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Met de wagen

VANUIT ANTWERPEN (E19 autosnelweg)
U rijdt via de E19 (vanuit Antwerpen) naar Brussel. Op het einde van de E19 neemt u de Grote Ring
rond Brussel richting Leuven/Luik/Luxemburg (niet de richting Gent). U volgt de Grote Ring tot het
knooppunt met de E40. Deze gaat enerzijds richting Leuven/Luik en anderzijds richting Brussel. U
neemt de richting Brussel.
VANUIT GENT (E40 autosnelweg)
	
  
U rijdt via de E40 vanuit Gent naar Brussel. Op de Brusselse ring neemt u richting Antwerpen /
Leuven / Luik / Luxemburg (niet Bergen / Charleroi). U neemt de afrit van de E40 die gaat in de
richting Leuven / Luik / Brussel. U neemt richting Brussel.
VANUIT LEUVEN (E40 autosnelweg)
U neemt de E40 richting Brussel en volgt deze tot het einde.
Op het einde van de E40 autosnelweg splitst deze zich in o.a. Reyers, Meiser, Centrum. U neemt
richting Montgomery. U houdt daarvoor de meest linkse rijstroken aan. U rijdt door een korte tunnel
(waar u links aanhoudt). U komt op een brede laan, u rijdt onder een brug (tunnel Georges-Henri
genaamd). Na deze brug moet u de brede laan naar rechts verlaten. U rijdt dus niet de tunnel
‘Montgomery’ in. U verlaat de brede laan naar rechts (richting Montgomery). U bevindt zich nu op de
rechtse zijweg (Brand Whitlocklaan) en u vervolgt deze weg. U passeert stoplichten en vervolgt de
zijweg. U komt aan het Montgomeryplein u rijdt het plein op. U verlaat het plein bij de derde uitrit
(Tervurenlaan). U neemt daar onmiddellijk rechts af. U bevindt zich nu op een rijstrook van het
Montgomeryplein die aan de bebouwing zelf grenst. De oprit van het kantoor is de laatste oprit voor u
opnieuw op de Boulevard St. Michel/Sint-Michielslaan komt. U mag uw auto daar parkeren, ook al
blokkeert u daarmee auto’s geparkeerd voor het gebouw. De voordeur van het kantoor bevindt zich
langs de Boulevard St. Michel / Sint-Michielslaan (nr. 2).

Met het openbaar vervoer
Metrohalte Montgomery (lijn 1) – gelegen op ca. 50 m van de uitgang van het metrostation.

