UNIVERSITEIT ANTWERPEN - STADSCAMPUS

Hoe de Stadscampus bereiken?

Met openbaar vervoer
-

Centraal Station Antwerpen: bus 16, 17, 18, 27, 31, 32, 8X
tram 12 (het Centraal Station ligt op 15 minuten loopafstand)
Groenplaats: bus 18, 25, 26
Minderbroedersrui: bus 9, tram 4, 7
F. Rooseveltplaats: streekvervoer
Kipdorp, Lange Nieuwstraat: tram 10, 11
Meirbrug: tram 8

Met eigen vervoer
Vanuit Brussel

E19
Op het einde van de E19 in de Craeybeckxtunnel kiest u 'Antwerpen Centrum'.
Aan de eerste lichten blijft u rechtdoor rijden, u rijdt door het Prins Albertpark en volgt de Mechelse Steenweg
tot aan de Frankrijklei.
U rijdt rechtsaf de Frankrijklei op en kiest het middenvak.
Na ruim 1 km rijdt u over een viaduct; links voorsorteren. (*1)
Onmiddellijk na het viaduct slaat u aan de eerste lichten linksaf (Van Boendalestraat).

Autoweg A12
Op het einde van de A12 (na het viaduct van Wilrijk) volgt u 'Gent/Antwerpen (centrum)' en rijdt u de
Bevrijdingstunnel door. Blijf 'Antwerpen Centrum' volgen; na een korte tunnel komt u op de Amerikalei, waar
u het middenvak volgt.
Na ruim 2 km rijdt u over een viaduct (zie verder *1)

Vanuit Nederland (Breda / Bergen op Zoom) (E19/A12)

Op het einde van de E19/A12 neemt u afrit 1 (Antwerpen-Merksem). Rechts voorsorteren op de afrit en aan
de lichten rechts afslaan (richting Antwerpen Noord). Meteen links voorsorteren en aan het kruispunt met de
Noorderlaan links afslaan (richting Antwerpen Centrum).
Volg de Noorderlaan. Op het einde van de Noorderlaan slaat u linksaf en kiest u het uiterst rechtse zijvak.
Volg de Italiëlei (1 km) en sla voor het viaduct de Van Boendalestraat in.

Vanuit Hasselt / Turnhout (Eindhoven) (E313/E34)

Op het einde van de E313 neemt u de linkse afrit (17) richting Antwerpen Centrum-borgerhout. Aan de lichten
rijdt u rechtdoor (onder een spoorwegbrug); onmiddellijk na de brug links volgen en even verder rechts de
Turnhoutsebaan oprijden. Deze weg volgt u ruim 2 km. Voor het viaduct slaat u rechtsaf. Aan de eerste
verkeerslichten stuukt u links de Italiëlei over en rijdt u de Van Boendalestraat in.

Vanuit Gent (E17)

Op het einde van de E17 in de Kennedytunnel rechts voorsorteren en vlak na de tunnel de eerste afrit kiezen
(5a Hoboken/Boom). Links voorsorteren en richting Antwerpen Centrum volgen; na de eerste lichten komt u
op de Amerikalei. Na ruim 2 km rijdt u over een viaduct; links voorsorteren.

