SOUDAL Cyclocross Leuven
zaterdag 18/02/2017
Op zaterdag 18 februari 2017 wordt de Soudal Cyclocross Leuven gehouden. Het parcours
bevindt zich bij de Kazerne de Hemptinne, aan de Hertogstraat in Heverlee, vlak naast de
hockeysite van KHC Leuven. In dit document geven we een overzicht van de zaken
waarmee men rekening dient te houden.

Algemene info
●
●
●
●
●
●
●

Het zal zeer druk zijn in de buurt van de club en op de weg naar de club, dus vertrek
tijdig richting KHCL
Gelieve zoveel mogelijk te carpoolen, dus met een zo weinig mogelijk aantal auto’s
zich te begeven richting KHCL
U kan tot aan de club rijden om de spelers en de keepersuitrusting af te zetten (kiss
& ride), maar bij voorkeur gaat u onmiddellijk parkeren op de voorziene parking
Parkeren kan op de parking van het Heilig Hartinstituut Heverlee (zie verder)
Aan onze leden, probeer de auto maximaal te vermijden. Indien mogelijk kom met de
fiets.
Aan onze leden die op verplaatsing spelen, gelieve niet af te spreken op de club voor
carpooling e.d.
Het is helaas niet mogelijk om de site te bereiken met het openbaar vervoer. De
haltes in de buurt van de site worden niet bediend op zaterdag 18/2 (voor meer info:
https://www.delijn.be/nl/omleidingen/omleiding/3/305/1/18-02-2017/84089)

Bereikbaarheid van de club
De site van KHC Leuven zal niet bereikbaar zijn via afrit 23 (Haasrode-Blanden) van de
E40. Gelieve volgende wegbeschrijving te volgen:
● neem afrit 15 (Leuven) van de E314
● volg de Koning Boudewijnlaan (N264) tot aan de ring (Tervuursevest) van Leuven
(ongeveer 2.8 km)
● draai rechts de ring op en rij verder (ongeveer 650m) tot aan de Naamsepoort
● draai rechts de Naamsesteenweg (N251) op, na ongeveer 800m bereikt u het station
van Heverlee
● voorbij de overweg neemt u de eerste straat links (Hertogstraat)
● na 900m bereikt u KHC Leuven

Parkeren aan de club
Er zijn helaas maar een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar op de site van KHC
Leuven. Parkeren in de straten rond de site is niet mogelijk. Parkeren dient te gebeuren op
de site van het Heilig Hartinstituut van Heverlee (HHH) (zie verder).

Verlaten van de club met de wagen
●
●
●
●

Bij het verlaten van de club gaat u op het kruispunt rechts de Kerspelstraat op
Na ongeveer 500m draait u links de Leeuwerikenstraat in
Na ongeveer 600m bereikt u terug de Hertogstraat en kan u rechts richting
Naamsesteenweg
Eens op het kruispunt van de Naamsesteenweg kan u links richting parking HHH (zie
verder) ofwel rechts om via de ring van Leuven dan terug de autostrade te bereiken

Parking Heilig Hartinstituut Heverlee (HHH)
Het HHH is gelegen aan de Naamsesteenweg 355 in Heverlee. De parking bevindt zich
onmiddellijk aan de rechterkant wanneer u de site van het HHH oprijdt. Na het parkeren kan
u zich te voet richting de club begeven. Volg hiervoor de weg zoals aangegeven op het plan
hieronder (700m - 10m wandelen)

De opbouw en voorbereidingen
De opbouw van de cyclocross start reeds op maandag 13 februari. Er wordt weinig hinder
verwacht tijdens de week. Echter, parkeren in de Hertogstraat tussen het kruispunt met de
Kerspelstraat en de Kazerne zal wel niet mogelijk zijn.

