
 

 

 

Routebeschrijving kantoor Sint-Niklaas 
U vindt al onze locaties op www.moore.be/nl/contact 
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Adres 

Mercatorstraat 48A 

9100 Sint-Niklaas 

 

Vanuit Brussel 

Neem de A12 richting Antwerpen. Neem afrit 7 Sint-Niklaas en sla rechts af op de N16. Volg de N16 gedurende 18km. Vervolgens, 

aan de rotonde, sla rechts af richting de N70. Voorbij de eerste verkeerslichten, sla links af richting de Goudenregenlaan. Sla 

vervolgens rechts af naar de Breedstraat. Blijf de Breedstraat volgen tot het kruispunt met de Raapstraat. Hier, sla links af en vervolg 

de weg richting de Antwerpsesteenweg. Vervolgens, sla rechts af richting de Mercatorstraat. Ons kantoor bevindt zich aan de 

rechterzijde. 

 

Vanuit Antwerpen 

Neem de E17 richting Gent. Neem afrit 15 Sint-Niklaas en houd rechts aan. Sla rechts af op de N16. Voor de rotonde, sla rechts af 

naar de N70. Voorbij de eerste verkeerslichten, sla links af richting de Goudenregenlaan. Sla vervolgens rechts af naar de Breedstraat. 

Blijf de Breedstraat volgen tot het kruispunt met de Raapstraat. Hier, sla links af en vervolg de weg richting de Antwerpsesteenweg. 

Vervolgens, sla rechts af richting de Mercatorstraat. Ons kantoor bevindt zich aan de rechterzijde. 

 

Vanuit Gent 

Neem de E17 richting Antwerpen. Neem afrit 15 Temse. Houd links aan en sla vervolgens rechts af richting de N16. Voor de rotonde, 

sla rechts af naar de N70. Voorbij de eerste verkeerslichten, sla links af richting de Goudenregenlaan. Sla vervolgens rechts af naar 

de Breedstraat. Blijf de Breedstraat volgen tot het kruispunt met de Raapstraat. Hier, sla links af en vervolg de weg richting de 

Antwerpsesteenweg. Vervolgens, sla rechts af richting de Mercatorstraat. Ons kantoor bevindt zich aan de rechterzijde. 
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Openbaar vervoer 

Vanuit station Sint-Niklaas: loop naar het noordoosten op de Leopold II-laan/ het Stationsplein, richting de Vermorgenstraat. Sla rechts 

af naar de Vermogenstraat. Sla links af naar de Mercatorstraat. Ons kantoor bevindt zich aan de linkerzijde van de straat. (ongeveer 

4 min. wandelen)  

 

Parking 

Parking klanten/ bezoekers:  

 Gravestraat 3C 

Sint-Niklaas 

Parkeren is ook mogelijk aan parking “Stationsstraat” met een uitrijticket via het onthaal (niet parking “Station” nemen). Parking 

“Stationsstraat” kan u best bereiken door de Kleine Laan in te geven in je GPS. 

 

Fietsenstalling 

Fietsenstalling bij kanten- en bezoekersparking 

 Gravestraat 3C 

Sint-Niklaas 

 


