Wegbeschrijving parcours Buggenhout
Inschrijving: Café ’t Klein Verzet
Hanenstraat 24
9255 Buggenhout

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

Neem afrit 9 (JETTE
JETTE / UZ BRUSSEL (AZ-VUB) richting Merchtem,
Merchtem Wemmel.[zie
afbeelding 1]

•

Aan de eerste rotonde , neem de 4de afslag richting Wemmel centrum en Merchtem.

Deze afslag is juist tussen een zwarte drankenwinkel (rechts) en een café (links). 150
meter verder zie je aan de rechterkant een school en 50 meter verder is aan de
linkerkant een benzinestation.
•

Volg deze hoofdbaan doorheen het centrum van Wemmel, je rijdt onder andere
voorbij het park van Wemmel (rechterkant, groot wit kasteel), het cultureel centrum
en een Delhaize (links). Volg de omleiding van de wegenwerken tot je weer op de
Brusselsesteenweg komt.

•

Wanneer je het centrum van Wemmel uit rijdt, loopt de weg omhoog. Volg de
Brusselsesteenweg gedurende een zestal kilometer.

•

Je rijdt nu door Brussegem en passeert een sportcentrum Velocity aan de linkerkant
en iets verder staan er lichten.
lichten

•

Altijd rechtdoor tot in Merchtem, je komt uit op een rond punt. Draai rechts en volg
tot aan het volgende rond punt. Neem de tweede afslag richting merchtem.

•

Volg tot je aan de rechterkant een tankstation ziet (Total), de weg draait links mee,
maar je rijdt rechtdoor (rechts) de Burchtlaan door. Op het einde (Naturalis
dierenwinkel) draai je rechts en je volgt tot voorbij Wendy Keukens, waar je links
neemt richting Buggenhout.

•

Volg deze baan gedurende 7 kilometer. Je rijdt o.a. door Buggenhout bos.

•

Je rijdt het centrum van Buggenhout binnen, rechts zie je een groot wit gebouw
(brouwerij Bosteels), draai links af en volg gedurende 100 meter. Aan het einde van
de brouwerij is de parking van de brouwerij. Je kan hier parkeren. De inschrijving is
80 meter verder aan café ’t Klein Verzet.

Afbeelding 1: algemeen

Afbeelding 2: detail

