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Tiberghien Hasselt 
Huis Vanstraelen 
Business and 
Meeting Center 
Koningin Astridlaan 35 
3500 Hasselt, Belgium 
T +32 11 57 00 13 
info@tiberghien.com 
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Met GPS 
Coördinaten parking: LAT: 50.93214949999999, 
LONG: 5.33147299999996 
Geef het volgende adres in: Melkvoetstraat 1, 3500, Hasselt. 
Dit brengt u tot de parking van het Huis Vanstraelen die gele- 
gen is achter het gebouw 
Opgelet: Opgelet: het is mogelijk dat een sterk verouderd na- 
vigatiesysteem de Melkvoetstraat als een tweerichtingsstraat 
interpreteert. U kan de Melkvoetstraat niet meer inrijden via 
de Koningin Astridlaan. U rijdt voorbij het Huis Vanstraelen 
(met het gebouw aan uw linkerzijde) en na 50 meter slaat u 
linksaf naar de Burgemeester Bollenstraat. Op het einde van 
deze straat slaat u alweer linksaf naar de Manteliusstraat. Na 
ongeveer 100 meter kan u links de Melkvoetstraat in de juiste 
rijrichting oprijden. Zie bovenstaand plannetje. Rij de straat 
ten einde. De verst gelegen parking links met de groene poort 
is onze bezoekersparking. 

Vanuit Brussel 
• Neem de E40 “richting Luik” 
• Ter hoogte van kilometerpaal 17 neemt u de afslag naar de 

E314 richting Genk/Hasselt/Leuven. 
• Na 47 km op de E314, houdt u rechts aan bij het knooppunt 

Lummen. Volg de borden E313 richting Luik/Hasselt/ 
Antwerpen 

• Houd rechts aan bij de splitsing en voeg in op de E313. Volg 
de snelweg voor ongeveer 7 km tot afslag 27. 

• Neem afslag 27-Hasselt-West naar N2 richting Herk-de- 
Stad/Hasselt-West 

• Op het einde van de afslag: sla linksaf naar de 
Kuringersteenweg/en ga verder op de N2 

• Na 3,5 km ligt je bestemming links (Huis Vanstraelen, 
Koningin Astridlaan 35) 

• De bezoekersplaatsen bevinden zich achter Huis 
Vanstraelen. Om deze te bereiken rijdt u het gebouw (aan 
uw linkerzijde) voorbij en na 50 meter slaat u linksaf naar 
de Burgemeester Bollenstraat. Op het einde van deze straat 
slaat u alweer linksaf naar de Manteliusstraat. Na ongeveer 
100 meter kan u links de Melkvoetstraat in de juiste 
rijrichting inrijden. Rij de straat ten einde. De verst gelegen 
parking links met de groene poort is onze bezoekersparking. 

• U kan eveneens betalend parkeren in de “Astrid Parking” - 
inrit op Koningin Astridlaan nr. 65 (op 100 meter wandelen 
van Huis Vanstraelen) 

Vanuit Gent en Lille 
• Nota: Nota: Deze routebeschrijving rijdt via de kortste 

route over Antwerpen. Afhankelijk van de verkeerssituatie 
kan het gunstiger zijn via Brussel te rijden (Volg in dat 
geval vanuit Gent/Lille de E40 naar Brussel en zie de 
routebeschrijving vanaf Brussel hierboven). 

• Neem de E17 richting Antwerpen 
• Volg richtingaanduiding ‘2’ op Ring Antwerpen (rechts 

aanhouden; route via Kennedytunnel) 

 
• Verlaat de Kennedytunnel en blijf de ringweg voor ongeveer 

6 km volgen tot aan de splitsing met de E34 
• Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de E34 en volg de 

borden E313/Luik/Hasselt/Eindhoven/Turnhout 
• Ter hoogte van kilometerpaal 9, houd links aan bij de 

splitsing en vervolg de route op de E313 (volg de borden 
E313 Luik/Hasselt) 

• Blijf ongeveer 60 km doorrijden op de E313 tot afslag 
27-Hasselt-West naar N2 richting Herk-de-Stad/Hasselt- 
West 

