
Bereikbaarheid Belgoprocess 

Belgoprocess is vlot bereikbaar, maar door wegeniswerken en wegonderbrekingen plan je 

best je route vooraf.  

Voor een update van de wegeniswerken (soms éénrichtingsverkeer) informeer je je best via 

de website van de gemeente Mol: 

(https://www.gemeentemol.be/nieuwsdetail/15561/stand-van-zaken-wegenwerken-n118-

retie-geel). 

Ben je geen local, noteer dan alvast dat: 

• De Boeretangsedreef ter hoogte van het SCK afgesloten is en dat je komende van 

Achterbos via de N18 richting Dessel, Belgoprocess kunt bereiken. 

• De N118 éénrichtingsverkeer is tussen Retie en Geel (en dit tot in 2023). Je geraakt 

vlot van Belgoprocess naar de E313 (oprit 23). Om Belgoprocess te bereiken vanuit 

Hasselt, neem je beter afrit 25 Ham en rij je richting Meerhout. Meer info. 

 
Vanuit Antwerpen (E34/A13), Brussel (E19/A2) of Gent (E17/A14)  
Op de ring van Antwerpen volg je de autosnelweg richting Luik-Hasselt-Eindhoven-Turnhout 

(E34/E313). Na ongeveer 14 kilometer buigt de snelweg af en volg je de richting Eindhoven-Turnhout 

(E34/A21). Verlaat de snelweg aan afrit 25 Oud-Turnhout en volg richting Retie (N18). Aan het 

rondpunt volg je richting Geel (eerste afslag). Aan de tweede verkeerslichten, sla rechtsaf (N118) 

richting Geel. Je blijft de N118 volgen tot je aan de verkeerslichten met het Prinsenpark en 

industrieterrein Steneheide komt. Aan de verkeerslichten sla je links af, Kastelsedijk. Op het einde 

van de weg ga je op het rondpunt naar rechts, de Gravenstraat in. Je rijdt 800 m (voorbij het 

informatiecentrum TABLOO) en Belgoprocess bevindt zich aan je rechterkant.  

Vanuit Hasselt (E313) 

Verlaat de snelweg E313 aan afrit 25 Ham. Neem de N110 door Meerhout naar de Martelarenstraat 

in Mol, rijd door naar Hofstede en sla rechtsaf naar De Rooy. Vervolg over Bruggeske tot voorbij de 

ovonde te Achterbos richting N18. Volg de N18 tot aan de verkeerslichten in Dessel en sla de 

Hannekestraat in, vervolg naar de Boeretangsedreef en neem de tweede afslag op het rond punt, 

richting Gravenstraat. Rijd 800 m verder en Belgoprocess bevindt zich aan de rechterkant. 
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