Parkeerplan Fura 10 Miles & Shortcut
Parkeergelegenheid tijdens onze lopen kan u op volgende locaties vinden :









Parkeerplaatsen rond sporthal Diependal (P2 in de officiële parkingbenaming van Tervuren). In de
Lindeboomstraat, langs het voetbalveld en aan de achterzijde van het voetbalveld naast het skatepark. Om hier makkelijk te geraken kan je in je GPS best ingeven : kruispunt Lindeboomstraat met
Olmenstraat via de Paardenmarktstraat, want op de dag van de wedstrijd kan je niet voorlangs de
sporthal rijden. Gratis parkeren, geen parkeerschijf nodig.
Langsheen de Hertenbergstraat mag ook geparkeerd worden. Gratis parkeren, geen parkeerschijf
nodig. OPGELET : Ter hoogte van het SAS-Institute mag men niet parkeren! De plaatsen die hier
zijn bevinden zich op privéterrein van het SAS-Institute en zijn dus geen openbare
parkeergelegenheden.
Aan zaal de Nettenberg (P3 in de officiële parkingbenaming van Tervuren) : 40-tal parkeerplaatsen
rond de Nettenberg, sommigen te bereiken via de Bergestraat. Gratis parkeren, geen parkeerschijf
nodig.
Langsheen de Ringlaan in de beide richtingen mag worden geparkeerd zonder parkeerkaart of
betaling.
Gemeentelijke Parking Panquin op de Duisburgsesteenweg (P9 in de officiële parkingbenaming van
Tervuren). De inrit hiervan bevindt zich op het kruispunt van de Hertenbergstraat met de
Duisburgsesteenweg. Er kunnen een 70-tal wagens gratis parkeren, geen parkeerschijf nodig.

Verder zijn er nog de andere parkeerlocaties in Tervuren :




Sommigen zijn betalend en anderen liggen in de blauwe zone, waar je een parkeerschijf moet
leggen. Deze locaties en meer uitleg omtrent de verschillende parkeerzones van Tervuren kan u
vinden via de link : http://www.tervuren.be/Index.aspx?SGREF=530#.Vs2rT_nhCJA
Het overzichtsplan van Tervuren met de verschillende zones en parkings kan u dan weer via deze
link terugvinden : http://www.tervuren.be/Download.aspx?ID=1839

Gelieve niet te parkeren in volgende straten of stukken straat :




Lindeboomstraat vanaf de sporthal tot aan het kruispunt met de Hertenbergstraat. Hier is de
Start/Finish-zone en dit stuk wordt autovrij gemaakt.
Lindeboomstraat vanaf de sporthal tot aan de Ortar De Pauwstraat. Op dit stuk lopen de
wedstrijden beiden voorbij en heen- en terug-richting.
Kleine zijstraten zoals de Vossenlaan, de Bergenstraat en de Olmenstraat blijven best wat meer
open voor buurtbewoners en eventuele passage van hulpdiensten.

Wij roepen iedereen op om reglementair en met respect voor de vlotte doorgang en de
buurtbewoners te parkeren.

