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Vanuit andere invalswegen (Ring Mechelen)
Kom je vanuit Nekkerspoel, rijd dan tot aan het
Raghenoplein en draai links de Leuvensesteenweg
(N26) in. Volg die tot aan de spoorwegovergang
vlak voor Muizen. Draai rechts de MOTSTRAAT in.
Volg deze tot aan de kruising met de Mollestraat
(links). Het gebouw bevindt zich na deze kruising
aan de linkerkant.

Vanuit het station van Mechelen
(niet het station Mechelen-Nekkerspoel)
Verlaat het station via de achterzijde (niet richting
centrum). Wandel de parking op en neem de
doorgang links tussen de gebouwen van de
NMBS. Steek de parking van sporthal Iham over.
Volg de Bautersemstraat naar links tot aan de
MOTSTRAAT. Wandel naar links. Het gebouw
bevindt zich rechts aan de overkant van de straat.

Kom je vanuit Antwerpen, volg dan de ring tot het
einde van de Van Benedenlaan en draai rechts de
Leopoldstraat in. Volg die tot aan de rotonde
(Stationsplein). Draai de rotonde op en neem de
eerste straat rechts. Opgelet! Volg niet de
Postzegellaan die over de brug loopt, maar de kleine
straat rechts ervan. Rijd tot aan de Leuvense Vaart
en draai naar links. Rijd onder de brug door en volg
de Hanswijkvaart. Neem de tweede straat links:
MOTSTRAAT. Het gebouw bevindt zich aan de
rechterkant, na de gebouwen van Wolters Kluwer.

Vanuit Antwerpen of Brussel (E19)
Afrit Mechelen-Zuid. Aan de rotonde rechtdoor.
Opgelet, sorteer na de rotonde onmiddellijk links
voor en volg richting Centrum (Geerdegemdries).
De weg draait naar links en komt samen met de
Brusselsesteenweg. Aan de verkeerslichten ga je
naar rechts (Jubellaan). De eerste straat naar links
(Colomalaan). Blijf deze laan volgen tot aan de
Leuvense Vaart en steek de brug over. Draai naar
rechts (Hanswijkvaart). Neem de tweede straat
links (MOTSTRAAT). Het gebouw bevindt zich aan
de rechterkant, na de gebouwen van Wolters
Kluwer.
Vanuit Leuven (N26)
Volg de Leuvensesteenweg tot vlak voor de
spoorwegovergang voorbij Muizen. Draai links de
MOTSTRAAT in. Volg deze tot aan de kruising
met de Mollestraat (links). Het gebouw bevindt
zich na deze kruising aan de linkerkant.

Parkeren
Parkeren kan op de bezoekersparking van gebouw
Sango (MOTSTRAAT 42) en in de omliggende
straten. Laat geen waardevolle spullen achter in de
wagen.
Met de fiets, brom- of motorfiets
Er is een overdekte stalling voorzien met plaats voor
fietsen en ruimte voor motor- en bromfietsen.

