
 

 

 

 

Praktisch 
Standaard Bezoek 

 
Hieronder kunt u enkele praktische tips terugvinden ivm uw reservatie 

van het Standaard Bezoek. 

 

Gelieve deze grondig na te lezen teneinde dat onze organisatie u een 

onvergetelijke brouwerij ervaring kan meegeven. 

 
1. Hou er rekening mee dat u een bezoek brengt aan een industriële site met 

trappen en treden en mogelijk gladde vloeren.  

De Brouwerij is wel toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.  

 

Alleen de bottelarij is enkel toegankelijk via een grote trap. 

 

TIP: Zorg voor aangepast schoeisel: hoge hakken zijn af te raden. 

 

2. U kan zich aanmelden 15 minuten voor de aanvang van het bezoek ter 

hoogte van Duvel Depot, Breendonkdorp 66, Puurs. De gids zal de zwarte 

toegangspoort op dat moment openzetten. Gelieve uw bevestigingsmail 

met reservatienummer mee te brengen. 

 

3. Parkeren kan op de openbare weg in de Buisseretlaan, in alle 

aanpalende straten en op de parking van het sportcentrum Vrijhals in de 

vrijhalsweg 15 te Puurs (ca 5’ wandelen). 

 

TIP: De drie parkeerplaatsen voor het Duvel Depot zijn MET PARKEERSCHIJF  

(max2u) 

 

4. Groepen die met autocars komen dienen ook te parkeren op de parking 

aan sportcentrum de Vrijhals. Bussen mogen de passagiers pas  laten 

uitstappen op de toegelaten parkingmogelijkheden.  

Wegens veiligheidsredenen, mogen de passagiers dus niet afgezet worden 

aan de toegangspoort. 

 

5. De buurtbewoners verzoeken vriendelijk de motor stil te leggen. 

 

6. De parking met de slagbomen van Duvel Moortgat in de Pastoor Somerslaan 

is niet toegankelijk voor brouwerijbezoekers. Deze wordt steeds bezet met 

onze medewerkers.  



 

 
 

7. Er is een busverbinding vanaf het station van Puurs: 

Bus 250 rijdt vanaf Station Puurs tot aan de halte kort bij de brouwerij : 

‘Molenheide’. (op 277m van de brouwerij) 

Kijk voor meer informatie op www.delijn.be. 

 

 
 

8. Kom je met de wagen? Kijk dan uit naar het meest bekende uithangbord 

op de A12. Het bezoekerscentrum bevindt zich aan de achterkant van 

dit uithangbord.Neem de afslag aan de lichten en neem de eerste rechts, 

en dan terug rechts.  

Adres: Breendonk dorp 66, 2870 Puurs St-Amands 

 

http://www.delijn.be/

