
 

 

 

 
 

Instructies voor DEELNEMERS met een blauwe parkeerkaart. 

Dag 1 – Bornem 
 

Parking 1 DEELNEMERS (zwembad Breeven, slechts bereikbaar tot 11.00 uur) 

 

Komende van de A12 

Als je van de A12 komt, neem je afrit 7 en volg je de N16 richting Sint-Niklaas-Puurs. Na 6 km op de 

N16 sla je inksaf in de Lodderstraat. Vanaf hier begint de signalisatie en volg je de blauwe pijlen. Na 

400 m ga je rechtdoor over het kruispunt en volg je de Puursesteenweg gedurende 2,9 km. Sla dan 

linksaf in de Breevenstraat en volg gedurende 500 m. Na 500 m sla je linksaf in Barelstraat. De 

parking van recreatiedomein Breeven bevindt zich 100 m verder op je linkerkant. 

 

Komende van Temse 

In Temse volg je de N16 richting Puurs. Sla na 6 km rechts af in de Lodderstraat. Vanaf hier begint de 

signalisatie en volg je de blauwe pijlen. Na 400 m ga je rechtdoor over het kruispunt en volg je de 

Puursesteenweg gedurende 2,9 km. Sla dan linksaf in de Breevenstraat en volg gedurende 500 m. Na 

500 m sla je linksaf in Barelstraat. De parking van recreatiedomein Breeven bevindt zich 100 m 

verder op je linkerkant. 

 

Vanop de parking volg je te voet of met de fiets de pijlen REGISTRATIE. 

 

Parking 2 DEELNEMERS (bedrijven in de KMO-zone Puursesteenweg) 

 

Komende van de A12 

Als je van de A12 komt, neem je afrit 7 en volg je de N16 richting Sint-Niklaas-Puurs. Na 6 km op de 

N16 sla je linksaf in de Lodderstraat. Vanaf hier begint de signalisatie en volg je de blauwe pijlen. Na 

400 m ga je rechtdoor over het kruispunt en volg je de Puursesteenweg. De parkings bevinden zich 

op de bedrijventerreinen van de KMO-zone op de Puursesteenweg. De parkeerzones zijn aangeduid. 

 

Komende van Temse 

In Temse volg je de N16 richting Puurs. Sla na 6 km rechts af in de Lodderstraat. Vanaf hier begint de 

signalisatie en volg je de blauwe pijlen. Na 400 m ga je rechtdoor over het kruispunt en volg je de 

Puursesteenweg. De parkings bevinden zich op de bedrijventerreinen van de KMO-zone 

Puursesteenweg. De parkeerzones zijn aangeduid.  

 

De afstand van de KMO-zone tot de eventzone bedraagt 500 m, volg de pijlen REGISTRATIE. 



Dag 2 - Bocholt 
 

Parking DEELNEMERS (Parking De Damburg) 

Komende van Brussel 

Volg de E314 richting Aken – Genk. Neem afrit 29 (Houthalen-Helchteren), volg gedurende 5 km de 

N715 richting Houthalen-Helchteren. In Helchteren sla je rechts af (N719) richting Meeuwen-

Gruitrode. Sla na 11 km links af in Meeuwen en volg de Weg naar Elikom. Ga rechtdoor na 3,7 op de 

Betonweg. Rechts afslaan na 1,5 km op de N73 richting Bree. Vanaf hier begint de signalisatie en volg 

je de blauwe pijlen. Na 2,4 km sla je links af op de Reppelerweg. De parking bevindt zich na 4 km op 

je linkerzijde.  

Komende van Antwerpen 

Volg de E313 richting Hasselt, neem afrit 25 (Ham), waarna je 11 km de N141 volgt richting 

Leopoldsburg. In Leopoldsburg neem je de eerste afslag op de rotonde richting richting Bree, waarna 

je 20 km de N73 volgt. Na 20 km sla linksaf richting Reppel. Vanaf hier begint de signalisatie en volg je 

de blauwe pijlen. De parking bevindt zich na 4 km op je linkerzijde. 

Volg vanaf de parking de pijlen REGISTRATIE. 

 

Dag 3 – Ingelmunster 
 

Parking DEELNEMERS  

Komende van Gent – Antwerpen - Brussel 

Volg de E17 richting Kortrijk, neem afrit 4 Deerlijk. Volg de N36 (richting Roeselare) gedurende 8,5 

km. Neem na 8,5 km de eerste afrit op de rotonde en volg de N50 richting Brugge. Vanaf hier begint 

de signalisatie en volg je de blauwe pijlen. Na 5,5 km komt men aan in Ingelmunster. Tot 11.00 uur 

kan er geparkeerd worden in de Bollewerpstraat, neem hiervoor de 2e afslag op de rotonde en volg 

de Ringlaan gedurende 400 m. Sla rechtsaf in de Bollewerpstraat. Er kan geparkeerd worden op de 

rijweg. 

