Routebeschrijving
Praktische info
Wanneer:	Vrijdag 15 februari van 17u tot 21u.
Adres:
		

Zwaarveld 69
9220
HAMME

Routebeschrijving:
• U komt langs de E17 vanuit Antwerpen of Gent
Neem afrit 14 (Dendermonde - Sint-Niklaas).Volg richting Hamme.
Na 3 km. rijdt U over een brug over rivier “Durme”.
U volgt steeds rechtdoor gedurende precies 3,6 km.
Net voorbij Stora Drain (blauw magazijn) slaat U links in. Na 250 m
neemt U de eerste straat rechts (let op, dit is voorbij de oprit van een
bedrijf). Aan de T gaat U weer naar rechts (naast de windmolen). U
volgt 100 m verder de weg mee naar links. ± 300 m verder aan de T
slaat U rechtsaf en rijdt het bedrijfterrein op.

• U komt langs de R0 vanuit Brussel
Neem afrit 10 (Asse).
Wanneer u de autosnelweg verlaten heeft, volgt u de N9 richting Asse.
U volgt deze baan (langs Het Laatste Nieuws, rechts van u) over ± 7
km. Zo rijdt u door het centrum van Asse. Voorbij Asse volgt u rechts
de N47 richting Dendermonde over ± 10 km tot u in Lebbeke bent.
U rijdt door het centrum van Lebbeke en blijft richting Dendermonde
volgen.
Aan het rond punt rijdt U rechtdoor en na ± 750 m komt u aan
verkeerslichten. Hier slaat u rechts af en neemt u de N41 richting E17
(andere richtingen).
U volgt deze baan over ± 7,9 km. Zo rijdt u voorbij 3 verkeerslichten
en over de Vlassenbroekbrug. U rijdt voorbij de verkeerslichten ter
hoogte van Grembergen. Na precies 1,9 km. slaat U rechtsaf. Na 250
m neemt U de eerste straat rechts (let op, dit is voorbij de oprit van
een bedrijf). Aan de T gaat U weer naar rechts (naast de windmolen).
U volgt 100 m verder de weg mee naar links. ± 300 m verder aan de
T slaat U rechtsaf en rijdt het bedrijfterrein op.

Qubo nv bouwbedrijf
Zwaarveld 69

9220 Hamme

Erkenning klasse 6 cat.D

RPR Dendermonde

T 052 499 599

F 052 480 357

Reg. Nr 444.600.389 - 06.11.11

BTW BE 0444.600.389

info@qubo.be

www.qubo.be

IBAN BE 14 3930 7237 1183

BIC BBRUBEBB

