
Bereikbaarheid Brouwerij Kerkom (How to reach Brouwerij Kerkom) 

Adres: Naamsesteenweg 469, 3800 Sint-Truiden  Er zijn wegenwerken op de 

N80 ( There are roadworks on the N80) 

A.Met de Auto (By Car) 

1.Via Hasselt –Sint-Truiden( From Brussel-Leuven-Tienen): 

Door werken is de brouwerij vanuit de richting Hasselt- Sint-Truiden niet bereikbaar via de 

Naamsesteenweg n80. U volgt best de omleiding via  

Luikersteenweg(richting Brustem)  Borgwormsesteenweg (richting Aalst bij Sint-Truiden) 

Bermenstraat of Mielenstraat  Brouwerij Kerkom(Naamsesteenweg 469,3800 Sint-Truiden) 

De luikersteenweg is bereikbaar via de N80 ( over de brug eerste rechts).  

 

The road N80, Naamsesteenweg is closed so it’s not possible to reach the brewery from Sint-Truiden 

center through the N80. Please follow the directions on the orange signalization and the number 23.  

Luikersteenweg N3  Borgwormsesteenweg (Direction Aalst-bij-Sint-Truiden)  Bermenstraat or 

Mielenstraat  Brouwerij Kerkom(Naamsesteenweg 469,3800 Sint-Truiden) 

1.Vanuit Brussel/Tienen/ Leuven(From Brussel/Tienen/Leuven): 

U rijdt best over de E40 naar de N80 om de werken te vermijden tussen Sint-Truiden en 

Brouwerij Kerkom. 

Please use the E40 to reach Brouwerij Kerkom. 

Sint-Truiden Centrum 



Bereikbaarheid Brouwerij Kerkom (How to reach Brouwerij Kerkom) 

Adres: Naamsesteenweg 469, 3800 Sint-Truiden  

B.Met de fiets (By Bike) 

Startpunt: Station Sint-Truiden 

Aan het station kan u een fiets huren 

bij fietspunt.  

http://www.vzwbasis.be/fietsen-

werking-fietspunt-sint-truiden 

Volg de blauwe plaatjes van het 

fietsroutenetwerk(fietsknooppunten): 

Nr 135  Nr 134 nr 185  

Brouwerij Kerkom bevindt zich tussen 

knooppunt 185 en 186. 

De route kan u 

downloaden op: 

http://bit.ly/2rJ9rqa  

 

Starting Point: Train Station Sint-Truiden 

You can rent a bike here if you like at fietspunt. http://www.vzwbasis.be/fietsen-werking-fietspunt-

sint-truiden 

Please follow the blue little plates of Cycling Paradise Limburg. More info: 

http://www.toerismelimburg.be/en These plates are numbered and easy to follow. No need for a 

map if you keep a close eye on the numbers. 

Nr 135  Nr 134 nr 185  

The brewery is located between nr 185 and nr 186 

DOWNLOAD THE ROUTE AT: 

http://bit.ly/2rJ9rqa 
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