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CIRCULATIE
ROND HAL 5

BEREIKBAARHEID
Adres auto (gps) - Diestsesteenweg 104 - 3010 Kessel-Lo
Adres fietsen en voetgangers - Locomotievenstraat 3010 Kessel-Lo

De industrieële gebouwen waarin vzw Hal 5 huist ligt vlak achter het station van Leuven.
De grote hal met publieke binnenstraat is zowel toegankelijk via de Locomotievenstraat als 
via de Diestsesteenweg. De ingang van de grote hal is langs de Locomotievenstraat.
 
Er is GEEN parkeergelegenheid voor de auto aan HAL 5. Je kan de auto parkeren in Parking 
Station Leuven. Deze randparking is slechts op vijf minuten wandelen (via de Locomotie-
venstraat) of in de omliggende straten volgens het politiereglement.

Er zijn fietsenstallingen voorzien langs de kant van de Diestsesteenweg en de Locomotie-
venstraat, vlakbij de ingangen van Hal 5.

Parkeerplaatsen voor mindervaliden kan je vinden op de Locomotievenstraat (te bereiken 
via de Smidsestraat) of op de Diestsesteenweg.
Het gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk en er is een toilet voor mindervaliden voorzien.

Toegankelijk voor iedereen, ook huisdieren aan de lijn!
 

HAL 5 is ENKEL bereikbaar via de Diestsesteenweg 104 wat betreft laden en lossen. Je kan 
er het terrein oprijden via de oprit van op de steenweg.

Zet je voertuig op de inrit en zet de slagboom handmatig naar boven - rij door - en sluit de 
slagboom opnieuw (ook al stond deze open bij het oprijden!).
 
Let op! de ruimte tussen de gebouwen moet ten allen tijde vrij blijven voor het in en uitrijden 
voor de parkeerplaatsen voorbehouden voor de partners van vzw Hal 5. ZIE FOTO 1

Voor het laden en lossen, zet je je voor de grote poort op de laad en loszone ZIE FOTO 2
Er is een transpallet en winkelkarren voorzien om het gebouw door te rijden naar de Grote 
Hal.

Parkeren op de site is ten strengste veboden met politie boetes tot gevolg!

LADEN EN LOSSEN
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