
Vanuit Gent
E40: volg richting Brussel.
Vlak na Texaco tankstation afrit nemen  
naar ring rond Brussel, richting Antwerpen.
De afrit draait naar links,  
maar opgelet uiterst rechts houden in deze bocht!
In de bocht volgt u het rechtse baanvak richting Asse/Zellik of afrit 10.
500 m verder splitst de afrit zich nogmaals en  
u volgt links richting Zellik.
Aan het rond punt neemt u de 3° afslag met  
aanduiding ‘Research Park’
De straat volledig teneinde rijden en dan naar links 
In het witte gebouw op rechterkant vindt u ‘Roularta Media Group’.

Vanuit Charleroi/Bergen
De ring volgen richting Antwerpen/Luik.
Op hoogte van de afrit Gent–E40 volgt u  
de pijlen Asse – afrit nr 10.
Uiterst recht houden en 500 m verder splitst de afrit zich nogmaals en 
u volgt links richting Zellik.
Aan het rond punt neemt u de 3° afslag  
met aanduiding ‘Research Park’.
De straat volledig teneinde rijden en dan naar links.
In het witte gebouw op rechterkant vindt u  
‘Roularta Media Group’.

Vanuit Antwerpen/Leuven/Luik
De ring volgen richting Gent-E40 
Op hoogte van de afrit Gent-E40  
uiterst recht houden en  
afrit nr 10 nemen richting Zellik.
Uiterst links houden op afrit richting Zellik.
Beneden aan de afrit neemt u links  
onder de autosnelweg door.
Aan het rond punt neemt u de straat  
recht voor u met aanduiding ‘Research Park’.
De straat volledig teneinde rijden en  
dan naar links.
In het witte gebouw op rechterkant vindt u ‘ 
Roularta Media Group’

Vanuit Brussel Centrum
Keizer Karellaan volgen richting Gent tot  
voorbij Carrefour, 2e straat rechts nemen,  
richting Asse.
Tot bij de 2de verkeerslichten (garage Volvo) rijden.   
Hier rechts afslaan.
Aan het 2de rondpunt rechts  
het Research Park inrijden.
De laan (Pontbeeklaan) tot het einde volgen.
Links vindt u het witte gebouw “Roularta Media Group”

Roularta Media Group

Z.1. Researchpark 120
1731 Zellik
T 02 467 56 11
F 02 467 57 57
info@roularta.be
www.roularta.be
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