Wegbeschrijving
Stap en trap
Kom gerust met de fiets. Er zijn vijf fietsenstallingen aan het Logo. Onze kantoren zijn ook rolstoeltoegankelijk.
Slimweg! Er wacht een fiets op jou in het station, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Abonneer je bij Blue Bike en stap op de fiets. Een abonnement kost slechts 10 euro per jaar, per
huurbeurt betaal je 3 euro.

Trein
Het treinstation van Herent ligt op 15 minuten wandelen van het Logo.
Hoe je aan bij onze kantoren komt? Ga het station uit en sla rechtsaf. Volg de Wildemansweg tot op de Wilselsesteenweg en sla rechtsaf. Steek de N26/Mechelsesteenweg over en
sla direct linksaf, het fiets- en wandelpad op. Neem de volgende straat rechts en dan de eerste straat links. Dit is de Kloosterweg. Wandel tot aan de T-splitsing en sla linksaf.
Logo Oost-Brabant ligt aan de linkerkant, net na de bocht.
Slimweg! Plan je reis met de NMBS routeplanner.

Bus of tram
Met lijn 4 en 529 stap je af aan de halte 'Weggevoerdenstraat'. Loop de Bijlokstraat uit naar het kruispunt met de Oostremstraat. Sla linksaf, de Weggevoerdenstraat in. Neem de
derde straat links. Dit is de Kloosterweg. Logo ligt vlak voor de bocht aan de linkerkant.
Met lijn 511 stap je af aan de halte 'De Wildeman'. Wandel de Wilselsesteenweg richting N26/Mechelsesteenweg en steek deze over. Sla direct linksaf, het fiets- en wandelpad
op. Neem de volgende straat rechts en dan de eerste straat links. Dit is de Kloosterweg. Wandel tot aan de T-splitsing en sla linksaf. Logo Oost-Brabant ligt aan de linkerkant, net
na de bocht.
Met lijnen 284, 285 en 652 stap je af aan de halte 'Herent Rijweg'. Volg het fiets- en wandelpad richting spoorweg. Ga de spoorweg onderdoor en de N26/Mechelsesteenweg
over. Neem de eerste straat aan je rechterkant en sla vervolgens linksaf. Logo Oost-Brabant ligt aan de linkerkant, net na de bocht.
Slimweg! Kom je met de bus? Kijk dan op de routeplanner van De Lijn.

Auto
Kies je toch voor de auto? Er is een gratis parking op 50 meter van het gebouw. Ook in de omliggende straten kan je gratis parkeren.
Kom je vanuit het noordoosten via de E314? Neem op de E314 afrit 18 (Herent) richting de N26 en sla rechtsaf bij de Nieuwe Mechelsesteenweg. Volg de steenweg voor
ongeveer 2 kilometer. Sla rechtsaf naar de Weggevoerdenstraat. Sla dan terug rechtsaf. Dit is de Kloosterweg. Logo Oost-Brabant ligt vlak voor de bocht aan de linkerkant.
Kom je vanuit de richting Brussel? Neem op de Ring (RO) richting E19/E411/Bergen/Charleroi/Namen/Luik. Volg de flauwe bocht naar rechts naar de E40 (borden naar
Luik/Leuven/Brussel). Neem de afslag E314 richting Genk/Hasselt/Leuven. Neem op de E314 afrit 18 (Herent) richting de N26 en sla rechtsaf bij de Nieuwe Mechelsesteenweg.
Volg de steenweg voor ongeveer 2 kilometer. Sla rechtsaf naar de Weggevoerdenstraat. Sla dan terug rechtsaf. Dit is de Kloost erweg. Logo Oost-Brabant ligt vlak voor de bocht
aan de linkerkant.
Kom je vanuit het Zuiden via de E40? Hou op de E40 rechts aan bij het knooppunt Leuven en volg de borden E314 richting Genk/Hasselt/Leuven. Neem op de E314 afrit 18
(Herent) richting de N26 en sla rechtsaf bij de Nieuwe Mechelsesteenweg. Volg de steenweg voor ongeveer 2 kilometer. Sla rechtsaf naar de Weggevoerdenstraat. Sla dan terug
rechtsaf. Dit is de Kloosterweg. Logo Oost-Brabant ligt vlak voor de bocht aan de linkerkant.
Slimweg! Geraak je vlot op je bestemming of is het aanschuiven geblazen? Controleer voor je vertrekt de verkeerssituatie op de snelwegen of bekijk geplande wegenwerken.

