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Bereikbaarheid campus Maalboot 
 

Met de fiets 
Vanuit Antwerpen centrum volg je het fietspad langs de Scheldekaaien in zuidelijke richting.  
Sla linksaf naar de Generaal Armstrongweg/de N107. Sla rechtsaf naar de Emiel Vloorsstraat. Links van 
de Herenpolderbrug volg je het fietspad Jef Van Linden. Op het einde van dit fietspad kom je in de 
fietsstraat Cdt. van Laethemstraat en vervolgens in de fietsstraat Fodderiestraat. Je blijft de fietsstraat 
volgen tot aan de spoorwegovergang. Net na de spoorweg sla je af naar de Lumbeeckstraat. Die rijd je 
ten einde. Sla dan rechts af naar de Kapelstraat. Vervolgens sla je linksaf naar de Grote Baan.  
De eerste straat rechts is de Maalbootstraat. Als je de Grote Baan blijft volgen, kom je aan de 
achterzijde van de school, tegenover het sportveld. Je vindt een fietsenstalling op de speelplaats.  
Er is een Vélostation aan de kerk in de Baron Sadoinestraat.  
 

Met het openbaar vervoer  
Met de bus  
Bus 14 of 13  
Vanuit het centrum van Antwerpen (onder andere in de Quellinstraat, de Leien ter hoogte van het 
stadspark en de Kasteelpleinstraat, de Brederodestraat) kan je bus 14 of 13 richting Hoboken nemen. 
Stap af aan de halte Kapelstraat, aan de spoorwegovergang. Je steekt de spoorweg over. Wandel tot 
aan het eerste kruispunt en daar ga je links, de Grote Baan in. De eerste straat rechts is de 
Maalbootstraat.  
 
Bus 33  
Kom je van Merksem, Deurne zuid of Wilrijk, dan kan je bus 33 nemen. Stap de eerstvolgende halte na 
het oversteken van de spoorwegovergang af. Steek het kruispunt over en loop de Grote Baan in. De 
eerste straat rechts is de Maalbootstraat.  
 
Bus 140  
Kom je van Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Mortsel of Wilrijk, dan kan je bus 140 nemen. Stap af 
aan de halte Kapelstraat, aan de spoorwegovergang. Je steekt de spoorweg over. Wandel tot aan het 
eerste kruispunt en daar ga je links, de Grote Baan in. De eerste straat rechts is de Maalbootstraat.  
 
Tram 2  
Vanuit Merksem kan je ook tram 2 nemen. Je stapt dan aan halte Zwaantjes over op tram 4 
 
Tram 4  
Vanuit Silsburg of de Groenplaats kan je tram 4 nemen. Stap uit aan de eindhalte (Lelieplaats). Daar is 
het nog ongeveer 15 minuten te voet door de Kapelstraat, over de spoorwegovergang en dan aan het 
eerste kruispunt links, de Grote baan in. De eerste straat rechts is de Maalbootstraat. Aan de 
eindhalte van de tram staat ook een Velostation. 
 

Met de trein  
Vanuit station Antwerpen Berchem  
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In station Antwerpen Berchem stap je op de trein richting Boom - Puurs. Stap af in station Hoboken-
Polder. Vanaf daar kan je verder met bus 13: de bushalte is schuin over het station, ongeveer 3 
minuten rijden of te voet naar de Maalbootstraat: ongeveer 15 minuten wandelen: steek de spoorweg 
over en aan het kruispunt links (het voetpad ligt aan de overkant van de straat). Aan je rechterkant ligt 
een speelweide en aan de overkant loopt het spoor. Blijf het spoor volgen tot aan de volgende 
spoorwegovergang. Hier ga je rechts (op de hoek zie je het voetbalstadion van Hoboken) en 
onmiddellijk terug links, de Lumbeeckstraat in. Wandel tot het einde van deze straat en ga rechtsaf de 
Kapelstraat in. Wandel tot aan het eerste kruispunt en daar ga je links, de Grote Baan in. De eerste 
straat rechts is de Maalbootstraat.  
 
