
Routebeschrijving Grizzly New Marketing – Berchem (Antwerpen) 
Grizzly New Marketings vestiging in Antwerpen bevindt zich op het volgende adres: Generaal 

Lemanstraat 55/Bus 2 2018 te Berchem (Antwerpen). Zowel met de auto als met het openbaar 

vervoer zijn we vlot bereikbaar. Hieronder vindt u een korte routebeschrijving voor uw bezoek aan 

onze Antwerpse vestiging.  

Met de auto 

Onze vestiging in Berchem is eenvoudig te bereiken met de auto dankzij haar ligging vlak bij de Ring 

(R1). Grizzly New Marketing voorziet bovendien gratis parking voor bezoekers in onze ondergrondse 

parking. Rijdt u met een elektrische of hybride wagen? Dan kunt u uw auto opladen aan onze 

laadpaal. Deze is gesitueerd op onze bovengrondse parking rechts van het gebouw. Op deze parking 

kunt u Grizzly bereiken via de achteringang. 

Als alternatief is het tevens mogelijk 2 uur gratis te parkeren aan de Albert Heijn-Winkel gelegen aan 

de Karel Oomsstraat, parallel aan de Generaal Lemanstraat. Dit is slechts 4 minuten te voet naar onze 

locatie. 

Opgelet: onze vestiging bevindt zich binnen de Lage-Emissiezone. Controleer steeds of uw wagen 

deze LEZ binnen mag. Zo niet, raden we u aan met het openbaar vervoer te komen. 

U komt vanuit Brussel 

- Neem de E40 richting Leuven tot aan Machelen.  

- Volg in Machelen de borden richting Antwerpen/Mechelen tot u de E19 bereikt.  

- Blijf op de E19 tot u Antwerpen-Zuid bereikt.  

- Houd links aan en rij zo de Generaal Lemanstraat op 

- U vindt ons aan de linkerkant waar u de ondergrondse bezoekersparking kan oprijden. 

Elektrische of hybride wagens kunnen hun auto opladen op de bovengrondse parking, rechts 

van het pand. 

U komt vanuit het noorden 

- Rij via de E19 naar de Ring (R1)  

- Neem op de Ring afrit 4 richting Lier/Mortsel/Berchem en sla rechts de Grotesteenweg op. 

- Sla aan het eerste kruispunt links af, de Binnensingel op.  

- Volg deze 500 meter en neem vervolgens het rechtervak om af te slaan op de Generaal 

Lemanstraat.  

- Na 200 meter vindt u Grizzly New Marketing aan uw linkerkant. 

U komt vanuit Gent 

- Volg de E17 en E34 richting Antwerpen  

- Verlaat de snelweg na 50 kilometer via afrit 5 Berchem/Wilrijk. 

- Sla na 900 meter links af aan het kruispunt en rij de Gerard le Grellelaan op.  

- Blijf op het rechter rijvak 

- Sla na 300 meter rechts af, de Desguinlei (R10) op. 

- Houd rechts aan en neem de oprijlaan richting E19/Brussel/Brusselsepoort 

- Sla aan het kruispunt links af op de Generaal Lemanstraat 

- Volg deze gedurende 260 meter. U vindt onze vestiging aan uw linkerzijde. 



Met het openbaar vervoer 

Met de trein 

Neem de trein tot het station van Antwerpen Berchem. Daar kunt een Blue-bike ontlenen of een bus 

van lijn 30 nemen naar halte Provinciehuis (zie "met de bus"). 

Met de bus 

Op 300 meter van het treinstation Antwerpen Berchem vindt u in de Boomgaardstraat een bus van 

lijn 30 Stuivenberg-Berchem Station-Station Zuid. Neem deze bus en stap na vijf haltes af aan 

stopplaats Provinciehuis. Van daaruit is het nog vijf minuten te voet naar onze vestiging in de 

Generaal Lemanstraat. Vanuit halte Provinciehuis volgt u de Koningin Elisabethlei zuidwaarts. Deze 

gaat naadloos over in de Generaal Lemanstraat zodat u na 550 meter Grizzly New Marketing bereikt 

aan uw rechterkant. 

Met de tram 

Wie vanuit de stad met de tram komt, kan tram 2 of tram 6 nemen naar halte Provinciehuis. Van 

daaruit is het nog vijf minuten te voet naar onze vestiging in de Generaal Lemanstraat. Vanuit halte 

Provinciehuis volgt u de Koningin Elisabethlei zuidwaarts. Deze gaat naadloos over in de Generaal 

Lemanstraat zodat u na 550 meter Grizzly New Marketing bereikt aan uw rechterkant. 

 


