Wegbeschrijving parcours Hoebel
Plaats: Hoebel
Gemeente: Vlezenbeek
Langs de zuidelijke kant van de Ring (CHARLERLOI, HALLE,...)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komende van Charlerloi op de autosnelweg (E19) richting BRUSSEL aanhouden.
AFRIT HUIZINGEN (n°20) nemen en LINKS aanhouden richting Buizingen
(Alsembergsesteenweg).
Je volgt de Alsembergsesteenweg tot aan het T-kruispunt met de 4-vaksbaan
Bergensteenweg (N6). Aan de verkeerslichten hier, ga je naar RECHTS.
1 kilometer verder, aan de 2de verkeerslichten, neem je naar LINKS vlak NA een grote
BMW garage (Europalaan).
Aan de verkeerslichten neem je RECHTDOOR richting centrum van Sint Pieters
Leeuw (J. Depauwstraat).
Aan de Kerk ga je rechtdoor en volgt steeds de kasseibaan.
Je komt aan een RONDPUNT en hier neem je de derde afslag richting
VLEZENBEEK (Victor Nonnemanstraat).
Na 2 kilometer kom je aan het rondpunt ‘VAGEVUUR’ (café langs linker kant). Hier
blijf je rechtdoor volgen (Vlezenbeeklaan).
De EERSTVOLGENDE straat naar RECHTS neem je (Rekerstraat).
Even verder kom je op een splitsing en hier volg je RECHTS (Nederstraat).
Na 200m neem je terug de EERSTE straat RECHTS (nog steeds de Nederstraat) en
langs de rechterkant zie je de Baljuwhoeve (nummer 55). Hier zal de inschrijving
plaats vinden.

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

Op de autosnelweg steeds richting CHARLEROI aanhouden.
AFRIT ULB-ERASMUS/LENNIK (n°15a) nemen.
Aan het eerste RONDPUNT RECHTDOOR aanhouden richting Erasmus ziekenhuis.
Aan het 2de RONDPUNT neem je de 2de afslag RICHTING VLEZENBEEK
(Postweg).
De Postweg blijf je volgen gedurende een tweetal kilometer en aan de
VERKEERSLICHTEN sla je af naar LINKS (Vlezenbeeklaan).
300m verder neem je LINKS de Zeypestraat.
Even verder neem je RECHTS de Nederstraat.
100m verder neem je de eerstvolgende straat naar LINKS (nog steeds de Nederstraat).
Langs de rechterkant zie je de Baljuwhoeve (nummer 55). Hier zal de inschrijving
plaats vinden.

Afbeelding 1: Hoebel – Noord - Algemeen

Afbeelding 2: Hoebel – Noord - Detail

Afbeelding 3: Hoebel – Zuid - Algemeen

Afbeelding 4: Hoebel – Zuid - Detail
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