
 

 

 

Routebeschrijving kantoor Geraardsbergen 
U vindt al onze locaties op www.moore.be/nl/contact 
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Adres 

Kaai 13 bus 1 

9500 Geraardsbergen 

 

Vanuit Brussel 

Neem de E40 richting Gent. Neem afrit 19 Aalst – Geraardsbergen. Houd vervolgens rechts aan richting Geraardsbergen. Ga recht-

door aan de rotonde richting Ninove. Sla rechts af aan het 3de verkeerslicht richting Geraardsbergen. Blijf de weg volgen tot aan de 

garage Sergeant (Mercedes) en Valkeniers (Renault). Draai hier links af richting Geraardsbergen en rij tot aan het eerste T-kruispunt 

en sla hier links af. Voor u Geraardsbergen binnen rijdt, gaat u de spoorweg over. Sla vervolgens links af bij het eerste verkeerslicht. 

Bij de rotonde, neem de eerste afslag en rij verder tot aan het T-kruispunt. Sla hier rechts af en neem de eerste straat links tot aan 

een volgend T-kruispunt. Sla hier rechts af en de eerstvolgende straat ook rechts af. Ons kantoor bevindt zich aan de rechterzijde 

van de straat. 

 

Vanuit Antwerpen 

Neem de E17 richting Gent. Vervolgens, neem de afrit Destelbergen richting R4 Brussel en blijf die richting volgen. Neem vervolgens 

de R4. Ter hoogte van Merelbeke, vervolg de weg richting E40/ Brussel. Op de E40, neem afrit 17 Wetteren-Zottegem, hou rechts 

aan en sla rechts af op de N42 richting Zottegem. Blijf de N42 voor 25km volgen. Voor u Geraardsbergen binnen rijdt, gaat u de 

spoorweg over. Sla vervolgens links af bij het eerste verkeerslicht. Bij de rotonde, neem de eerste afslag rechts en rij verder tot aan 

het T-kruispunt. Sla hier rechts af en neem de eerste straat links tot aan een volgend T-kruispunt. Sla hier rechts af en de eerstvol-

gende straat ook rechts af. Ons kantoor bevindt zich aan de rechterzijde van de straat. 
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Vanuit Gent 

Neem op de E40 afrit 17 Wetteren – Zottegem. Aan het einde van de afrit houdt u rechts aan richting Zottegem. Blijf de N42 voor 

25km volgen. Voor u Geraardsbergen binnen rijdt, gaat u de spoorweg over. Sla vervolgens links af bij het eerste verkeerslicht. Bij de 

rotonde, neem de eerste afslag rechts en rij verder tot aan het T-kruispunt. Sla hier rechts af en neem de eerste straat links tot aan 

een volgend T-kruispunt. Sla hier rechts af en de eerstvolgende straat ook rechts af. Ons kantoor bevindt zich aan de rechterzijde 

van de straat. 

 

Openbaar vervoer 

Vanuit station Geraardsbergen: 

 Bus: stap af bij halte Geraardsbergen Post. Loop langs de Kaai naar rechts, richting de Laverdijstraat. Ons kantoor bevindt zich 

aan de rechterzijde (50m). 

 Bus 74 Geraardsbergen – Viane – Bever (Biévène) 

 Bus 76 Overboelare – Geraardsbergen – Zandbergen  

 Bus 77 Geraardsbergen – Waarbeke – Denderwinkele  

 Bus 87 Geraardsbergen – Aspelare – Aalst 

 Bus 161 Geraardsbergen – Leerbeek 

 Te voet: als je buiten komt aan het station, neem de straat recht tegenover het station: het stationsplein. Op het einde van de 

straat, sla links af op de Lessensestraat. Vervolgens, sla rechts af op de Grotestraat. Blijf volgen en sla links af naar Kaai. Ons 

kantoor bevindt zich aan de rechterzijde (50m). 
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Parkeerplaats 

Er zijn 3 parkeerzones te Geraardsbergen, de blauwe zone, de betaalzone en de vrije parking: 

 Blauwe zone: dit is de zone waar je maximum 2uur mag staan met een parkeerschijf. 

 De Kaai en omliggende straten zoals de Penitentenstraat, Denderstraat, Visstraat, Nieuwstraat etc zijn allemaal blauwe zone 

 Betaalzone 

 De Grotestraat, Brugstraat, de Markt, Laverdijstraat en het begin van de Kaai zijn betalend parkeren. 

 Vrije parking 

 Gratis parkeren kan aan de Vesten, in de Abdijstraat en juist voor het kruispunt van de Zakkaai en de Sint-Annastraat. 


