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Vanuit het noorden
Vanuit Merksem en Luchtbal








Rijd richting Antwerpen via de Noorderlaan en rijdt over de brug over het Albertkanaal
Beneden aan de brug rechtsaf richting Park Spoor Noord
Steek Park Spoor Noord over naar de Ellermanstraat en ga rechtsaf richting stadscentrum tot
aan de Italiëlei.
Ga linksaf op Italiëlei, die overgaat in de Frankrijklei.
Ga aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg (ter hoogte van Beobank) linksaf en volg de
Mechelsesteenweg tot aan het kruispunt met de Van Schoonbekestraat.
Volg de volledige Van Schoonbekestraat tot aan de kruising met Markgravelei.
Neem het kasseiweggetje naast het park, dat begint tegenover de Sint-Laurentiuskerk in het
verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het einde.

Vanuit Deurne-Noord










Neem de Bisschoppenhoflaan naar de Schijnpoort.
Rijd onder de brug door en neem links de Noordersingel.
Sla rechtsaf naar de Plantin en Moretuslei.
Volg de Plantin en Moretuslei tot aan de kruising met de Van Den Nestlei.
Ga daar linksaf en volg de Van Den Nestlei die overgaat in de Belgiëlei tot aan het kruispunt
met de Mechelsesteenweg.
Steek De Mechelsesteenweg over en volg de Koningin Elisabethlei.
Houd aan het einde rechts, aan naar de Jan Van Rijswijcklaan.
Neem de tweede straat rechts, de Markgravelei en volg die tot aan de Sint-Laurentiuskerk.
Neem aan je linkerzijde het kasseiweggetje naast het park, dat begint tegenover de SintLaurentiuskerk in het verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het
einde.

Vanuit het oosten
Vanuit Deurne-Zuid en Borgerhout









Rijd richting Antwerpen via de Herentalsebaan, tot aan de Luitenant Lippenslaan.
Ga linksaf in de Luitenant Lippenslaan die overgaat in de Plantin en Moretuslei.
Volg de Plantin en Moretuslei tot aan de kruising met de Van Den Nestlei.
Ga daar linksaf en volg de Van Den Nestlei die overgaat in de Belgiëlei tot aan het kruispunt
met de Mechelsesteenweg.
Steek De Mechelsesteenweg over en volg de Koningin Elisabethlei.
Houd aan het einde rechts aan naar de Jan Van Rijswijcklaan.
Neem de tweede straat rechts, de Markgravelei en volg die tot aan de Sint-Laurentiuskerk.
Neem het kasseiweggetje naast het park, dat begint tegenover de Sint-Laurentiuskerk in het
verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het einde.

Vanuit het zuiden
Vanuit Mortsel en Berchem







Neem aan het station Mortsel-Oude God de Statielei. Neem op het einde een flauwe bocht
rechts en vervolg verder langs de Antwerpsestraat die overgaat in de Grotesteenweg.
Steek de Binnensingel over en blijf de Grotesteenweg volgen die overgaat in de Mechelsesteenweg tot aan het kruispunt met de Belgiëlei.
Ga linksaf naar de Koningin Elisabethlei
Houd aan het einde rechts aan naar de Jan Van Rijswijcklaan.
Neem de tweede straat rechts, de Markgravelei en volg die tot aan de Sint-Laurentiuskerk.
Neem het kasseiweggetje in naast het park, dat begint tegenover de Sint-Laurentiuskerk in
het verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het einde.

Vanuit Edegem en Berchem










Rijd richting Antwerpen via de Prins Boudewijnlaan tot aan het kruispunt met de R11 (Frans
Van Dunlaan).
Ga linksaf naar de R11 en neem meteen de Spoorweglaan rechts naast de R11.
Volg die tot aan de Sint-Augustinuslaan (net voorbij het ziekenhuis), ga rechtsaf en volg de
Sint-Augustinuslaan tot aan de kruising met de Oosterveldlaan.
Ga links de Oosterveldlaan in tot aan de kruising met de Groenenborglaan.
Steek de Groenenborglaan over en vervolg de weg via de Beukenlaan die overgaat in de Gerard le Grellelaan en volg die tot aan de Desguinlei (Singel).
Ga linksaf en volg de Desguinlei tot aan de eerste verkeerslichten - Jan Van Rijswijcklaan.
Ga rechtsaf en volg de Jan van Rijkswijcklaan tot aan de eerstvolgende verkeerslichten Markgravelei.
Ga linksaf en rijd ongeveer 400m verder tot aan het huisnummer 86.
Neem het kasseiweggetje naast het park, dat begint tegenover de Sint-Laurentiuskerk in het
verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het einde.

Vanuit Wilrijk




Rijd richting Antwerpen via de Boomsesteenweg en de Jan Van Rijswijcklaan.
Ga linksaf in de Markgravelei en rijd ongeveer 400 m verder tot aan het huisnummer 86.
Neem het kasseiweggetje naast het park, dat begint tegenover de Sint-Laurentiuskerk in het
verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het einde.

Vanuit Hoboken






Rijd richting Antwerpen via de Sint-Bernardsesteenweg.
Buig af naar rechts en neem verder de De Bruynlaan, die overgaat in de VIIdeOlympiadelaan.
Volg deze tot knooppunt Olympiade en neem vanaf daar de Jan Van Rijswijcklaan.
Ga linksaf in de Markgravelei en rijd ongeveer 400 m verder tot aan het huisnummer 86.
Neem het kasseiweggetje naast het park, dat begint tegenover de Sint-Laurentiuskerk in het
verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het einde.
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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 fietstunnel (Kennedytunnel) naar de rechteroever richting Antwerpen-Centrum.
Volg de Scheldekaaien in noordelijke richting over de Ledeganckkaai.
Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Namenstraat die overgaat in de Gentplaats, de Jan
Van Gentstraat en de Bolivarplaats.
Ga linksaf op de Amerikalei.
Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Montignystraat.
Neem op de rotonde de tweede straat links, de Broederminstraat die overgaat in de Moonsstraat en de Markgravelei.
Rijd tot aan het huisnummer 86.
Neem het kasseiweggetje naast het park, dat begint tegenover de Sint-Laurentiuskerk in het
verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het einde.

Vanaf Linkeroever











Rijd richting Antwerpen via de Blancefloerlaan.
Ga op het einde linksaf naar het Frederik Van Eedenplein / Beatrijslaan.
Neem de voetgangerstunnel (Sint-Annatunnel) richting Antwerpen-Rechteroever
Volg de Scheldekaaien in zuidelijke richting over de Plantinkaai, de Sint-Michielskaai, de Cockerillkaai en de Gerlachekaai.
Ga aan de verkeerslichten linksaf in de Namenstraat die overgaat in de Gentplaats, de Jan
Van Gentstraat en de Bolivarplaats.
Ga linksaf op de Amerikalei.
Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Montignystraat.
Neem op de rotonde de tweede straat links, de Broederminstraat die overgaat in de Moonsstraat en de Markgravelei.
Rijd tot aan het huisnummer 86.
Neem het kasseiweggetje naast het park, dat begint tegenover de Sint-Laurentiuskerk in het
verlengde van de Van Schoonbekestraat. Het CLB bevindt zich aan het einde.
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