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Vanuit het noorden
Vanuit Merksem en Luchtbal
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Noorderlaan en volg de Leien richting Zuid.
Neem voorbij het oude justitiepaleis links de Anselmostraat.
Neem de eerste straat rechts, de Paleisstraat die overgaat in de Balansstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei.
Rijd tot aan het huisnummer 244.

Vanuit Deurne-Noord
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem de Bisschoppenhoflaan naar Schijnpoort.
Rijd onder de brug door en neem links de Pothoekstraat die overgaat in de Kerkstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Carnotstraat en ga onmiddellijk links in de Provinciestraat.
Steek het kruispunt met de Plantin en Moretuslei over in de Van Den Nestlei die overgaat in
de Belgiëlei en de Koningin Elisabethlei.
Rijd voorbij het Provinciehuis en volg de bocht naar rechts naar Jan Van Rijswijcklaan
Neem de tweede straat rechts, de Markgravelei.
Neem de tweede straat links, de Arthur Goemaerelei.
Ga aan het einde rechtsaf in de Desguinlei en rijd tot aan het huisnummer 244.

Vanuit het oosten
Vanuit Deurne-Zuid en Borgerhout
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Herentalsebaan.
Ga aan het kruispunt met de Muggenberglei linksaf.
Neem de eerste straat rechts, de Van Havrelei die overgaat in de Berchemlei.
Ga rechtdoor op de rotonde, verder in de Berchemlei die overgaat in de Wapenstilstandlaan
en de Zurenborgbrug.
Ga linksaf op de singel
Rijd steeds rechtdoor gedurende 3,5km tot aan PIVA.

Vanuit het zuiden
Vanuit Berchem en Mortsel
•
•
•
•

Neem aan het station Mortsel-Oude God de fietsostrade richting Berchem en Antwerpen.
Volg de fietsostrade langs de rechterzijde van de spoorweg over de Lodewijk Dosfellei en de
Amedeus Stockmanslei.
Steek aan de Deurnestraat de spoorweg over en volg verder de fietsostrade aan de linkerzijde van de spoorweg over de Roderveldlaan.
Ga aan de eerstvolgende verkeerslichten linksaf in de Berchemstadionstraat.

•
•
•
•
•

Ga aan het einde rechtsaf in de Filip Williotstraat.
Neem de eerste straat links, de Jan Moorkensstraat.
Ga aan het einde rechtsaf, op de Grotesteenweg en neem de brug over de Ring.
Ga linksaf op de singel en volg deze over 2km
Rijd tot aan het huisnummer 244.

Vanuit Edegem en Berchem
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Prins Boudewijnlaan die overgaat in de Elisabethlei tot aan het
kruispunt met N1 Grotesteenweg
Steek de Grotesteenweg NIET over en ga linksaf richting Centrum.
Neem de brug over de Ring en ga linksaf op het kruispunt met de singel.
Volg de Singel over 2km
Rijd voorbij het zwembad Wezenberg (op de linkerkant) en rijd verder tot aan het huisnummer 244.

Vanuit Wilrijk
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Boomsesteenweg die overgaat in de Jan Van Rijswijcklaan.
Aan kunstencentrum De Singel: Ga linksaf in de Desguinlei.
Rijd ongeveer 300 m tot aan het huisnummer 244.

Vanuit Hoboken
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Sint-Bernardsesteenweg die overgaat in de Kolonel Silvertoplaan.
Steek het kruispunt met de Singel over.
Neem de eerste straat rechts, de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei.
Rijd tot aan het huisnummer 244.

Vanuit het westen
Vanuit Zwijndrecht en Burcht
•
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Pastoor Coplaan die overgaat in de Dorpstraat, de Koningin
Astridlaan en de Beatrijslaan.
Neem de Kennedytunnel (fietstunnel) naar de rechteroever richting Antwerpen-Centrum.
Volg de Scheldekaaien in noordelijke richting langs de Ledeganckkaai.
Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Namenstraat die overgaat in de Gentplaats, de Jan
Van Gentstraat en de Bolivarplaats.
Rijd voorbij het justitiepaleis en ga aan de tweede verkeerslichten linksaf in de Motignystraat.
Neem de eerste straat rechts, de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei.
Rijd tot aan het huisnummer 244.

Vanaf Linkeroever
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Blancefloerlaan die overgaat in de Beatrijslaan.
Neem de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) richting Antwerpen-Centrum Rechteroever en
volg de Sint-Jansvliet stadinwaarts.
Ga rechtsaf naar de Oever die overgaat in de Kloosterstraat.
Aan de verkeerslichten linksaf naar Scheldestraat

2 van 3

•
•
•
•
•

Aan de grote rotonde met monument (Marnixplaats) neem de 3de afslag, De Vrièrestraat.
Steek de Amerikalei over naar Bresstraat
Neem de eerste straat rechts, de Paleisstraat die overgaat in de Balansstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Kielsevest die overgaat in de Desguinlei.
Rijd tot aan het huisnummer 244.
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