LET OP! De Bollewerpstraat wordt op 27 mei uitzonderlijk éénrichtingsverkeer. 

Volg vanaf hier de pijlen REGISTRATIES. Wandelafstand: 200 m tot 1 km. 

Wanneer men na 11.00 uur aankomt in Ingelmunster dient er geparkeerd te worden op de 

Ringbrug, net voor het centrum van Ingelmunster.  

Volg vanaf hier de pijlen REGISTRATIES. Wandelafstand: 600 m. 

Komende van Roeselare 

Volg de N36 (richting Harelbeke) tot het rondpunt in Kuurne. Neem de 3e afslag en volg de N50 

richting Brugge. Vanaf hier begint de signalisatie en volg je de blauwe pijlen. Na 5,5 km komt men 

aan in Ingelmunster. Tot 11.00 uur kan er geparkeerd worden in de Bollewerpstraat, neem hiervoor 



de 2e afslag op de rotonde en volg de Ringlaan gedurende 400 m. Sla rechtsaf in de Bollewerpstraat. 

Er kan geparkeerd worden op de rijweg. 

 

LET OP! De Bollewerpstraat wordt op 27 mei uitzonderlijk éénrichtingsverkeer. 

Volg vanaf hier de pijlen REGISTRATIES. Wandelafstand: 200 m tot 1 km. 

Wanneer men na 11.00 uur aankomt in Ingelmunster dient er geparkeerd te worden op de 

Ringbrug net voor het centrum van Ingelmunster.  

Volg vanaf hier de pijlen REGISTRATIES. Wandelafstand: 600 m. 

 

Dag 4 – Ninove 
 

Parking DEELNEMERS (Parking Ninia) 

Komende van Brakel:  

Volg de N8 - Brakelsesteenweg tot aan het kruispunt met de N45 in Ninove. Houd links aan richting 

Aalst en sla meteen rechtsaf op Preulegem. Vanaf hier begint de signalisatie en volg je de blauwe 

pijlen. Volg Preulegem/Geraardsbergsestraat gedurende 400 m. Sla rechtsaf op Vuurkruisersstraat. 

De ingang van Parking Ninia bevindt zich na 100 m op je linkerzijde. 

Komende van Aalst/Brussel:  

Volg de E40 richting Gent, neem afslag 19 in Aalst en volg de N45 richting Ninove/Geraardsbergen.  
Neem na 300 m de derde afslag op het rondpunt richting Ninove en volg de N28. Sla na 8 km rechtsaf  
op de N45 richting Brakel/Geraardsbergen. Ga rechtdoor na 400 m, volg de Albertlaan richting  
Geraardsbergen. Houd links aan richting Brussel – N8. Houd na 200 m links aan richting Aalst en sla  
meteen rechts af op Preulegem. Vanaf hier begint de signalisatie en volg je de blauwe pijlen. Volg  
Preulegem/Geraardsbergsestraat gedurende 400 m. Sla rechts af op Vuurkruisersstraat. De ingang  
van Parking Ninia bevindt zich na 100 m op je linkerzijde. 

Komende van Brussel/Dilbeek 

Volg de N8, Ninoofsesteenweg, richting Ninove, ga rechtdoor over het kruispunt met de N28, 

Halsesteenweg, Volg gedurende 300m en ga rechtdoor over het kruispunt met de N255, de 

Edingsesteenweg. Volg de N8 gedurende 600m en ga rechtdoor over het kruispunt met de 

Centrumlaan. Houdt na 300m rechts aan en volg de N45 richting Aalst (vanaf hier start de 

bewegwijzering en volg de blauwe pijlen). Sla meteen rechtsaf op Preulegem/Geraardsbergsestraat 

en volg gedurende 400m. Sla rechtsaf op Vuurkruisersstraat. De ingang van Parking Ninia bevindt zich 

na 100 m op je linkerzijde. 

Volg vanaf hier de bewegwijzering REGISTRATIES. Wandelafstand: 450 m. 

LET OP! Parking Ninia is overdekt waardoor de maximum hoogte slechts 2m10 is. Auto’s met fietsen 

op het dak kunnen hier dus niet parkeren! Neem dus zeker eerst je fiets van je dakdrager vooraleer je 

de parking oprijdt. 


