
 

Routebeschrijving 4* Van der Valk Hotel Brussels Airport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Parking: u kunt uw wagen parkeren in onze ondergrondse parking ofwel voor het 

hotel, deze plekken zijn voor u bij de prijs inbegrepen. De parking bevind zich als u 

komt aanrijden direct aan de rechterkant, hier kunt u naar beneden rijden. 

 

 Met het openbaar vervoer: vanuit station Diegem slaat u linksaf en volgt u deze weg. 

Aan het eind ziet u een doorgang onder de snelweg door, als u hier onderdoor loopt 

komt u uit bij het Van der Valk Hotel Brussels Airport. 
 

 

 Vanuit Antwerpen: volg de E19 richting Brussel. Bij de ring van Brussel (R0), volgt u 

Brussels Airport (Zaventem). Volg de snelweg R0-E40 2 km, en neem dan de A201 

voor 200 meter. Volg Diegem-Industrie voor 240 meter en sla dan linksaf de J.F. 

Kennedylaan op. Volg daarna de Grensstraat voor 35 meter en sla dan linksaf de 

Culliganlaan in. Hier zal u aan het einde van de straat het Van der Valk Hotel Brussels 

Airport vinden. 

 

 

 Vanuit Parijs: volg de A1 richting Brussel. Na de grensovergang volgt u de E19 

richting Brussel. Bij de ring volgt u Brussels Airport (Zaventem) en de snelweg R0-E19-

E40 voor 4 km. Hierna neemt u de A201 voor 200 meter. Volg Diegem-Industrie voor 

240 meter en sla dan linksaf de J.F. Kennedylaan op. Volg daarna de Grensstraat voor 

35 meter en sla linksaf de Culliganlaan in. Hier zal u aan het einde van de straat het 

Van der Valk Hotel Brussels Airport vinden. 

 

 Vanuit Luik en Hasselt: volg de aanwijzingen Brussel. Bij de ring (R0) volg 

aanwijzingen Zaventem/Brussels Airport. Hierna neemt u de A201 voor 200 meter. 

Volg Diegem-Industrie voor 240 meter en sla dan linksaf de J.F. Kennedylaan in. Volg 

daarna de Grensstraat voor 35 meter en sla linksaf de Culliganlaan in. Hier zal u aan 

het einde van de straat het Van der Valk Hotel Brussels Airport vinden. 

 

 Vanuit Gent: volg de E40 richting Brussel. Bij de ring volgt u de snelweg R0-E19-E40 

voor 4 km. Hierna neemt u de A201 voor 200 meter. Volg Diegem-Industrie voor 240 

meter en sla dan linksaf de J.F. Kennedylaan in. Volg daarna de Grensstraat voor 35 

meter en sla dan linksaf de Culliganlaan in. Hier zal u aan het einde van de straat het 

Van der Valk Hotel Brussels Airport vinden. 


