
Als u met de auto komt

Vanuit Brussel (E40), Antwerpen  
(E313) of Wallonië (E42)
• Indien u van Brussel (E40) of Antwerpen 

(E313) komt, volgt u de richting Namen 
(E42). Vervolgens volgt u de richting 
Seraing-Grâce-Hollogne om zo op de 
A604 te komen.

• Indien u van de E42 (l’autoroute de 
Wallonie) komt, neemt u de A604 via  
de richting Seraing-Grâce-Hollogne  
(na uitrit nr.3 van Bierset).

• Net voor het einde van die A604 neemt  
u afrit nr. 4 Liège-Huy-Jemeppe (N617). 
Aan het verkeerslicht slaat u links af 
(richting Liège). De Maas ligt nu aan uw 
rechterkant. Blijf deze weg volgen,  
tot u rechts de brug ‘Pont d’Ougrée’ op 
kunt. Dit is richting ‘Université du Sart 
Tilman Marche - Dinant (N63)’. 

• U rijdt nu op een autoweg, die behoorlijk 
stijgt. Na ± 3 km neemt u de afrit 
Angleur. 

• Aan de rotonde draait u (270°) de linkse 
straat (Rue du Bois Saint-Jean) in. 

• Aan de volgende rotonde rijdt u 
rechtdoor. V.O. Luik bevindt zich na  
zo’n 800m aan uw linkerkant.

•  Als u V.O. verlaat, kunt u best naar rechts 
(het gebouw ligt achter u) wegrijden. 
Vervolgens gaat u rechtdoor over de 
eerste rotonde, om daarna rechts aan  
te houden. Daarna blijft u rechtshouden 
om de N63 op te rijden. Alle autostrades 
staan vanaf hier aangeduid.

Vanuit Maastricht (A25)
• Neem, in het verlengde van de A25, 

onder Luik de N90 in zuidelijke richting. 
U rijd langs de oever van de Maas. 

• Ongeveer 10 km ten zuiden van Luik 
verwijdert de N90 zich van de oever en 
splitst de N680 (Route de Condroz)  
zich rechts af van de N90. Liège Science 
Park staat hier aangegeven. 

• Na 5 km slaat u vervolgens rechtsaf,  
de Avenue du Pré Aily op. Deze gaat na 
ongeveer 1 km over in de Rue du Bois 
Saint Jean. 

• Na 1 km passeert u rechts de Rue de 
Sart-Tilman. Ons kantoor bevindt zich 
150 m verder, aan uw rechterzijde.

• Als u V.O. verlaat, kunt u best naar links 
(het gebouw ligt achter u) wegrijden. Aan 
het einde van de straat draait u links de 
Route du Condroz op. Aan het einde van 
de Route de Condroz rijdt u de N90 weer 
op en houdt u links aan ‘Toutes 
Directions’. Hierna bevindt u zich terug 
op de A25. 
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