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Haachtsesteenweg 1281 – 1130 Brussel – Evere 
 
Centraal telefoonnumer : +32 2 248 48 58 
Telefoon internationaal transport : +32 2 244 94 54 
Telefoon nationaal transport : +32 2 244 94 71 
Fax : +32 2 245 70 61 
 
E-Mail : info@jdc-trans.com 
 
 
 
ROUTEBESCHRIJVING 
 
(bekijk de detailkaarten onderaan) 
 
 
VANUIT GENT  
 
Neem de E40 (kust) richting Brussel, neem de ring 0 richting Zaventem en Namen. Op de ring 0 afrit 
Zaventem Luchthaven, Evere nemen. Op de afslag rechts aanhouden richting Evere A201.  Op de A201, 
aan de tweede lichten naar rechts de Jules Bordetlaan nemen.  Aan eerste lichten terug rechts de 
Haachtsesteenweg nemen, 500 meter verder aan de linkse kant op nummer 1281,  bevindt zich JDC-
TRANS. 
 
 
VANUIT LUIK  
 
E40 (Luik) richting Brussel, neem de ring 0 richting Gent en neem daarna de eerste afrit Evere Zaventem 
Luchthaven. Blijf deze richting volgen en op de afslag links aanhouden richting Evere A201. Op de A201, 
aan de tweede lichten rechts de Jules Bordetlaan nemen.  Aan de eerste lichten terug rechts de 
Haachtsesteenweg nemen, 500 meter verder aan de linkse kant op nummer 1281,  bevindt zich JDC-
TRANS. 
 
 
VANUIT ANTWERPEN  
 
E19 richting Brussel. Op het einde van de E19 links aanhouden en de ring 0 oprijden richting Namen. 
Onmiddelijk rechts aanhouden en de afrit Evere Zaventem luchthaven nemen. Daarna rechts aanhouden 
richting Evere A201. Neem op de A201, aan de tweede lichten rechts de Jules Bordetlaan.  Aan de eerste 
lichten terug rechts de Haachtsesteenweg nemen, 500 meter verder aan de linkse kant op nummer 1281,  
bevindt zich JDC-TRANS. 
 
 
VANUIT NAMEN  
 
E411 richting Brussel nemen. Op de ring 0 neem je richting Zaventem Gent. Op de ring 0 neem je de afrit 
Evere Zaventem Luchthaven. Blijf deze baan volgen en op de afslag moet je links aanhouden richting Evere 
A201. Op de A201, aan de tweede lichten rechts de Jules Bordetlaan  nemen. Aan de eerste lichten terug 
rechts de Haachtsesteenweg nemen, 500 meter verder aan de linkse kant op nummer 1281,  bevindt zich 
JDC-TRANS. 
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DETAIL KAARTEN 
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