Routebeschrijving bezoekers met de auto
Het Algemeen Secretariaat van LBC-NVK bevindt zich:
Sudermanstraat 5 te 2000 Antwerpen
De ingang voor bezoekers bevindt zich op hetzelfde adres. De receptie, waar
je je moet aanmelden, vind je onmiddellijk rechts als je het gebouw binnen
stapt. De receptie staat tot je dienst van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot
17u00.
Deze routebeschrijving brengt je naar de parkeergarage Meir (Eiermarkt).
Deze parking ligt vlak naast het gebouw van LBC-NVK en is heel gemakkelijk
te bereiken.
Andere parkeergarages vind je op de Groenplaats, in de Nationalestraat, in de
Kammenstraat, op de Oudaan of in de Lombardenvest.
Je kan echter met je auto het stadsverkeer vermijden door gebruik te maken
van de verschillende randparkings rond Antwerpen. Deze hebben vlotte
verbindingen met het centrum van de stad via openbaar vervoer.

Kom je uit de richting Nederland A1/E19:
Antwerpse ring volgen.
Afrit 1 (Merksem, Haven 1-999, Antwerpen-centrum) nemen.
Volg de Groenendaallaan ongeveer 700 meter.
Sla links af, (Noorderlaan), rij de brug op en volg de Noorderlaan (ca 1
km).
Aan de Noorderplaats, sla linksaf en volg de Italiëlei.
Aan het kruispunt met de Franklin Rooseveltplaats (busstation) sla je
rechtsaf en rij je de Kipdorpbrug in
Vervolgens de Lange Nieuwstraat inrijden.
Je slaat linksaf aan de eerste lichten in de Lange Nieuwstraat (dit is de
Katelijnevest).
Daarna de eerste straat rechts, de Beggaardenstraat in.
Even verder sla je linksaf (de Sudermanstraat) en nogmaals links
meedraaiend met de baan vind je aan je linkerzijde de parkeergarage Meir
(Eiermarkt).

P&R, Carpoolparking of randparking:
P & R Keizershoek - 2170 Merksem (Carrefour Bredabaan (N1)
 U komt van de E19.
 Neem afrit 5 Merksem/Ekeren.
 Op het einde van de afrit richting Merksem/Antwerpen.
 Zo komt u op de Bredabaan.

 Aan de eindhalte van tramlijn 3 vind je de P & R/carpoolparking.
P & R Sportpaleis, Schijnpoort 119 - 2170 Merksem: verbinding met
tramlijnen 6 en 12
P & R Metropolis, Groenendaallaan 394 - 2030 Antwerpen: tramlijn 6
(overstappen aan premetrohalte Elisabeth voor tramlijn 3 of 5) of de
buslijnen 720, 730, 770 en 775 (rechtstreeks naar Rooseveltplaats)

Kom je uit de richting Hasselt E34/E313:
Kies aan het einde van de snelweg (de linkse) uitrit 17 (Borgerhout,
Antwerpen-centrum, Singel). Niet de Ring!
Aan de verkeerslichten links afslaan en de singel oprijden.
Singel volgen. Bij het naderen van het tweede kruispunt hou je rechts aan
om af te slaan naar de Plantin en Moretus lei.
Blijf de Plantin en Moretus lei steeds rechtdoor volgen.
Aan het stadspark wordt dit de Van Eycklei (voorbij het stadspark de Maria
Henriettalei) die je ook blijft volgen.
Je steekt de Frankrijklei over en rijdt de Bourlastraat in (naast de Nationale
Bank).
Daarna neem je de eerste straat rechts, de Leopoldstraat.
Je passeert de Bourlaschouwburg aan de rechterzijde en draait
vervolgens bij de volgende lichten rechts mee met de tramlijnen naar de
Huidevettersstraat.
Einde van de Huidevettersstraat draai je aan de lichten links mee met de
baan.
Na enkele meters heb je terug lichten. (Je bevindt je op het kruispunt van
de Meirbrug met de Katelijnevest en de Meir).
Je neemt de voorsortering rechtdoor, dus richting KBC-toren, en voorbij de
lichten de volgende straat rechts (Eiermarkt).
De parking Meir bevindt zich aan je rechterzijde.

Tweede mogelijkheid. Wegens werken niet te gebruiken tot einde 2011.
Kies aan het einde van de snelweg (de linkse) uitrit Borgerhout en rij aan
de verkeerslichten rechtdoor.
Zo kom je terecht op de Turnhoutsebaan die doorloopt in de Carnotstraat
en de Rooseveltplaats.
Rij rechtdoor via de Kipdorpbrug en de Sint Jacobsmarkt, de Lange
Nieuwstraat in.
Je slaat linksaf aan de eerste lichten in de Lange Nieuwstraat (dit is de
Katelijnevest).
Daarna de eerste straat rechts, de Beggaardenstraat in.
Even verder sla je linksaf (de Sudermanstraat) en nogmaals links
meedraaiend met de baan vind je aan je linkerzijde de parkeergarage Meir
(Eiermarkt).

