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Retie is een landelijke Kempische 
gemeente gelegen in het oosten 
van de provincie Antwerpen in het 
hartje van de driehoek Geel, 
Turnhout, Mol, en is zeer 
makkelijk te bereiken via de E34 
(uitrit 25). 

 
 

 
 
 
Komende van ANTWERPEN 
Neem de E34/E313 richting Eindhoven/Luik. Bij de 
splitsing kies je richting Turnhout/Eindhoven. Neem afslag 
25-Oud-Turnhout en voeg in op de Provinciebaan/N18 
richting Mol/Retie. Op het ronde punt draai je rechts de 
ringweg op. Steek het volgende kruispunt over en na 75 
meter net na vakantiecentrum "De Linde" sla je rechtsaf 
de Sint-Pietersstraat in. Na ongeveer 1 kilometer sla je 
links af Duinkerken in. Blijf steeds rechtdoor volgen en na 
ongeveer 3 kilometer kom je aan onze B&B! Welkom bij 'S 
Heerenhoef! 
 
Komende van GENT 
Neem de E17-snelweg richting Antwerpen. Neem afslag 
Antwerpen-West richting Breda/Luik/Brussel/Antwerpen-
Centrum/Ring Antwerpen. Op de ring van Antwerpen 
neem de E34/E313 richting Eindhoven/Luik. Bij de splitsing 
kies je richting Turnhout/Eindhoven. Neem afslag 25-Oud-
Turnhout en voeg in op de Provinciebaan/N18 richting 
Mol/Retie. Op het ronde punt draai je rechts de ringweg 
op. Steek het volgende kruispunt over en na 75 meter net 
na vakantiecentrum "De Linde" sla je rechtsaf de Sint-
Pietersstraat in. Na ongeveer 1 kilometer sla je links af 
Duinkerken in. Blijf steeds rechtdoor volgen en na 
ongeveer 3 kilometer kom je aan onze B&B! Welkom bij 'S 
Heerenhoef! 
 
Komende van LUIK 

Neem de E313-snelweg richting Antwerpen/Hasselt. Neem afslag 24-Geel-Oost en op de rotonde neem je de eerste afslag richting 
N174 Geel/Mol/Meerhout. Blijf deze weg volgen via Winkelomheide tot je na een 4-tal kilometer opnieuw aan een rondpunt komt. Ga 
rechtdoor en aan de eerste lichten draai je rechts richting Retie/mol. Steek de volgende verkeerslichten over en net na die lichten 
draai je linksaf richting Retie. Ter hoogte van Taverne Calimero (aan de rechterkant) sla je linksaf de molendijk op. Na een 3-tal 
kilometer passeer je aan de linkerkant de watermolen en ietsje verder links kom je aan onze B&B! Welkom bij 'S Heerenhoef!  
 
Komende van BRUSSEL 
Neem op de ring van Brussel de E19-snelweg richting Antwerpen. Neem afslag Antwerpen-West richting 
Breda/Luik/Brussel/Antwerpen-Centrum/Ring Antwerpen. Op de ring van Antwerpen neem de E34/E313 richting Eindhoven/Luik. Bij 
de splitsing kies je richting Turnhout/Eindhoven. Neem afslag 25-Oud-Turnhout en voeg in op de Provinciebaan/N18 richting 
Mol/Retie. Op het ronde punt draai je rechts de ringweg op. Steek het volgende kruispunt over en na 75 meter net na 
vakantiecentrum "De Linde" sla je rechtsaf de Sint-Pietersstraat in. Na ongeveer 1 kilometer sla je links af Duinkerken in. Blijf steeds 
rechtdoor volgen en na ongeveer 3 kilometer kom je aan onze B&B! Welkom bij 'S Heerenhoef! 
 

 
 


