
Wegbeschrijving

 

 

Vanuit Antwerpen via de A12

U neemt de A12 richting Brussel en rijdt de Rupeltunnel Boom door. U neemt de afrit 6 ‘Willebroek’. 
Bovenaan de afrit draait u links mee de A16 op. U rijdt de brug over het kanaal over naar het rondpunt 
toe. Op het rondpunt rijdt u rechtdoor (2de afrit). U rijdt tot het tweede rondpunt en neemt de 1ste afrit 
(N16 = mechelsesteenweg).  U volgt  deze  baan en neemt de vierde  straat  rechts  (waar u  ook een 
wegwijzer vindt ‘bloso, heindonk’), dit is de brouwerijstraat. Vervolgens neemt u de eerste links ofwel de 
heindonksesteenweg. Het verlengde van deze baan is de beenhouwerstraat. U passeert op uw linkerkant 
eerst het blosocentrum en ziet dan een rood bakstenen gebouw, het ARV Clubhuis.

 

Vanuit Antwerpen via de E19

U neemt de E19 richting Brussel en neemt de afrit 9 ‘Mechelen-Noord, Willebroek’. Aan het einde van de 
afrit, gaat u aan de lichten naar links. U volgt de N16 richting Willebroek. U rijdt in het begin de leuvense 
vaart  over,  gaat  dan  een  hele  tijd  rechtdoor  en  rijdt  nadien  opnieuw  over  een  bruggetje.  Na  het 
bruggetje, gaat u aan de lichten naar rechts (u volgt de wegwijzer ‘heindonk’). Dit is de brouwerijstraat. 
Aan het kruispunt neemt u de eerste straat links en komt zo in de heindonksesteenweg. Het verlengde 
van deze baan is de beenhouwerstraat. U passeert op uw linkerkant eerst het blosocentrum en ziet dan 
een rood bakstenen gebouw, het ARV Clubhuis.

 

Vanuit Brussel via de A12

U neemt de A12 richting Antwerpen en neemt de afrit 6 ‘Willebroek’. Bovenaan de afrit slaat u rechtsaf de 
N16 op. U rijdt tot het rondpunt en rijdt op het rondpunt rechtdoor (2de afrit). U rijdt tot het tweede 
rondpunt en neemt de 1ste afrit (N16 = mechelsesteenweg). U volgt deze baan en neemt de vierde straat 
rechts (waar u ook een wegwijzer vindt ‘bloso, heindonk’), dit is de brouwerijstraat. Vervolgens neemt u 
de eerste links ofwel de heindonksesteenweg. Het verlengde van deze baan is de beenhouwerstraat. U 
passeert op uw linkerkant eerst het blosocentrum en ziet dan een rood bakstenen gebouw, het ARV 
Clubhuis.

 

Vanuit Brussel via de E19 

U neemt de E19 richting Antwerpen en neemt afrit 9 ‘Mechelen-Noord/Willebroek’. Aan het einde van de 
afrit, gaat u aan de lichten naar links. U volgt de N16 richting Willebroek. U rijdt in het begin de leuvense 
vaart over, gaat dan een hele tijd rechtdoor en rijdt nadien opnieuw over een bruggetje. Na het 
bruggetje, gaat u aan de lichten naar rechts (u volgt de wegwijzer ‘heindonk’). Dit is de brouwerijstraat. 
Aan het kruispunt neemt u de eerste straat links en komt zo in de heindonksesteenweg. Het verlengde 
van deze baan is de beenhouwerstraat. U passeert op uw linkerkant eerst het blosocentrum en ziet dan 
een rood bakstenen gebouw, het ARV Clubhuis. 