Kom je uit de richting Brussel E19/A1:
Je rijdt door de Craeybeckxtunnel rechtdoor de Gen. Lemanstraat in, de
Kon. Elisabethlei
Vervolgens door het Albertpark (links meedraaiend), de
Mechelsesteenweg op.
Je volgt deze weg tot de lichten van de Leien.
Je draait naar rechts richting Frankrijklei (daarna direct links
voorsorteren!).
Enkele meters verder op de Frankrijklei sla je linksaf (de Bourlastraat, vlak
naast het gebouw van de Nationale Bank).
Daarna neem je de eerste straat rechts, de Leopoldstraat.
Je passeert de Bourlaschouwburg aan de rechterzijde en draait
vervolgens bij de volgende lichten rechts mee met de tramlijnen naar de
Huidevettersstraat.
Einde van de Huidevettersstraat draai je aan de lichten links mee met de
baan.
Na enkele meters heb je terug lichten. (Je bevindt je op het kruispunt van
de Meirbrug met de Katelijnevest en de Meir).
Je neemt de voorsortering rechtdoor, dus richting KBC-toren, en voorbij de
lichten de volgende straat rechts (Eiermarkt).
De parking Meir bevindt zich aan je rechterzijde.

Kom je uit de richting Brussel via Boom A12:
Je rijdt door de Bolivartunnel de Leien op en volgt deze een tijdje.
Net voorbij het kruispunt Mechelsesteenweg/ Leopoldstraat (begin
Frankrijklei) draai je ter hoogte van de Nationale Bank (aan je linkerkant)
aan de lichten naar links in de Bourlastraat.
Daarna neem je de eerste straat rechts, de Leopoldstraat.
Je passeert de Bourlaschouwburg aan de rechterzijde en draait
vervolgens bij de volgende lichten rechts mee met de tramlijnen naar de
Huidevettersstraat.
Einde van de Huidevettersstraat draai je aan de lichten links mee met de
baan.
Na enkele meters heb je terug lichten. (Je bevindt je op het kruispunt van
de Meirbrug met de Katelijnevest en de Meir).
Je neemt de voorsortering rechtdoor, dus richting KBC-toren, en voorbij de
lichten de volgende straat rechts (Eiermarkt).
De parking Meir bevindt zich aan je rechterzijde.

Kom je uit de richting Gent E17:

Je neemt na de Kennedytunnel de uitrit 5A Antwerpen Centrum/Zuid. Hou
links en rij de Bolivartunnel door.
Je rijdt de Leien op en volgt deze een tijdje.
Ter hoogte van de Nationale Bank aan je linkerkant draai je aan de lichten
naar links (begin Frankrijklei).
Daarna neem je de eerste straat rechts, de Leopoldstraat.
Je passeert de Bourlaschouwburg aan de rechterzijde en draait
vervolgens bij de volgende lichten rechts mee met de tramlijnen naar de
Huidevettersstraat.
Einde van deze straat draai je aan de lichten links mee met de baan.
Na enkele meters heb je terug lichten. (Je bevindt je op het kruispunt van
de Meirbrug met de Katelijnevest en de Meir).
Je neem de voorsortering rechtdoor, dus richting KBC-toren, en voorbij de
lichten de volgende straat rechts (Eiermarkt).
De parking Meir bevindt zich aan je rechterzijde.

P&R, Carpoolparking of randparking:
Vanaf E17 - afrit 16 Kruibeke: Vanaf deze afrit is er signalisatie naar de P & R
zones
Vanaf N49/E34 West: afrit 9 Beveren-Waas-Kallo Centrum: signalisatie
volgen
P&R Melsele (Vendoorn 1 - 9120 Melsele: neem tram 3 tot premetrohalte
Meir, daarna te voet via de Katelijnevest, Beggaardenstraat,
Sudermanstraat
P&R Linkeroever/Frederik Van Eedenplein: neem tram 2, 3, 5 of 15 tot
premetrohalte Meir, daarna te voet via de Katelijnevest,
Beggaardenstraat, Sudermanstraat
P&R Linkeroever Blancefloerlaan: neem tram 2, 3, 5 of 15 tot
premetrohalte Meir, daarna te voet via de Katelijnevest,
Beggaardenstraat, Sudermanstraat

Opgelet!
Deze routebeschrijving houdt geen rekening met tijdelijke hinder en
wegomleggingen naar aanleiding van wegenwerken.
Informatie over wegenwerken en recente verkeersinformatie vind je op
volgende websites:
http://www.wegenwerken.be
http://www.wegeninfo.be
http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/kaart
Voor specifieke informatie over de verkeersituatie in Antwerpen kan je terecht
op de volgende websites:
http://www.5345.be/N_verkeerssituatie.html
http://www.antwerken.be

Indien je besluit om niet met de wagen naar Antwerpen te komen kan je
gebruik maken van het openbaar vervoer. Meer informatie hierover vind je
terug op de websites van de NMBS (http://www.b-rail.be/main/N) en De Lijn
(http://www.delijn.be). Je kan ook onze Routebeschrijving openbaar vervoer
aanvragen of downloaden.
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