf over brug - rotonde 
rechtdoor - voorbij lichten tot ESSO - linksaf Lembergse Steenweg in, licht bergop - scherpe bocht links - witte 
molen - scherpe bocht rechts - kruispunt – rechtdoor – U bent in de Burgemeester Maenhautstraat - bergop na 
800m klein kruispunt - rijhuizen aan linker zijde, nummer 28, blauw verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
Route via E40                    vanuit Brussel/Aalst                         richting Gent/Oostende  
neem afrit Merelbeke. 
Hou rechts aan en neem direct eerste afrit rechts naar beneden (Merelbeke) - aan T links - onder brug volgen tot 
T -links - slingerbrug over - rotonde rechtdoor (Salisburylaan) - rotonde rechtdoor(op rotonde tweede rechts) - 
volg tot kruispunt - neem links Burgemeester Maenhautstraat - volg bergop na 800m klein kruispunt - rijhuizen aan 
linker zijde, nummer 28, blauw verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
Route via E17                     vanuit Antwerpen/Beveren/Lokeren      richting Gent 
neem wissel met R4 in Melle…NIET 1e naar Zelzate, maar 2e richting Eeklo/Melle/E40 
Volg tot eindsplitsing (6km) - blijf rechts Merelbeke/Eeklo - parallel met ringvaart , neem 1e afrit - neem hier het 
2e deel van de afrit (onder brug door direct rechts) - vervolg rechtsaf over brug - rotonde rechtdoor - voorbij 
lichten tot ESSO - linksaf Lembergse Steenweg, licht bergop - scherpe bocht links - witte molen - scherpe bocht 
rechts - vervolg tot kruispunt – rechtdoor, U bent in de Burgemeester Maenhautstraat   bergop na 800m klein 
kruispunt - rijhuizen aan linker zijde, nummer 28 blauw, verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
Route via E17                     vanuit Kortrijk/Deinze                     richting Gent 
neem de verkeerswissel in Zwijnaarde richting Brussel; neem afrit Merelbeke 
Volg na lange rij betonblokken tot 1e afrit rechts (ronde scherpe bocht) - parallel met ringvaart, neem weer 1e 
afrit - neem hier het 2e deel van de afrit (onder brug door direct rechts) - vervolg rechtsaf over brug - rotonde 
rechtdoor - voorbij lichten tot ESSO - linksaf Lembergse Steenweg in, licht bergop - scherpe bocht links - witte 
molen - scherpe bocht rechts - kruispunt – rechtdoor – U bent in de Burgemeester Maenhautstraat - bergop na 
800m klein kruispunt - rijhuizen aan linker zijde, nummer 28, blauw verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
Route via Brusselse Steenweg   vanuit Aalst/Wetteren                     richting Gent 
Rij Melle binnen ( na de school rechts en GB links ) tot aan kruispunt met lichten - sla linksaf in de 
Geraardsbergsesteenweg richting Gontrode (merk direct brouwerij Huyghe op met roze olifant) - rij onder alle 
bruggen  
(3 spoorwegbruggen en 1 snelwegbrug) neem na de laatste brug, de tweede straat rechts - Scheldeweg (Merelbeke 
5 km) - vervolg (1km) tot kruising in Lemberge - rij rechts de Burgemeester Maenhautstraat in - kerkje na 100m - 
nog 100m verder, nummer 28 blauw, verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
Route via Brusselse Steenweg    vanuit Gent                                 richting Aalst Wetteren 
Rij naar Melle - voorbij kruispunt markt Melle (met standbeeld) - volgende lichten rechtsaf in de 
Geraardsbergsesteenweg richting Oosterzele (merk direct brouwerij Huyghe op met roze olifant) rij onder alle 
bruggen ( 4 spoorwegbruggen en 1 snelwegbrug) neem na de laatste brug de tweede straat rechts - Scheldeweg 
(Merelbeke 5 km) - vervolg (1km) tot kruising in Lemberge - rij rechts de Burgemeester Maenhautstraat in - 
kerkje na 100m - nog 100m verder, nummer 28 blauw, verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
Route via N60                     vanuit Oudenaarde                          richting Gent 
Rij tot afslag Zwijnaarde (begin ovale rotonde)- rij rechtsaf Tramstraat in - steeds rechtdoor, over Schelde en 
Tijarm tot in Merelbeke – aan rotonde links, dan eerste rechtsaf aan ESSO, de  Lembergse Steenweg in - licht 
bergop - scherpe bocht links - witte molen - scherpe bocht rechts - vervolg tot kruispunt – rechtdoor, U bent in 
de Burgemeester Maenhautstraat - bergop na 800m klein kruispunt -  
rijhuizen aan linker zijde, nummer 28, blauw verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
Route via N60                     vanuit Gent                                   richting Oudenaarde 
Rij tot grote ovale rotonde Zwijnaarde Don Bosco, hou tijdige links op de rotonde en rij de Tramstaat in richting 
Zwijnaarde - steeds rechtdoor, over Schelde en Tijarm tot in Merelbeke – aan rotonde links, dan eerste rechts 
aan ESSO, de Lembergse Steenweg in, licht bergop - scherpe bocht links - witte molen - scherpe bocht rechts - 
vervolg tot kruispunt – rechtdoor, U bent in de Burgemeester Maenhautstraat - bergop na 800m klein kruispunt - 
rijhuizen aan linker zijde, nummer 28, blauw verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
Route via Hundelgemsesteenweg  vanuit Gent                                   richting Merelbeke/Brakel 
Vanuit Gent (Sint Lievenspoort) neem via Bellevue, NIET oprit snelweg, maar hou rechts ( naar beneden) – aan 
kruispunt met lichten rechtdoor ( bij garagecomplex) - richting Merelbeke de Hundelgemsesteenweg op - volg de 
steenweg via Ledeberg, Gentbrugge, Merelbekeflora tot over de ringvaartbrug - rotonde rechtdoor - voorbij 
lichten tot ESSO - linksaf Lembergse Steenweg in, licht bergop - scherpe bocht links - witte molen - scherpe 
bocht rechts - volg tot kruispunt – rechtdoor – U bent in de Burgemeester Maenhautstraat - bergop na 800m klein 
kruispunt - rijhuizen aan linker zijde, nummer 28, blauw verfwerk met gevelplanten HILIEDE 
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