• Op het einde van de afslag: sla linksaf naar de 
Kuringersteenweg/en ga verder op de N2 

• Na 3,5 km ligt je bestemming links (Huis Vanstraelen, 
Koningin Astridlaan 35) 

• De bezoekersplaatsen bevinden zich achter “Huis 
Vanstraelen”. Om deze te bereiken rijdt u het gebouw (aan 
uw linkerzijde) voorbij en na 50 meter slaat u linksaf naar 
de Burgemeester Bollenstraat. Op het einde van deze straat 
slaat u alweer linksaf naar de Manteliusstraat. Na ongeveer 
100 meter kan u links de Melkvoetstraat in de juiste 
rijrichting inrijden. Rij de straat ten einde. De verst gelegen 
parking links met de groene poort is onze bezoekersparking. 

• U kan eveneens betalend parkeren in het Koningin 
Astridparking - inrit op Koningin Astridlaan nr. 65. 

Vanuit Antwerpen 
• Neem de E34 en volg de borden E313/Luik/Hasselt/ 

Eindhoven/Turnhout 
• Ter hoogte van kilometerpaal 9, houd links aan bij de 

splitsing en vervolg de route op de E313 (volg de borden 
E313 Luik/Hasselt) 

• Blijf ongeveer 60 km doorrijden op de E313 tot afslag 
27-Hasselt-West naar N2 richting Herk-de-Stad/Hasselt- 
West 

• Op het einde van de afslag: sla linksaf naar de 
Kuringersteenweg/en ga verder op de N2 

• Na 3,5 km ligt je bestemming links (Huis Vanstraelen, 
Koningin Astridlaan 35) 

• De bezoekersplaatsen bevinden zich achter “Huis 
Vanstraelen”. Om deze te bereiken rijdt u het gebouw (aan 
uw linkerzijde) voorbij en na 50 meter slaat u linksaf naar 
de Burgemeester Bollenstraat. Op het einde van deze straat 
slaat u alweer linksaf naar de Manteliusstraat. Na ongeveer 
100 meter kan u links de Melkvoetstraat in de juiste 
rijrichting inrijden. Rij de straat ten einde. De verst gelegen 
parking links met de groene poort is onze bezoekersparking. 

• U kan eveneens betalend parkeren in het Koningin 
Astridparking - inrit op Koningin Astridlaan nr. 65. 

Vanuit Nederland (Breda) 
Lees verder volgende pagina’s. 
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Vanuit Nederland (Breda) 
• Neem de E19 richting “Antwerpen”, volg de snelweg voor 48 

km tot aan het knooppunt Antwerpen-Oost 
• Houd rechts aan bij het knooppunt Antwerpen-Oost en volg 

de borden E34 richting E313/Luik/Eindhoven/Turnhout/ 
Hasselt 

• Ter hoogte van kilometerpaal 9, houd links aan bij de 
splitsing en vervolg de route op de E313 (volg de borden 
E313 Luik/Hasselt) 

• Blijf ongeveer 60 km doorrijden op de E313 tot afslag 
27-Hasselt-West naar N2 richting Herk-de-Stad/Hasselt- 
West 

• Op het einde van de afslag: sla linksaf naar de 
Kuringersteenweg/en ga verder op de N2 

• Na 3,5 km ligt je bestemming links (Huis Vanstraelen, 
Koningin Astridlaan 35) 

• De bezoekersplaatsen bevinden zich achter Huis 
Vanstraelen. Om deze te bereiken rijdt u het gebouw (aan 
uw linkerzijde) voorbij en na 50 meter slaat u linksaf naar 
de Burgemeester Bollenstraat. Op het einde van deze straat 
slaat u alweer linksaf naar de Manteliusstraat. Na ongeveer 
100 meter kan u links de Melkvoetstraat in de juiste 
rijrichting inrijden. Rij de straat ten einde. De verst gelegen 
parking links met de groene poort is onze bezoekersparking. 

• U kan eveneens betalend parkeren in het Koningin 
Astridparking - inrit op Koningin Astridlaan nr. 65. 
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