Routebeschrijving
grow-howse
Inspirerend werken achterin een groene tuin. Op 200 meter van de watertoren van Lint.
Parkeren kan in de Nieuwstraat of op de oprit.
(Grow-howse ligt op slechts 350 meter van de AED studio’s. Deze staan zeer goed aangeduid)
Openbaar vervoer:
Fietsostrade:
Onze locatie ligt op het kruispunt van de fietsostrade Mechelen-Antwerpen-Lier. Er is ook douchemogelijkheid voor de fietsers.
Trein:
Grow-howse ligt op 350 meter van het station van Kontich. U verlaat het treinstation van Kontich langs
de achterzijde en volgt rechts 200 m langs het spoor. Daarna volg je de weg die links draait
(=Molenstraat). Na 50 meter in de Molenstraat slaat u rechtsaf en bent u in de Nieuwstraat.
Met de wagen:
Via E313:
Neem afrit Massenhoven. Volg richting Lier. In Lier volgt u richting Heist Op den Berg op de ring. Ter
hoogte van de Carrefour van Lier slaat u rechts af richting Lint (= rond de Carrefour, twee keer rechts
draaien). In centrum Lint toegekomen rijdt u rechtdoor op het rondpunt (=Koning Albertstraat). Na +/300 meter slaat u rechtsaf (=Veldstraat). +/- 100 meter voorbij de spoorweg draait u links mee. Nu
komt u in de Uitbreidingstraat en dan in de Nieuwstraat.
Via E19 Brussel:
Neem afrit Duffel, Rumst.
Volg op de afrit richting Duffel-centrum. +/- 7 km verder komt u aan een rondpunt. Hier draait u 3/4
rond en volgt u richting Lint. Aan het volgende rondpunt draait u opnieuw 3/4 rond richting Lint. In
centrum Lint toegekomen draait u opnieuw 3/4 rond op het rondpunt (=Koning Albertstraat). Na+/- 300
meter in de bocht neemt u de eerste straat recht(=Veldstraat). +/- 200 meter voorbij de spoorweg
draait u links mee. Nu komt u in de Uitbreidingstraat en dan in de Nieuwstraat.
Via E19 Antwerpen:
Neem afrit Kontich.
Volg op de afrit richting Kontich. Na +/- 1 km volgt u richting Kontich, rechtsaf. Aan de derde lichten ter
hoogte van een pompstation slaat u rechtsaf. +/- 300 meter verder komt u aan een ander tankstation
op uw linkerzijde. U slaat linksaf. +/- 1 km verder komt u aan de Aldi en Delhaize van Kontich. Hier
slaat u linksaf. Aan de lichten (= ter hoogte van Ford garage) slaat u rechtsaf. +/- 500 meter verder
gaat u linksaf aan de lichten richting Lint. Na +/- 3 km slaat u rechtsaf richting Lint (=Kauwlei). Op het
einde van de Kauwlei gaat u linksaf richting Lint. Wanneer u op de brug bent draait u niet rechts mee
maar slaat u linksaf, Branstraat. Na 50 meter slaat u rechtsaf en bent u in de Nieuwstraat.
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