Campus Dirk Martens
Bereikbaarheid van de
campus

Met het openbaar vervoer:
Vanaf het station van Aalst is de campus vlot bereikbaar met de buslijnen 3, 81, 82 en 87. Er
is een bushalte ter hoogte van de campus. Andere busverbindingen kan je opzoeken op
www.delijn.be.
Je kunt 35% korting krijgen op je Buzzy Pass voor een jaarabonnement dankzij STUVO+. Het
aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de studentenadministratie.

Met de fiets of bromfiets:
Er is een overdekte parking voor 240 fietsen en 20 bromfietsen.
Met de fiets is de campus slechts 10 minuten verwijderd van het station van Aalst.
Je kunt een STUVO+-fiets huren voor een volledig academiejaar of per semester. Je betaalt
een waarborg en een studentvriendelijke huurprijs afhankelijk van de duur van de ontlening.
Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij katrien.wageman@odisee.be.
We raden aan je fiets te laten graveren. Een fiets waarin het rijksregisternummer werd
gegraveerd kan bij verlies of diefstal veel sneller terugbezorgd worden aan de eigenaar.
Bovendien werkt de gravering ontradend bij dieven. Meer informatie kan je verkrijgen in je
stad- of gemeentehuis.

Met de wagen:
Het aantal parkeerplaatsen voor wagens is beperkt. Er zijn plaatsen voorzien voor studenten
die carpoolen. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij via de website
www.stuvoplus.be/aalst/mobiliteit
De slagboom opent automatisch zolang de parking niet volzet is.
De parkeerplaatsen aan de hoofdingang en de weg daar naar toe zijn niet beschikbaar voor
studenten.
Op de campus is de wegcode van toepassing. Dit houdt in dat de weggebruikers de
verkeersborden en wegmarkeringen in acht moeten nemen. Gebeurt dit niet dan zal de
hogeschool volgende sancties nemen:
• 1ste inbreuk = verwittiging
• 2de inbreuk = wielklem die verwijderd zal worden na betaling van €50 aan het onthaal.
Bij een inbreuk tegen parkeren op parkeerplaatsen voor personen met een handicap zonder
een geldige parkeerkaart van de Federale Overheid wordt de wagen onmiddellijk klemgezet.
Wagens die de doorgang voor hulpdiensten of dringende leveringen belemmeren, zullen op
eigen kosten weggesleept worden.
Respecteer de wegcode als je op de openbare weg parkeert
Betalend parkeren kan op de parking Keizershallen, op 15 minuten stappen van de campus.

