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Met de auto
Komend vanaf Gent, Brussel: volg de ring R1 richting Nederland / Luik, tot de afrit
Borgerhout. Neem afrit Borgerhout en aan de lichten links afslaan dan rechtdoor onder de
spoorwegbrug op de Plantijn en Moretuslei tot aan de derde verkeerslichten, hier rechts afslaan naar
de Provinciestraat. In de Provinciestraat neem de derde straat links, de Lentestraat, aan het einde is
de Leeuwerikstraat.

Komend vanaf Nederland A1/A12/E19: volg de ring R1 richting Gent / Brussel tot de afrit
Borgerhout. Neem de afrit Borgerhout, aan de lichten rechts afslaan en de spoorwegbrug onderdoor
op de Plantijn en Moretuslei tot aan de derde verkeerslichten, hier rechts afslaan naar de
Provinciestraat. In de Provinciestraat neem de derde straat links, de Lentestraat, aan het einde is de
Leeuwerikstraat.
Komend vanaf Hasselt A13/E313, Turnhout A21/E34, : volg de snelweg richting
Antwerpen, voorbij afrit Wommelgem links houden naar linkse afrit Antwerpen Centrum / Borgerhout.
Aan de verkeerslichten links afslaan op de Singel langs spoorwegberm. Aan de tweede
verkeerslichten rechts houden en rechts onder spoorwegbrug door op de Plantijn en Moretuslei tot
aan de derde verkeerslichten, hier rechts afslaan naar de Provinciestraat. In de Provinciestraat neem
de derde straat links, de Lentestraat, aan het einde is de Leeuwerikstraat.

Openbaar Vervoer
Trein: neem uitgang Kievitplein en …… of ga door de Pelikaanstraat tot verkeerslichten aan de
Lange Kievitstraat, hier de spoorwegbrug onderdoor (Kievitplein) en door de Lange Kievitstraat langs
het Hotel Golden Tulip tot de Leeuwerikstraat aan rechter zijde.
Tram en bus:
Lijn 11 - stopplaats Lentestraat, ga door de Lentestraat, tot op einde de Leeuwerikstraat
Lijn 3 - Metrostation Astrid, overstap naar Lijn 11 of te voet naar het Centraal Station en zie
hierboven “Trein”.
Lijn 2/15 – ofwel:
- Metrostation Diamant, en zie hierboven “Trein”
- Metrostation Plantijn en te voet door Simonsstraat richting Centraal Station tot de verkeerslichten
aan Lange Kievitstraat, hier de spoorwegbrug onderdoor en door de Lange Kievitstraat langs het Hotel
Golden Tulip tot de Leeuwerikstraat aan rechter zijde.
Andere lijnen : neem indien mogelijk overstap naar De Lijn 11
of begeef je naar het Centraal Station en zie vervolgens “Trein” hierboven.

