
WEGBESCHRIJVING BECETEL 

 
Komende van Brussel (E40) : 
Op de E40 richting Gent, neem de verkeerswisselaar naar R4 in Merelbeke en volgt richting Gent-Zeehaven / Antwerpen. 
Neem op de R4 afrit 6 ‘Melle’ en ga op het einde rechtsaf (Brusselsesteenweg) richting Brussel/Aalst 
Enkel voor auto’s (wegens lage bruggen en smalle wegen): 

Sla rechtsaf aan de eerste lichten (‘Gemeenteplein’ en ‘Vossenstraat’). Rij steeds rechtdoor tot aan een T-kruispunt. 
U hebt de Gontrode Heirweg bereikt, sla linksaf. Becetel bevindt zich op nr 130 aan de rechterkant van de weg. 

Voor vrachtvervoer: 
Sla rechtsaf aan de tweede lichten (‘Geraardsbergsesteenweg’).  
Sla rechtsaf aan de 4de straat (net vóór de hoge snelwegbrug).  
U hebt de Gontrode Heirweg bereikt. Becetel bevindt zich op nr 130 aan de linkerkant van de weg. 

 

Komende van Oostende/Kortijk/Gent (E40-E17) : 
Op de E40 richting Gent, sla af aan de verkeerswisselaar in Merelbeke. 
Indien U de tweede afrit richting R4 neemt, volg de wegbeschrijving zoals hierboven. Indien U de eerste afrit naar Merelbeke neemt, 
volgt U onderstaande wegbeschrijving. 
Neem de derde afslag (links) op het rondpunt en volg ‘Melle’ (Salisburylaan en Heidestraat). Aan het volgende rondpunt neemt U de 
tweede afslag (links, Caritasstraat). Aan het volgende kruispunt hebt U de Gontrode Heirweg bereikt, sla rechtsaf. 
Becetel bevindt zich op nr 130 aan de rechterkant van de weg. 
 

Komende van Antwerpen (E17) : 
Op de E17 richting Gent, neem de verkeerswisselaar naar R4 in Destelbergen en volgt richting Brussel/Merelbeke. 
Neem op de R4 afrit 6 ‘Melle’ en ga op het einde rechtsaf (Brusselsesteenweg) richting Brussel/Aalst 
Enkel voor auto’s (wegens lage bruggen en smalle wegen): 

Sla rechtsaf aan de eerste lichten (‘Gemeenteplein’ en ‘Vossenstraat’). Rij steeds rechtdoor tot aan een T-kruispunt. 
U hebt de Gontrode Heirweg bereikt, sla linksaf. Becetel bevindt zich op nr 130 aan de rechterkant van de weg. 

Voor vrachtvervoer: 
Sla rechtsaf aan de tweede lichten (‘Geraardsbergsesteenweg’).  
Sla rechtsaf aan de 4de straat (net vóór de hoge snelwegbrug).  
U hebt de Gontrode Heirweg bereikt. Becetel bevindt zich op nr 130 aan de linkerkant van de weg. 
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