
•  (1) Verlaat de verkaveling en sla 
linksaf naar de Merestraat die 
uitkomt op de Capucienenlaan.

•  (2) Sla daar rechtsaf. 
•  (3) Neem de tweede straat links, 

de Gentsestraat die overgaat in 
de Vlaanderenstraat. Je passeert 
de Carrefour Express en de eerste 
cinema, het Feestpaleis.

•  (4) Sla linksaf naar de Bert van 
Hoorickstraat. Hier passeer je de 
tweede cinema van Aalst, de Palace.

•  (5) Aan de lichten ga je naar rechts 
naar de Dirk Martensstraat. 

•  (6) Bij de volgende lichten ga je 
rechtdoor naar de Veldstraat.

•  (7) Je komt aan de Bauwensplaats. 
Daar neem je de tweede afslag naar 
de Vooruitgangstraat. 

•  (8) Zo kom je aan het Statieplein bij 
het station van Aalst. Je gaat het 
station voorbij en slaat rechtsaf naar 
de Albert Liénartstraat. 

•  (9) Je komt bij de Graanmarkt. Daar 
sla je linksaf. 

•  (10) Aan het Werfplein sla je rechtsaf 
en dan neem je de eerste straat 
rechts, de Molenstraat (11). Je blijft 
rechtdoor gaan en je komt op de 
Grote Markt.
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•  (12) Neem de tweede straat links, de 
Lange Zoutstraat.

•  (13) Aan het einde ga je naar rechts 
naar de Korte Zoutstraat. 

•  (14) Vervolgens sla je linksaf naar 
de Zonnestraat. Je komt nu bij ons 
tweede project, Residentie Carlton. 
Vervolg je weg en je passeert aan de 
Houtmarkt. 

•  (15) Volg de Alfred Nichelstraat 
en sla dan rechtsaf naar de Van 
Langenhovestraat die je tot de 
Parklaan brengt.

•  (16) Volg de Parklaan tot het 
rondpunt. Het mooie Park van Aalst 
ligt links van je, breng zeker eens een 
bezoekje. Aan het rondpunt neem je 
de vierde afslag, de Ninovesteenweg.

•  (17) Net voor het volgende rondpunt 
vind je aan de rechterkant onze derde 
verkaveling, het project du Parc.

•  Om terug te keren naar de 
Merestraat, ga je bij het verlaten 
van de verkaveling terug naar links, 
naar het rondpunt (18). Daar ga 
je rechtdoor en volg je de Leo de 
Béthunelaan tot aan de Merestraat.

•  Sla linksaf (2) en je komt terug bij ons 
project De Molen.
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