Wegbeschrijving parcours Den Hoek
Plaats: Den Hoek
Gemeente: St. Genesius Rode
Langs de oostelijke kant van de Ring (ZAVENTEM, LEUVEN,...)
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de autosnelweg richting NAMEN aanhouden.
Na de tunnel onder het Leonard-kruispunt (verkeerswisselaar met de E411) de
eerstvolgende AFRIT nemen richting SINT GENESIUS RODE. De tunnel van
Groenendaal neem je NIET.
Je neemt aan de 2DE VERKEERSLICHTEN RECHTS richting Sint Genesius Rode.
(Duboislaan)
Je volgt de Duboislaan gedurende 4km en dan neem je LINKSAF richting Sint
Genesius Rode. (Sint-Hubertus Dreef)
Aan de eerstvolgende verkeerslichten neem je LINKS. (Waterloose Steenweg)
Aan de 3DE VERKEERSLICHTEN RECHTS richting De Hoek. (Grote
Hutsesteenweg)
Je volgt deze baan gedurende 2 km. Na de brug over de SPOORWEG neem je de
eerste straat LINKS. (Molenweg) Deze kasseibaan is vlak voor de bloemenwinkel
“Foresta De Sungia”.
Het eerstvolgende straatje aan de linkerkant neem je en daar bevindt zich het parkoers.

Langs de westelijke kant van de Ring (GROOT-BIJGAARDEN,...)
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de autosnelweg steeds richting CHARLEROI aanhouden.
AFRIT HUIZINGEN nemen (n°20).
Aan de afrit LINKS afslaan, over de autosnelwegbrug richting Dworp, Alsemberg en
Sint Genesius Rode. De Alsembergsesteenweg (± 7 km) steeds blijven volgen tot aan
de verkeerslichten in Alsemberg (meubelzaak Vastiau-Godeau).
Aan de verkeerslichten te Alsemberg nog rechtdoor rijden.
Aan de 2de verkeerslichten NA die in Alsemberg moet je RECHTS afslaan
(Lindestraat). Links zie je de gebouwen van De Post.
Deze baan blijf je gedurende 1,2 km volgen en je slaat RECHTSAF juist voor café
“Hof Ten Hout”. (Heymansdries)
Je blijft de Heymansdries (kasseibaan) volgen tot deze overgaat in een klein wegje. De
kasseibaan blijft gewoon doorlopen met een bocht van 90° naar links.
Als je dit klein wegje rechtdoor blijft volgen, kom je aan het parkoers.

Afbeelding 1: Den Hoek – Oost - Algemeen

Afbeelding 2: Den Hoek – Oost - Detail

Afbeelding 3: Den Hoek – West - Algemeen

Afbeelding 4: Den Hoek – West - Detail
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