Met de steun van
LAMPIRIS, LKN 2030, UC Leuven-Limburg en
VOKA arr. Leuven

Ter attentie van de Directie van
de bedrijven van het Haasrode Research Park
Leuven, 28 september 2015
Geachte,
Betreft: RESEARCHRUN™ 01 oktober 2015 / Verkeersregeling
Op donderdag 01 oktober wordt de vierde editie van RESEARCHRUN™ georganiseerd in het
Research park. RESEARCHRUN™ is een sportief network en teambuilding event dat reeds 4
jaar op een sportieve manier bedrijven uit het Research Park en partners samenbrengt. Het event
bestaat uit een loopwedstrijd die gevolgd wordt door een receptie en walking dinner. Vermits de
loopwedstrijd op het Research Park plaatsvindt, willen wij U dan ook inlichten over de mogelijke
hinder die U zal ondervinden. Wij vragen u deze info door te geven aan uw werknemers,
klanten.en leveranciers.
De voornaamste wijziging in vergelijking met vorige edities is dat de Interleuvenlaan voor deze
editie niet afgesloten wordt. De hinder die uw werknemers kunnen ondervinden beperkt zich tot
het iets moeizamer uitrijden van de parking. Seingevers zullen de chauffeurs aanmanen om de
lopers voor te laten. Aan de lopers wordt gevraagd zoveel mogelijk op het fietspad te lopen en de
straat vrij te houden. Indien lopers toch op de rijbaan komen vragen we de chauffeurs voorzichtig
te zijn.
De loopwedstrijd loopt van 17.30 tot 18.30. De start, aankomst en wisselzone bevinden zich op de
terreinen van UC Leuven-Limburg. Het parcours loopt van UCLL via de Interleuvenlaan naar de
Romeinse straat en via Stenenkruis weer richting Geldenaaksebaan (zie bijgevoegd plan). Meer
info vindt U ook op www.researchrun.be.
Uiteraard hopen wij dat Uw bedrijf meedoet aan RESEARCHRUN™; zo geniet U en uw
personeel er voluit van!
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet ons te contacteren.
Sportieve groet,

Bart Delobel en Michaël Lucas
+32 496 856 455 bart@fitterandfitter.be
+32 478 56 35 34 michael@researchrun.be
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