ROUTEBESCHRIJVING / ITINERARY
INEOS GEEL site (ENA-24 Z.I)
Vanuit richting Brussel / Zaventem
• Neem E19 richting Antwerpen
• Neem de ringweg rond Antwerpen richting
Nederland/Hasselt
• Op de ringweg, kies E313 richting Luik/Hasselt
• Verder : zie route hieronder

Coming from Brussels/Zaventem
• Take E19 motorway direction Antwerp
• Take the ring road around Antwerp, direction
Nederland / Hasselt
• On the ring road, take E313 direction Luik/Hasselt
• Further : see road description below

Vanuit richting Antwerpen
• Neem de E313 richting Hasselt/Luik/Aken
• Naam Afrit 24 Diest/Laakdal/Meerhout (Geel Oost)
• Aan het einde van de uitrit, naar rechts.
• U komt aan een kruispunt met verkeerslichten.
Sla links af.
• Bij de volgende lichten, rechtdoor rijden.
• U bent op de Nijverheidslaan/Amocolaan - in de verte
ziet u rechts de fabriek liggen
• Volg de Amocolaan en neem toegang 5 (hoofdingang)

Coming from the direction of Antwerp
• Take the E313 direction Hasselt/Luik/Aken
• Take exit 24 Diest/Laakdal/Meerhout (Geel Oost)
• At the end of the exit, turn right
• After a short distance, you are approaching a
crossroads with traffic lights, turn left.
• Next traffic lights, drive straight ahead
• You are now on the Nijverheidsweg/Amocolaan - to
your far right the INEOS site is visible
• Follow the Amocolaan and take entrance 5 (main gate)

Vanuit richting Hasselt/Luik/Aken
• Neem de E313 richting Antwerpen
• Neem afrit 24 Diest/Laakdal/Meerhout
• Aan het einde van de uitrit, komt u op een kruispunt dat
u oversteekt.
• Bij de volgende lichten, rechtdoor rijden.
• U bent op de Nijverheidslaan/Amocolaan - in de verte
ziet u rechts de fabriek liggen
• Volg de Amocolaan en neem toegang 5 (hoofdingang)

Coming from the direction of Hasselt/Luik/Aken
• Take the E313 direction Antwerp
• Take exit 24 Diest/Laakdal/Meerhout (Geel Oost)
• At the end of the exit, you approach a crossroads.
Take the road straight ahead.
• Next traffic lights, drive also straight ahead
• You are now on the Nijverheidsweg/Amocolaan - to
your far right the INEOS site is visible
• Follow the Amocolaan and take entrance 5 (main gate)
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