
 

 

 

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

Wilselsesteenweg 103 

3020 Herent 

 

Vanuit Brussel 

Neem de E40 richting Luik/ Leuven en vervolgens de E314 Genk/Leuven. Op de E314, neem afrit 18 Herent. Sla vervolgens links af 

op de N26. Op de N26, sla rechts af bij het 2de verkeerslicht naar de Bijlokstraat. Blijf de Bijlokstraat volgen tot het kruispunt met de 

Wilselsesteenweg. Sla hier links af en meteen weer links af naar de Wilselsteenweg. Ons kantoor bevindt zich aan de linkerzijde.  

 

Vanuit Antwerpen 

Neem de E19 richting Brussel en vervolgens de E40 richting Luik/Leuven. Neem vervolgens de E314 Genk/Leuven. Op de E314, 

neem afrit 18 Herent. Sla vervolgens links af op de N26. Op de N26, sla rechts af bij het 2de verkeerslicht naar de Bijlokstraat. Blijf de 

Bijlokstraat volgen tot het kruispunt met de Wilselsesteenweg. Sla hier links af en meteen weer links af naar de Wilselsesteenweg. 

Ons kantoor bevindt zich aan de linkerzijde. 

 

Vanuit Gent 

Neem de E40 richting Brussel. Ter hoogte van Groot-Bijgaarden, volg de richting E19 Antwerpen op de R0. Houd vervolgens, ter 

hoogte van Machelen, de E40 aan en voeg vervolgens in op de E40. Op de E40, houd de E314 aan richting Genk/Leuven. Op de 

E314, neem afrit 18 Herent. Sla vervolgens links af op de N26. Op de N26, sla rechts af bij het 2de verkeerslicht naar de Bijlokstraat. 

Blijf de Bijlokstraat volgen tot het kruispunt met de Wilselsesteenweg. Sla hier links af en meteen weer links af naar de Wilselsesteen-

weg. Ons kantoor bevindt zich aan de linkerzijde. 
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Vanuit Hasselt 

Neem de E313 richting Antwerpen. Houd vervolgens de richting E314 Brussel/ Leuven aan en voeg in op de E314. Neem de afrit 18 

Herent. Sla rechts af naar de N26/ Mechelsesteenweg. Vervolgens, sla rechts af naar de Bijlokstraat, rechts af naar de Zavelputstraat 

en links af naar de Vaaltweg. Op het einde van de straat, sla links af en daarna nog eens links af. Ons kantoor bevindt zich aan de 

linkerzijde. 

 

Openbaar vervoer 

Van station Herent 

 Bus 4 Haasrode - Herent: stap af bij halte Herent Betlehem. Ons kantoor bevindt zich op 1 minuut wandelen van de bushalte. Aan 

dezelfde kant van de straat. 

 Te voet: loop richting het Brampad en volg dit pad. Op het einde, sla links af op de Bijlokstraat. Vervolgens, sla links af en nog 

eens links af naar de Wilselsesteenweg. Ons kantoor bevindt zich aan de linkerzijde. (ongeveer 12 min. wandelen) 

 

 

Parking 

Parking voor het gebouw. 


