Cultureel Centrum en

Cultureel Centrum W:Halll en
Gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe
Charles Thielemanslaan 93
1150 Brussel
Tel 02 773 05 92
Tel regie 02 773 07 01
Reisweg naar het Cultureel Centrum
van Sint-Pieters-Woluwe
Met openbaar vervoer:
Trein tot Brussel Centraal station
Metro lijn 1 richting Stokkel tot halte Montgomery
dan ondergronds tram 39 of 44 tot halte Groene Hond,
op loopafstand van de schouwburg.
Met de auto vanuit Gent of Antwerpen:
- Neem de Brusselse Ring richting luchthaven
- Neem de afslag na de luchthaven = afrit 3-Zaventem-Henneaulaan/Diegem-Zuid/Zaventem-Noord/kantorenzone
- Neem de middelste rijstrook en volg het bord Woluwe
- U rijdt nu op Woluwelaan R22
Volg deze weg gedurende een 5-tal kilometer
[Talrijke verkeerslichten –
U kruist de Leuvensesteenweg,
U rijdt door tunneltje naast Shopping Center Woluwe - let op: maximum 3,5 ton!]
!!Wegwerkzaamheden Woluwelaan!!
Positie van werf tram Woluwelaan verandert zodanig vaak dat het moeilijk is om een aangepaste wegbeschrijving op te
maken. Info websites:
werf kruispunten viaduct: http://wegenenverkeer.be/persberichten/hinder-verwacht-vanaf-24-augustus-op-werfwoluwedal-zaventem-en-kraainem
werf tram: http://www.tram94.brussels/nl/index.html
de

- Eenmaal voorbij Shopping Woluwe: rij langs de 2 werf en neem bij het eerste kruispunt de zijweg die parallel loopt aan de
hoofdweg.
- Volg die zijweg ook nog voorbij het volgende kruispunt tot aan supermarkt Rob en sla nu rechtsaf (wegwijzer Cultureel
Centrum/Maison de la Culture).
- 300 meter verder bent u op uw bestemming: Cultureel Centrum + Gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe.
Voor personenwagens is er parkeergelegenheid in de ondergrondse garage.
Techniek en artiesten: inrit aan de achterzijde van het gebouw (blok helemaal omrijden). GPS-gegevens loskaai = kruising
LOUIS CEUSTERSLAAN – FRANCOIS GAYSTRAAT. Hou links! (rechts is de inrit van de politiegarage)
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Reisweg naar het Cultureel Centrum
van Sint-Pieters-Woluwe

Voor Brusselaars:

Het Cultureel Centrum is bereikbaar per metro, halte Montgomery,
en dan ondergronds tram 39 of 44 tot halte Groene Hond,
op loopafstand van de schouwburg.
Schouwburgbezoekers die toch met de wagen komen kunnen gratis parkeren in de ondergrondse garages: inrit naast de
schouwburg.
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