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Klik hier om te openen in Google Maps. 
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Routebeschrijving met de wagen 

 
Vanuit Gent: 

 Na de Kennedytunnel neemt u afrit 5 Berchem-Wilrijk.  
 U volgt links op het einde van de afrit (lichten). 

 U komt aan volgende lichten en gaat rechtsaf, de Singel op. 
 U neemt de middenstrook en gaat aan de volgende lichten rechtdoor. 
 U neemt de uiterst linkse rijstrook. 

 U kunt 180° terugdraaien net vóór het volgende kruispunt (tussen de 
groene paaltjes). 

 U neemt meteen het rechterrijvak om af te slaan en neemt de parallelweg 
met de Singel = Uitbreidingstraat. 
 

Vanuit Brussel: 
 In de Craeybeckstunnel houdt u het linkerrijvak aan, richting Antwerpen.  

 Aan de lichten gaat u rechts en komt u op de Singel. 
 U neemt de uiterst linkse rijstrook. 
 U kunt 180° terugdraaien net vóór het volgende kruispunt (tussen de 

groene paaltjes). 
 U neemt meteen het rechterrijvak om af te slaan en neemt de parallelweg 

met de Singel = Uitbreidingstraat. 

Vanuit Nederland: 
 Afrit 4 Berchem. 

 Aan het einde van de afrit naar rechts. 
 Meteen de volgende lichten naar links, de Singel op. 

 Neem meteen het rechtse rijvak om af te slaan en dan de parallelweg met 
de Singel = Uitbreidingstraat.  

Vanuit Hasselt/Turnhout: 

 Ring richting Gent en afrit 4 Berchem. 
 Volg verder vanaf punt 2 in wegbeschrijving vanuit Nederland. 

 
 
 

Routebeschrijving met openbaar vervoer 

 

 Van station Antwerpen Centraal, via het ondergrondse pre-metro station 
“Diamant”, tram 15 richting Boechout, halte Sint-Willibrorduskerk.  
Tram 15 komt elke 10 minuten langs. Dan nog 300m te voet. 

 Van station Antwerpen Berchem, bus 32 richting Edegem, halte Sint-
Willibrorduskerk. Dan nog 400m te voet. 

 Te voet is Station Antwerpen Berchem 20 min stappen. 
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Parking 

 

Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen gratis ter beschikking. 

De inrit van de parking bevindt zich links naast het gebouw. 
In de Uitbreidingstraat en omliggende straten is er verdere mogelijkheid tot 
betalend parkeren (3,5€/dag). 
 

Vragen? 

 

Indien u nog vragen heeft, neem gerust contact op: bel 03/286.83.40 of mail 

info@givigroup.be. 
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