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Auto vanuit richting 

Amsterdam/Rotterdam/Utrecht - Breda: 
(het is circa 10 minuten rijden vanaf de ring naar 

SELECTUM) 

Volg E19 richting Antwerpen, blijf op de Ring rond 

Antwerpen. Neem uitrit 1 Antwerpen-Centrum. 

Benedengekomen rechtsaf en dan bij eerstvolgende 

grote kruising naar links.  

Volg nu de routebeschrijving zoals onderstaand bij (*). 

 

 

Auto vanuit richting Brussel: 
(het is circa 10 minuten rijden vanaf de ring naar 

SELECTUM) 

Vanaf Brussel de A1/E19 richting Antwerpen. Rechts 

aanhouden in de Lode Craeybeckxstunnel tunnel. 

Borden RING aanhouden, niet richting Centrum. Op 

de RING rechtsaf bij uitrit 1 Merksem. Aan het einde 

van de uitrit linksaf richting Centrum en weer onder 

de Ring door en dan bij eerstvolgende grote kruising 

naar links.  

Volg nu de routebeschrijving zoals onderstaand bij (*). 

 

 
(*) Een paar kilometer op deze weg doorrijden, U 

maakt een grote bocht naar rechts en ga dan naar 

links met het verkeer mee bij de volgende grote 

bocht. U komt dan op de grote boulevard langs het 

stadscentrum, de Leien genaamd.  

Na 700 meter gaat U op de kruising naar rechts, de 

Paardenmarkt op. Vervolgens de derde links, de 

Vekestraat en daarna de Lange Winkelstraat. Aan 

het einde van deze straat, bij het pleintje, terug naar 

rechts de Pieter van Hobokenstraat in. Na 350 meter 

rechts afslaan de Venusstraat in. Selectum bevindt 

zich na 200 meter aan de rechterzijde.  
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Parkeren: 
SELECTUM beschikt over een aantal parkeerplaatsen. 

De ingang is ter hoogte van Venusstraat 9 aan de 

rechterzijde van de straat. Geef even een telefoontje 

wanneer U bent aangekomen en wij helpen U 

binnen. 

 

 

 
 

Trein via station Antwerpen Centraal: 
(het is circa 20 minuten lopen van het station naar SELECTUM) 

Het station verlaten richting de hoofdingang Koningin Astridplein. Het plein oversteken en aan de overzijde 

linksaf slaan, de Gemeentestraat in. Voortdurend rechtuit lopen langs deze straat en de kruising met de 

Leien oversteken. Na 20 meter rechts afslaan in de Molenbergstraat (richting Mercure hotel). Op het einde 

van de straat links de Korte Winkelstraat in. Steek het plein “Ossenmarkt” schuin links over en volg de Pieter 

van Hobokenstraat / Prinsstraat gedurende 350 meter. Daarna rechtsaf de Vennusstraat in en na 200 meter 

bereikt u Selectum aan de rechterzijde. 


