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DOCUMENTATIECENTRUM ATLAS
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
03 338 71 60

Vanuit het noorden
Vanuit Merksem en Luchtbal
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Noorderlaan en ga linksaf in de Ijzerlaan.
Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Bredastraat.
Rijd over Viaduct Dam in de Ellermanstraat.
Ga beneden aan de brug linksaf in de Dambruggestraat
Ga na ongeveer 1 km, aan het einde van de Dambruggestraat, linksaf in de Carnotstraat.
De ingang bevindt zich ongeveer 200 m verder aan de rechterkant.

Vanuit Deurne-Noord
•
•
•
•
•

Neem de Bisschoppenhoflaan richting Sportpaleis (Schijnpoort).
Rijd voorbij het Sportpaleis onder de autosnelweg door en rijd rechtdoor.
Rijd onder de spoorwegbrug door en neem links de Pothoekstraat die overgaat in de Kerkstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Carnotstraat.
De ingang bevindt zich ongeveer 100 m verder aan de linkerkant.

Vanuit het oosten
Vanuit Deurne-Zuid en Borgerhout
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Herentalsebaan die overgaat in de Stenenbrug
Rijd de Ring over en verderop onder de spoorwegbrug (Turnhoutsepoort).
Ga aan de verkeerslichten linksaf in de Turnhoutsebaan.
Ga na ongeveer 2 km rechtdoor op de Turnhoutsebaan die overgaat in de Carnotstraat.
De ingang bevindt zich aan de linkerkant, ongeveer 100 m voorbij het kruispunt met de
Kerkstraat.

Vanuit het zuiden
Vanuit Berchem en Mortsel
•
•
•
•
•

Neem aan het station Mortsel-Oude God de fietsostrade F1 richting Berchem en Antwerpen.
Volg de fietsostrade F1 langs de rechterzijde van de spoorweg over de Lodewijk Dosfellei en
de Amedeus Stockmanslei.
Steek aan de Deurnestraat de spoorweg over en volg verder de fietsostrade F1 aan de linkerzijde van de spoorweg, over, de Roderveltlaan en de Posthofbrug tot aan het kruispunt
met de singel aan het station Antwerpen-Berchem.
Steek het kruispunt over en volg de Stanleystraat die overgaat in de Cuperusstraat en de
Mercatorstraat.
Ga rechtsaf in de Plantin en Moretuslei en rijd onder de spoorwegbrug door.

•
•
•
•
•
•

Ga onmiddellijk na de brug linksaf in de Van Immerseelstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Lange Kievitstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Provinciestraat.
Houd aan de splitsing rechts aan naar de Provinciestraat.
Ga aan het einde linksaf in de Carnotstraat.
De ingang bevindt zich ongeveer 50 m verder aan de linkerkant.

Vanuit Edegem en Berchem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Prins Boudewijnlaan.
Ga rechtsaf in de Ringlaan en de Fruithoflaan (herkenbaar aan de middenberm met bomen).
Ga aan het einde linksaf in de Roderveltlaan.
Volg de fietsostrade F1 richting Berchem en Antwerpen over de Roderveltlaan en de Posthofbrug tot aan het kruispunt met de singel aan het station Antwerpen-Berchem.
Steek het kruispunt over en volg de Stanleystraat die overgaat in de Cuperusstraat en de
Mercatorstraat.
Ga rechtsaf in de Plantin en Moretuslei en rijd onder de spoorwegbrug door.
Ga onmiddellijk na de brug linksaf in de Van Immerseelstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Lange Kievitstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Provinciestraat.
Houd aan de splitsing rechts aan naar de Provinciestraat.
Ga aan het einde linksaf in de Carnotstraat.
De ingang bevindt zich ongeveer 50 m verder aan de linkerkant.

Vanuit Wilrijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Boomsesteenweg die overgaat in de Jan Van Rijswijcklaan.
Ga aan het einde het kruispunt met de Generaal Lemanstraat over en neem de eerste straat
rechts, de Prins Albertlei.
Ga aan het einde, aan de verkeerslichten, rechtdoor in de Boomgaardstraat.
Ga aan het einde, aan de verkeerslichten, linksaf in de Stanleystraat die overgaat in de Cuperusstraat en de Mercatorstraat.
Ga rechtsaf in de Plantin en Moretuslei en rijd onder de spoorwegbrug door.
Ga onmiddellijk na de brug linksaf in de Van Immerseelstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Lange Kievitstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Provinciestraat.
Houd aan de splitsing rechts aan naar de Provinciestraat.
Ga aan het einde linksaf in de Carnotstraat.
De ingang bevindt zich ongeveer 50 m verder aan de linkerkant.
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Vanuit Hoboken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Antwerpsesteenweg die overgaat in de De Bruynlaan en de
VII-de Olympiadenlaan.
Ga aan het einde linksaf in de Jan Van Rijswijcklaan.
Ga aan het einde het kruispunt met de Generaal Lemanstraat over en neem de eerste straat
rechts, de Prins Albertlei.
Ga aan het einde, aan de verkeerslichten, rechtdoor in de Boomgaardstraat.
Ga aan het einde, aan de verkeerslichten, linksaf in de Stanleystraat die overgaat in de Cuperusstraat en de Mercatorstraat.
Ga rechtsaf in de Plantin en Moretuslei en rijd onder de spoorwegbrug door.
Ga onmiddellijk na de brug linksaf in de Van Immerseelstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Lange Kievitstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Provinciestraat.
Houd aan de splitsing rechts aan naar de Provinciestraat.
Ga aan het einde linksaf in de Carnotstraat.
De ingang bevindt zich ongeveer 50 m verder aan de linkerkant.

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, via de Ledeganckkaai.
Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Namenstraat die overgaat in de Gentplaats, de Jan
Van Gentstraat en de Bolivarplaats.
Rijd voorbij het justitiepaleis en ga linksaf naar de Amerikalei die overgaat in de Britselei.
Steek de Mechelsesteenweg over en sla rechtsaf in de Van Eycklei.
Rijd rechtdoor naar de Plantin en Moretuslei.
Rijd onder de spoorwegbrug door en ga onmiddellijk na de brug linksaf in de Van Immerseelstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Lange Kievitstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Provinciestraat.
Houd aan de splitsing rechts aan naar de Provinciestraat.
Ga aan het einde linksaf in de Carnotstraat.
De ingang bevindt zich ongeveer 50 m verder aan de linkerkant.
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Vanuit Linkeroever
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Antwerpen via de Blancefloerlaan die overgaat in de Beatrijslaan.
Ga door de Sint-Annatunnel richting Antwerpen-Centrum Rechteroever.
Volg de Scheldekaaien in noordelijke richting.
Ga aan het Steenplein rechtsaf in de Suikerrui.
Neem de tweede straat links, de Grote Markt.
Houd op het plein rechts aan naar de Kaasrui die overgaat in de Wijngaardstraat en het Conscienceplein.
Steek het plein over en ga rechtsaf naar de Wijngaardbrug.
Steek over aan de verkeerslichten en rijd in Kipdorp die overgaat in de Sint-Jacobsmarkt, de
Kipdorpbrug en de Franklin Rooseveltplaats.
Ga ook daar verder rechtdoor in de Gemeentestraat die overgaat in de Carnotstraat.
Rijd tot aan het huisnummer 110 aan de rechterkant.
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