U vindt een plannetje van onze ligging door op de volgende link te klikken (ctrl + klik): Antverpia Liberty
BVBA

1. Via autosnelweg:
- Vanuit HASSELT, Geel, Herentals (E313)….
E313, afrit 20 Grobbendonk(= aanrader):
Na afrit neemt u richting Grobbendonk (is N13 Herentalsesteenweg), aan Taverne De Lindekens naar rechts
richting Grobbendonk. 2.5 km volgen (Bouwelsesteenweg, Bevrijdingsstraat, Netestraat, Boudewijnstraat,
Leopoldstraat), Grobbendonk -dorp door. Aan gebouwen van McCain naar links volgen. U rijdt nog 5,2 km
verder, dit is via de Vierselbaan en later Dennenlaan. U ziet links taverne de Kroon. Onze zaak bevindt zich
links voor de brug.
Of
E313, afrit 19 Massenhoven:
Na afrit naar LINKS (= richting Lier). Na 1 km gaat u terug naar links (richting Viersel, Grobbendonk kapelletje op de hoek.) Hier start de Herentalsebaan, u blijft deze volgen. U rijdt onder de brug van de
snelweg en over het kanaal. Gevaarlijke brug, pink hier al naar rechts !! Antverpia-Liberty bevindt
zich direct voorbij de brug, aan de rechterzijde.

- Vanuit ANTWERPEN en omstreken
E 313, afrit 19 Massenhoven (= aanrader):
Na afrit naar LINKS (= richting Lier). Na 1 km gaat u terug naar links (richting Viersel, Grobbendonk kapelletje op de hoek.) Hier start de Herentalsebaan, u blijft deze volgen. U rijdt onder de brug van de
snelweg en over het kanaal. Gevaarlijke brug, pink hier al naar rechts !! Antverpia-Liberty bevindt
zich direct voorbij de brug, aan de rechterzijde.
Of
E34, (Antwerpen-Eindhoven) afrit 19 Ranst/Oelegem
Na de afrit volgt u richting Zandhoven. U passeert restaurant La Bistecca, blijven volgen, over kasseiweg (=
Oelegembaan). Aan T-splitsing gaat u even naar links maar direct terug rechts ( = alle richtingen, naast
Coppé-schoenen). U volgt deze baan tot aan het nieuwe ronde punt (ovonde), u steekt dit over en rijdt in de
Vierselbaan (aan Peugeot-garage). Blijven volgen, op het einde aan T-splitsing naar rechts, de
Herentalsebaan op. Wij bevinden ons links voor de brug.
of: via Oelegem - Broechem - Massenhoven - Viersel (= richting Grobbendonk, kapelletje)

- Vanuit EINDHOVEN, TURNHOUT, Lille, Arendonk…richting Antwerpen
E34, afrit 20 Zoersel:
U rijdt richting Zandhoven. U passeert VTI-school, Auto-start, schoenen Van Loock, restaurant Den Engel,
Lidl.
Aan de volgende rotonde draait u in aan de Peugeot-garage, de Vierselbaan op. U volgt deze Vierselbaan tot
aan T-splitsing, rechts, de Herentalsebaan op. Wij bevinden ons links voor de brug.

2. Via nationale en regionale wegen:
Algemene info:
Viersel is een deelgemeente van Zandhoven en is gemakkelijk te bereiken via de N16 (Lier - Oostmalle).
U vindt een plannetje van onze ligging door op de volgende link te klikken (ctrl + klik): Antverpia Liberty
BVBA .
Vanuit Leuven, Aarschot, Mechelen, Duffel, Lier, Nijlen…:
Vanuit Lier volgt u richting (Oost)Malle (N14). Na taverne Oliver in Massenhoven gaat u aan het kapelletje
naar RECHTS ( = richting Viersel, Grobbendonk). Hier start de Herentalsebaan, u blijft deze volgen. U rijdt
onder de brug van de snelweg en over het kanaal. Gevaarlijke brug, pink hier al naar rechts !! AntverpiaLiberty bevindt zich direct voorbij de brug, aan de rechterzijde.
Vanuit Turnhout/Oostmalle/Westmalle/Beerse/Vlimmeren…:
U rijdt richting Zoersel, Zandhoven. U passeert autobaan E34 Eindhoven-Turnhout. Blijven volgen richting
Zandhoven.
U passeert VTI-school, Auto-start, schoenen Van Loock, restaurant Den Engel, Lidl.
Aan de volgende rotonde draait u in aan de Peugeot-garage, de Vierselbaan op. U volgt deze Vierselbaan tot
aan T-splitsing, rechts, de Herentalsebaan op. Wij bevinden ons links voor de brug.
Vanuit Halle – Zoersel, Brecht, Schilde….:
U rijdt via Halle naar Zandhoven. Aan restaurant Den Engel gaat u naar rechts, richting MAssenhoven. U
passeert Lidl, Van Tulder. Aan het nieuwe ronde punt (ovonde) volgt u naar Viersel, aan Peugeot-garage. U
rijdt de Vierselbaan op, blijven volgen tot aan T-splitsing, rechts, de Herentalsebaan op. Wij bevinden ons
links voor de brug.
of: via Oelegem - Broechem - Massenhoven - Viersel(Grobbendonk)
Vanuit Brasschaat, Schoten, ’s Gravenwezel, Schilde, Oelegem….:
U rijdt via Oelegem naar Zandhoven ( = Zandhovensesteenweg – Oelegembaan). Aan T-splitsing en Coppéschoenen gaat u links en direct naar RECHTS (= alle richtingen). Aan nieuw rond punt steekt u over, de
Vierselbaan op (Peugeot-garage). Blijven volgen, aan T-splitsing naar rechts, de Herentalsebaan op. Wij
bevinden ons links voor de brug.
Vanuit Antwerpen, Deurne, Boechout, Ranst, Broechem, Massenhoven …:
Na Broechem volgt u richting Massenhoven (= N116). Aan de lichten in Massenhoven (taverne Oliver) gaat
u naar LINKS richting Zandhoven, Malle (= N14). U gaat direct naar rechts (kapelletje) richting Viersel Grobbendonk. Hier start de Herentalsebaan, u blijft deze volgen. U rijdt onder de brug van de snelweg en
over het kanaal. Gevaarlijke brug, pink hier al naar rechts !! Antverpia-Liberty bevindt zich direct voorbij de
brug, aan de rechterzijde.
Vanuit Geel, Herentals, Olen, Heist o/d. Berg, Itegem, Herenthout, Bouwel, Grobbendonk….:
U rijdt richting Bouwel/Grobbendonk. Aan “Taverne De Lindekens" volgt u richting Grobbendonk, volgen
2,5 km en centrum door. Steeds blijven volgen en aan de Mc-Cain gebouwen (bocht 90°) mee naar links
volgen en u rijdt nog 5,2 km verder, dit is via de Vierselbaan en later Dennenlaan. U ziet links taverne de
Kroon. Onze zaak bevindt zich links voor de brug.

Open van 10h-13h en 16h-18h, zaterdag van 10h-16

Antverpia Liberty ● Herentalsebaan 170 ● 2240 Viersel (Zandhoven) ● Tel: 03 484 42 38● Fax: 03 385 04 39