Vanuit station Antwerpen Centraal  
In station Antwerpen Centraal kan je overstappen op de trein richting Boom – Puurs. Stap af in station 
Hoboken-Polder. Vanaf daar kan je verder met bus 13 (ongeveer 3 minuten rijden) of te voet naar de 
Maalbootstraat (ongeveer 15 minuten wandelen).  
Je kan in het station van Antwerpen Centraal ook overstappen op bus 14 of 13 richting Hoboken. Voor 
meer details, zie hierboven.  
 
Vanuit station Antwerpen Zuid  
In het station Antwerpen Zuid kan je overstappen op de trein richting Boom – Puurs. Stap af in station 
Hoboken-Polder. Vanaf daar kan je verder met bus 13 (ongeveer 3 minuten rijden) of te voet naar de 
Maalbootstraat (ongeveer 15 minuten wandelen).  
Je kan in het station van Antwerpen Zuid ook overstappen op bus 14 of 13 richting Hoboken. Voor 
meer details, zie hierboven.  
 

Met de veerboot Kruibeke Hoboken  
Van de veerboot ga je rechtdoor tot aan de derde straat rechts, de Daniël Baginierlaan. Die volg je tot 
aan het kruispunt met de Kapelstraat. Steek het kruispunt over naar de Grote Baan. De eerste straat 
rechts is de Maalbootstraat. Als je de Grote Baan blijft volgen, kom je aan de achterzijde van de 
school, tegenover het sportveld. Je kan deze route te voet doen of met de fiets. Er zijn Vélostations 
aan de veerboot en aan de kerk in de Baron Sadoinestraat (tussen campus Maalboot en De Vlinder).  
 

Met de auto  
Vanuit richting Nederland  
Neem afrit 5a-Het Zuid vanaf de E34. Houd links aan bij de splitsing, rij door op de E34 en volg de 
borden Ring Antwerpen/Brugge/Gent/Haven 1000-2000. Volg de 2e rijstrook van rechts om afrit 5a-
Het Zuid te nemen richting Antwerpen-Centrum/Hoboken/Het Zuid. Houd links aan bij de splitsing en 
volg de borden voor schelde. Ga de A112 op. Neem de Emiel Vloorsstraat. Rijd rechtdoor tot je niet 
meer verder kan, over de Herenpolderbrug, langs de Schroeiweg, Schroeilaan en de Harold 
Rosherstraat. Sla linksaf om op de Harold Rosherstraat te blijven. Sla dan links inde Lumbeeckstraat. 
Rij tot het einde van deze straat en sla rechtsaf de Kapelstraat in. Aan het kruispunt ga je links de 
Grote Baan in. De eerste straat rechts is de Maalbootstraat. Dit is een eenrichtingsstraat die je langs 
hier niet in kan. Blijf de Grote Baan volgen tot je links een sportveld ziet. Parkeer daar je auto, aan de 
overkant van het sportveld vind je ook een ingang van onze school. 
 
 
Vanuit richting Gent  
E17 richting Antwerpen. Neem de eerste afslag (14) na de Kennedytunnel (Kielrichting 
Hoboken/A12/Boom). Houd volledig rechts en neem afslag 14 richting Hoboken. Aan de 
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verkeerslichten ga je links op de Kolonel Silvertopstraat. Aan de volgende lichten ga je rechtdoor, 
Emiel Vloorstraat . Rijd rechtdoor tot je niet meer verder kan, over de Herenpolderbrug, langs de 
Schroeiweg, Schroeilaan en de Harold Rosherstraat. Sla linksaf om op de Harold Rosherstraat te 
blijven. Sla dan links inde Lumbeeckstraat. Rij tot het einde van deze straat en sla rechtsaf de 
Kapelstraat in. Aan het kruispunt ga je links de Grote Baan in. De eerste straat rechts is de 
Maalbootstraat. Dit is een eenrichtingsstraat die je langs hier niet in kan. Blijf de Grote Baan volgen tot 
je links een sportveld ziet. Parkeer daar je auto, aan de overkant van het sportveld vind je ook een 
ingang van onze school. 
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