WEGENWERKEN BIJ DKW
JE MOET OMRIJDEN !
Beste bezoeker, beste klant,
Vanaf november 2021 (tot nader bericht ) zijn
ingrijpende wegenwerken in de Roeselarestraat
in Wevelgem gestart. Dit ten voordele van de
fietsveiligheid in de straat. En dat juichen we
alleen maar toe.
Helaas treft dit de gebruikelijke aanrijroute naar
DKW. Tijdelijk is DKW niet te bereiken vanaf het
centrum van Wevelgem. Maar wel bereikbaar via
het centrum van Moorsele. Ook met de caravan!
Onderstaande routebeschrijving navigeert u naar
de Warandestraat in Moorsele om verder over de
brug over de A19, de bedrijfsterreinen van DKW
te bereiken in de Roeselarestraat in Wevelgem.
Net voor de wegenwerken, kant Moorsele, bereikt
u de terreinen van DKW.

Voor wie dus op GPS naar DKW navigeert is het
belangrijk om de correcte route in te stellen via
onderstaande routebeschrijving. Dit doet u best
vanaf uw vertrek thuis en niet onderweg.
Volg geen andere afwijkende route dan vermeld.
Zeker niet met de caravan aan de auto.
Volgt u of zoekt u een kortere afwijkende route?
Dan hebt u 100% kans dat u zich vast zal
rijden omwille van bruggen met een beperking
in doorrijhoogte van 2m60. Of u komt in een
éénrichtingsverkeer terecht van de lokale
wegomleiding die u niet naar onze terreinen
omleidt !

NIET bereikbaar via
de Roeselarestraat in
Wevelgem !!!
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>>> Reist u via de E17 Gent-Rijsel ? Via de wisselaar E17-E403 in Aalbeke, tussen de
grens met Frankrijk en Kortrijk, navigeert u van de E17 naar de E403 Brugge. Neem
op de E403 niet afrit Wevelgem, zoals normaal een GPS zou aangeven, maar rijd de

tunnel door en volg de afrit richting A19 Ieper / R8 Kortrijk / Afrit 1 Gullegem-Moorsele.
Neem Afrit 1 Gullegem-Moorsele. Ga dan naar STAP 2

BRUGGE

Ieper
Menen
Kortrijk
(ring)

A19
R8

Kortrijk
(ring)

A19
R8
1

1

E403
DOORNIK

Gullegem /
Moorsele
Afrit

1

Gullegem /
Moorsele

Gullegem /
Moorsele

>>> Reist u via de E403 van Brugge - Doornik,
dan navigeert u van de E403 naar de A19 Ieper/
R8 Kortrijk. Neem Afrit 1 Gullegem-Moorsele.
Ga dan naar STAP 2
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>>> Reist u via de A19 van Ieper - Kortrijk, dan

neemt u Afrit 1 Gullegem - Moorsele. Deze afrit
1 neemt u net voor de aansluiting A19 naar R8
Kortrijk in Moorsele.

Ga dan naar STAP 2

STAP 2
VANAF DE AFRIT 1 GULLEGEM/MOORSELE
Op einde van afrit 1,
rechtsaf in de Gullegemstraat
naar de verkeerslichten
op de brug.

>>> Eenmaal bij de Afrit 1 Gullegem/Moorsele

slaat u rechtsaf in de Gullegemstraat naar de
verkeerslichten op de brug over de A19.

Aan de verkeerslichten linksaf naar de Rijksweg
N343 richting industrieterrein Gullegem-Moorsele.
Aan de lichten, linksaf naar
de rijksweg N343, richting
industriezone Gullegem/
Moorsele

Een lange weg van circa 1 à 2 km rechtdoor om
dan net voor het bedrijf Delta Light (een hoog zwart
geverfd bedrijfsgebouw) de afslag rechts te nemen

naar de Hondschotestraat. Dan vervolgens scherp
rechtsaf om via de Rozenstraat naar het centrum van
Moorsele te rijden.

Op de Rijksweg N343 circa
1 à 2 km rechtdoor tot aan
bedrijf ‘Delta Light’.

U rijdt rechtdoor in de Rozenstraat over de brug over
de E403 om in het verlengde van de Rozenstraat

rechtdoor de Secretaris Vanmarckelaan in te rijden

richting centrum Moorsele. U rijdt aan uw rechterkant
het tankstation ‘Gabriëls’ voorbij in zone 30. Dan

Net voor het bedrijfsgebouw
Delta Light, rechtsaf naar de
Hondschotestraat.

is het nog circa 30m tot aan het kruispunt waar u

linksaf in de Warandestraat gaat. HIervoor negeert
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De wegenwerkenborden voorbij aan het begin van

Op einde van deze korte
weg, nogmaals rechtsaf de
Rozenstraat in.

de Warandestraat. Vervolgens rijdt rechtdoor.
Eerste

kruispunt

verkeersplateau
De Rozenstraat rechtdoor.
Over de brug om vervolgens de
Secretaris Vanmarckelaan in te
rijden. Altijd maar rechtdoor.

Het grote kruispunt voorbij het tankstation
‘Gabriels’, linksaf naar de Warandestraat.
Het bord van de wegenwerken kunt u
voorbijrijden. (zie bord ‘DKW bereikbaar).
Niet richting Wevelgem volgen !!!
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de borden en volg aanduiding rechtdoor ‘DKW

bereikbaar’. Tot over de brug van de A19. Om

dan net voor de werken in de Roeselarestraat de
terreinen van DKW te bereiken.

Bent u verloren gereden?

Bel dan +32 (0)56 40 16 20.
Adres DKW : Roeselarestraat 415 in Wevelgem

In de Warandestraat altijd maar rechtdoor.
U rijdt over de brug van de A19 om net
voorbij de brug de afslag naar DKW te
vinden. U bent er.
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NAAR DE TECHNISCHE KEURING
VANAF DKW
Linksaf naar de brug over
de E403 vanaf de terreinen
DKW.

Altijd maar rechtdoor in de
Warandestraat tot einde van
deze straat.
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Op het kruispunt aan het einde van
de Warandestraat rechtsaf in de
Secretaris Vanmarckelaan.
U rijdt rechtdoor tot juist voorbij de
brug over de E403.
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Net voorbij de brug,
nu scherp linksaf de
Hondschotestraat in.
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Rechtsaf bij het
bedrijfsgebouw Delta Light,
naar de Muizelstraat richting
industrieterreinen
Gullegem/ Moorsele.
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N343 >>> Alle richtingen naar
snelwegen : E17/E403/A19/R8
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Aan het eerste rondpunt,
eerste afslag naar rechts de
Drieslaan in.

INDUSTRIE
GULLEGEM/
MOORSELE

Eerste straat rechtsaf de
Noordstraat in.
U vindt het technisch
keuringsstation KM aan uw
rechterkant.
Adres :
Autokeuring KM
Noordstraat 3A
8560 Gullegem
(Met caravan = lijn 4)

U VINDT ONS
HIER !

Ontdek de boeiende wereld van caravans & kamperen.
Adres Roeselarestraat 415 - 8560 Wevelgem
Tel +32 (0)56 40 16 20 BE 0457 358 067
Email info@dkwcaravans.be Web www.dkwcaravans.be

3000 M2 KAMPEERPLEZIER !
OPEN OP ZONDAG!

