Wegbeschrijving vanaf de E40

Onderbosstr 4, 3040 St-Agatha-Rode, 016 47 33 18
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E40 richting Leuven, afrit nr.22 Bertem. Boven aan de afrit
neem je richting Bertem.
Aan het 1ste rondpunt, sla je rechtsaf richting Huldenberg
/Korbeek-Dijle. Dit is de Blokkenstraat. Na 300m draait
de baan mee rechts onder een brug en dan onmiddellijk
links. Dan volg je de baan nog ongeveer 2,3 km
Aan de T-splitsing rechtsaf de N253 oprijden. Na 3,1 km
kom je in Neerijse dorp.
Vlak vóór de kerk, sla je linksaf. Je draait mee met de
bocht naar rechts en na 200m sla je links in (wegwijzer StAgatha-Rode). Nu bevind je je op de Wolfshagen welke je
een hele tijd moet volgen. Na ongeveer 2 km heb je een
herkennings punt.
Hier zie je links een wegwijzer naar St-Joris-Weert. DEZE
STAAT ER NIET MEER!! (enkel in andere richting) NIET
inslaan maar gewoon je weg nog 1,5 km vervolgen op de
Wolfshagen.
Aan je rechterkant zie je nu een apotheker en links sla je de
Steenbeekstraat in. Na 200m gaat die over in de
Potterstraat en vervolg je weg tot op de top van deze straat.
Nu sla je rechts de Oude Waversebaan in. Je volgt deze
ongeveer 500m.
Het kleine straatje rechts is de Onderbosstraat. Het 2de
huis aan de recthterkant daar moet je zijn.

Wegbeschrijving vanuit Leuven

Onderbosstr 4, 3040 St-Agatha-Rode, 016 47 33 18
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Vanop de NaamsePoort rij je de Naamsesteenweg in.
Vlak voor de spoorwegovergang sla je rechtsaf de St.
Lambertusstraat in tot aan de 1ste straat links. Dit is de
Waversebaan en je volgt deze een hele tijd (± 7,7 km) tot in
het centrum van St-Joris-Weert.
Je volgt de baan welke een 90° bocht naar rechts maakt.
Je steekt de spoorwegovergang over en volgt deze baan
(Neerijsebaan) ongeveer 1,7 km tot aan de T-splitsing (d.i.
de Wolfshagen). Hier sla je linksaf en volg de Wolfshagen
ongeveer 1,5 km. Vanaf hier zie wegbeschrijving links vanaf
punt 6.

TIP INDIEN JE MET GPS KOMT
Blijkbaar leidt een gps je naar Onderbosstraat in Terlanen! Je kan
Oude Waversebaan 78 in St-Agatha-Rode ingeven, en dat is het
huis schuin over het huis van Yatri!
PARKEREN
Op de oprit van Yatri, Onderbosstraat 4, kunnen slechts 4 wagens
staan. Je kan je wagen ook parkeren in de Oude Waversebaan
(voor je de Onderbosstraat inrijdt). Nog eens 4 wagens kunnen
geparkeerd worden een beetje verder op de oprit van
Onderbosstraat nr 17 (een 500 meter verder op de linkerkant, vlak
na een zijstraat links). Van daar is het dan 5’ lopen tot bij Yatri.

