Rode Kruis-Vlaanderen
GEBOUW SUKURO

Weg
afgesloten
voor auto’s.

Rode Kruis-Vlaanderen
GEBOUW SUKURO
daar links de Motstraat in. Het gebouw SUKURO
vind je op nr. 40.

Via station Mechelen
(niet station Mechelen-Nekkerspoel)
Verlaat het station langs de achterkant (volg dus
niet de pijltjes naar het centrum). Volg de route
voor voetgangers tot aan de nieuwe parking/fietsenstalling.
Blijf de route volgen, langs het gebouw van de
spoorwegen tot je bij de sporthal Iham uitkomt.
Loop de hal voorbij tot in de Bautersemstraat, die
naar links afbuigt. Volg de weg tot je op een Tsplitsing komt. Je ziet het gebouw van het Rode
Kruis aan je linkerkant. Meld je aan bij het gebouw
SUKUZO op nummer 40.
Vanuit Antwerpen of Brussel (E19)
Neem de afrit Mechelen-Zuid. Volg de route tot
aan het rond punt. Neem direct na het rondpunt
de linkerstrook en volg de pijl naar het centrum
(Geerdegemdries). De weg buigt naar links en
komt uit op de Brusselsteenweg. Aan de lichten
kies je de straat rechts (Jubellaan). Neem aan de
volgende lichten de straat links (Colomalaan). Volg
de baan tot aan het kanaal Leuvense Vaart en
steek de brug over. Draai hier rechtsaf (Hanswijkvaart). De tweede straat links is Motstraat. Het
Rode Kruis gebouw SUKURO ligt aan de rechterkant, nr. 40
Vanuit Leuven (N26)
Volg de Leuvensesteenweg tot juist voor de
spoorwegovergang ter hoogte van Muizen. Draai

Vanuit andere richtingen (Mechelen Ring)
Als je komt vanuit Nekkerspoel, kies voor de route
naar het Raghenoplein. Draai daar links de Leuvensesteenweg (N26) in. Volg de weg tot net na
de spoorwegovergang ter hoogte van Muizen.
Draai daar rechts de Motstraat in. Het gebouw
SUKURO vind je op nr. 40.
Als je komt vanuit Antwerpen, volg de route tot
aan het Raghenoplein. Draai daar rechts de Leuvensesteenweg (N26) in. Volg de weg tot net na
de spoorwegovergang ter hoogte van Muizen.
Draai daar rechts de Motstraat in. Het gebouw
SUKURO vind je op nr. 40.

Parking.
Je kan parkeren op de parking van het gebouw
SANGO (ingang Mollestraat) of in de straten in de
buurt van het gebouw SUKURO. Laat geen waardevolle voorwerpen in je auto liggen!
Er zijn op de Rode Kruisparking gereserveerde
plaatsen voor bloeddonoren en personen met een
beperking.
Fiets, motor of scooter
Er is een overdekt stalling rechts van het gebouw
SANGO.

Door werken van de spoorwegen zijn er
omleidingen of aanpassingen ter hoogte
van de Hanswijkvaart en Colomalaan.

