Met de wagen
Bereikbaarheid

Vanuit Leuven
• Via de E314-E40 richting Brussel-Centrum. Aan de rotonde op het Schumanplein gaat u naar rechts tot aan
de Kleine Ring. Daar slaat u rechtsaf (richting Gent). U neemt het best het middelste rijvak tot aan de afrit
IJzerplein / Sainctelette. Dan steekt u het kanaal over. Aan de rechterkant bevindt zich de Havenlaan.
• Via de E314-E40 rijdt u naar de Grote Ring en volgt u de richting Gent-Antwerpen. U neemt de eerste afrit
na het viaduct van Vilvoorde (nr. 6). U slaat linksaf tot aan het kanaal. U steekt het kanaal niet over en u
slaat rechtsaf. Dan rijdt u voorbij de Van Praetbrug, het Koninklijk domein en de Lakenbrug (links laten
liggen). Zo komt u in de Havenlaan.
Vanuit Antwerpen-Mechelen
• Via de E19 rijdt u de Grote Ring op richting Gent. U neemt de eerste afrit na het viaduct van Vilvoorde
(nr. 6). U slaat linksaf tot aan het kanaal. U steekt het kanaal niet over en u slaat rechtsaf. Dan rijdt u
voorbij de Van Praetbrug, het Koninklijk domein en de Lakenbrug (links laten liggen). Zo komt u in de
Havenlaan.
• Via de E19 rijdt u de Grote Ring op richting Gent. U neemt de afrit 'Koekelberg / Brussel'. Dan volgt u de
Keizer Karellaan tot aan de Basiliek van Koekelberg. Hier rijdt u de tunnel in richting Centrum en neemt u
de afrit 'Saincteletteplein'. Aan de verkeerslichten, vóór het kanaal, slaat u linksaf naar de Havenlaan.
• Via de A12 rijdt u langs het kasteel van Laken en vervolgens langs het kanaal naar de Havenlaan.
Vanuit Gent-Aalst
U rijdt via de E40 naar Brussel. Vervolgens neemt u de Keizer Karellaan tot aan de Basiliek van Koekelberg.
Hier rijdt u de tunnel in richting Centrum en neemt u de afrit 'Saincteletteplein'. Aan de verkeerslichten,
vóór het kanaal, slaat u linksaf naar de Havenlaan.
Vanuit Halle
U rijdt via de E19 richting Brussel. U neemt afrit 14 'Westland', richting 'Prins van Luik', verder via de E.
Machtenslaan richting 'Zwarte Vijvers' naar de Piersstraat tot aan de Leopold II-laan, om zo de Havenlaan
te bereiken.
Parkeermogelijkheden:
Door de beperkte parkeermogelijkheden wordt aangeraden om het openbaar vervoer te gebruiken.
Wie toch met de wagen komt, maakt het best gebruik van de publieke parkings in de buurt (Parking Rogier en
Parking Manhatten). Dit is slechts een 10-tal minuten wandelen. Je kan ook parkeren op de Havenlaan of in de
omliggende straten.

