Routebeschrijving ULteam

Johannes Vander Vekenstraat 158 – 1780 Wemmel

Met de wagen vanuit Gent :
Rijd op de Brusselse Ring richting Zaventem en neem afrit Wemmel (8). U slaat rechtsaf
(onder de brug) en vervolg de Houba de Strooperlaan. Bij het eerstvolgende kruispunt
met verkeerslichten slaat u linksaf (Magnolialaan). Op het einde van deze straat slaat u
op het kruispunt linksaf, u bevindt zich nu op de Romeinsesteenweg. Neem nu de eerste
straat rechts (op de hoek zit een krantenwinkel), dit is de Panoramastraat. U vervolgt uw
weg met een brug over de Brusselse Ring, en hier verandert de straatnaam, en wordt ze
de Vander Vekenstraat. Na 300m bereikt u nr 158 (rechterzijde van de straat).

Met de wagen vanuit Antwerpen/Leuven:
Neem de Brusselse Ring richting Gent en neem afrit 7bis & 8. Volg eerst de aanduiding
“Expo”, vervolgens “Romeinse Steenweg”. Aan de lichten op de Romeinse steenweg
slaat u rechtsaf en bijna onmiddellijk (na 100 m) slaat u opnieuw rechtsaf (op de hoek zit
een krantenwinkel), dit is de Panoramastraat. U vervolgt uw weg met een brug over de
Brusselse Ring, en hier verandert de straatnaam, en wordt ze de Vander Vekenstraat. Na
300m bereikt u nr 158 (rechterzijde van de straat).

Met het openbaar vervoer:
Met de trein tot Brussel – Noord: neem de bus 240 (Wemmel), 241 (Strombeek-Bever),
242 (Asse) of 243 (Zellik); (duurtijd van deze rit 25 minuten). Stap af bij de halte De
Ridder (bij een rond punt op De Limburg Stirumlaan), sla rechts af aan dat rond punt (De
Hene). Neem de eerste straat rechts (Bogemansstraat) en loop die helemaal tot het
einde dan kom je in de J. Vander Vekenstraat. Ga naar links (+/- 200 meter verder aan
de rechterkant vind je onze gebouwen). Reken +/- 15 minuten voor deze wandeling.
Met de trein tot Brussel Centraal:
Neem metro 1 richting Weststation, stap af in Beekkant en stap over op metro 6 richting
Koning Boudewijn = het eindstation (20-25 minuten), stap daar af en neem uitgang
Stadion. Steek de straat over en volg langs het Regina Pacis Instituut de Magnolialaan
tot op de Romeinse Steenweg. Ga naar de lichten links, steek over en neem de eerste
straat rechts (op de hoek is een krantenwinkel), over de brug rechtdoor, nr. 158 ligt op de
rechterkant. Reken op 20 min. wandelen.
Met de trein tot Brussel Zuid:
Neem metro 6 richting Koning Boudewijn = het eindstation (20 minuten), stap daar af en
neem uitgang Stadion.
Steek de straat over en volg langs het Regina Pacis Instituut de Magnolialaan tot op de
Romeinse Steenweg. Ga ter hoogte van de lichten naar links, steek de steenweg over en
neem de eerste straat rechts, de Panoramastraat (op de hoek is er een krantenwinkel).
Vervolg uw weg over de brug, en hier verandert de straatnaam, vanaf hier heet ze de
Vander Vekenstraat. Nr. 158 ligt 300m verderop op de rechterkant. Reken op 20 min.
wandelen.
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