
Wegbeschrijving. 

 

Met de fiets 

Blue bike huren aan het station. 

Ga het station uit via de hoofdingang, naar het stationsplein, sla meteen rechts af. 

https://www.blue-bike.be/nl/blue-bike-points/sint-niklaas 

Volg de fietssnelweg F4 tot aan Patisserie Stefan (hoek Plezantstraat met Guido 

Gezellelaan). Steek aan de lichten de Guido Gezellelaan over (onder de 

spoorwegbrug), en vervolg je weg naar links, richting Belsele.  

Volg het fietspad tot aan de Felix Timmermanslaan. Sla af naar rechts (F. 

Timmermanslaan) en 100m verder, aan de rotonde, zie je de voordeur van de 

praktijk aan je rechterkant.  

 

Met de bus vanaf Station St-Niklaas 

Bus 2 Waasland Shopping– Tuinlaan, perron 9   

Rijd 6 haltes mee en stap uit aan Stadion Puyenbeke, hoek Felix Timmermanslaan. 

Neem de Felix Timmermanslaan. Loop die straat volledig uit. Op het einde van de 

straat, net na de rotonde zie je op de linkerkant een appartementsgebouw. 

De voordeur van de praktijk bevindt zich in de Felix Timmermanslaan. 

 

Bus 3 Nieuwkeren-Ster-Hoge Bokstraat, richting Belsele -Hoge Bokstraat , 

perron 8 station 

Rijd 12 Haltes mee en stap uit aan de Hoge Bokstraat. Wandel  in de  

Watermolenstraat verder en neem de Felix Timmermanslaan. Loop die straat volledig 

uit. Op het einde van de straat, net na de rotonde zie je op de linkerkant een 

appartementsgebouw. 

De voordeur van de praktijk bevindt zich in de Felix Timmermanslaan. 

  

https://www.blue-bike.be/nl/blue-bike-points/sint-niklaas


 

Met de wagen,   je kan in de wijk kostenloos parkeren 

Komende uit Gent, Lokeren, Antwerpen, Temse  E 17: Neem afslag St-Niklaas 

West en volg de pijlen richting Hulst / Stekene. 

Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Leon Scheerderslaan, N41. 

Verlaat de rotonde naar de Leon Scheerderslaan, N 41 

Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Leon Scheerderslaan, de R42 

Na 550m, sla linksaf naar de Felix Timmermanslaan. 

Vlak voor de rotonde, het laatste gebouw aan de rechterkant, zie je de voordeur van 

de praktijk. 

Komende uit Stekene: Ga via Kemzeke, St-Pauwels en Potterstraat naar de 

rotonde van Vlyminckshoek. Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Hoge 

Bokstraat. 

Na 1,3 km, sla linksaf naar de Watermolenstraat 

Na 600m, sla rechtsaf naar de Felix Timmermanslaan. 

Op het einde van de straat, net na de rotonde zie je op de linkerkant een 

appartementsgebouw. 

De voordeur van de praktijk bevindt zich in de Felix Timmermanslaan. 

 

Komende uit Beveren, Haasdonk, Nieuwkerken: Neem de N70, richting St-Niklaas 

Sla rechtsaf naar de Singel, de R42 

Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Leopold II-laan, de R 42 

Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Spoorweglaan, de R 42 

Ga bij de rotonde rechtdoor om op de Spoorweglaan te blijven. 

Houd rechts aan en rij door op de Guide Gezellelaan, de R42 

Na 800m, sla rechtsaf naar de Felix Timmermanslaan 

Vlak voor de rotonde, het laatste gebouw aan de rechterkant, zie je de voordeur van 

de praktijk.j 

 

 


