
 

 

 

Routebeschrijving key centre Antwerpen 
U vindt al onze locaties op www.moore.be/nl/contact 

  



 

 

  

 

 

Adres 

Schaliënstraat 3 

2000 Antwerpen 

 

Vanuit Gent 

Neem de E17 richting Antwerpen. Rij door de Kennedytunnel. Bij het uitrijden van de tunnel neemt u meteen de eerste uitrit Antwer-

pen-Centrum. Hou rechts aan en neem de uitrit Hoboken. Aan de eerste lichten slaat u links af en onmiddellijk aan de volgende lichten 

rechts af, richting Petroleum Zuid. Aan het einde van de Generaal Armstrongweg komt u op een T-splitsing. Rij hier rechts de D'Her-

bouvillekaai op en vervolg de Ledeganckkaai. Na de eerstvolgende lichten komt u op de De Gerlachekaai. Hier neemt u de eerste 

straat rechts en rijdt u de Schaliënstraat in. Ons kantoor bevindt zich aan de linkerzijde. 

 

Vanuit Brussel 

Neem de E19 of de A12 tot Antwerpen. Op het einde van de Craeybeckxtunnel rijdt u richting Gent (E17). Op de Antwerpse Ring 

neemt u uitrit 5a - Antwerpen Centrum en volgt u 'Schelde'. Op het einde van de uitrit draait u naar links en volgt u deze baan tot de 

Scheldekaaien. Daar draait u naar rechts de De Gerlachekaai op. Vervolgens neemt u de eerste straat rechts: de Schaliënstraat. Ons 

kantoor bevindt zich aan de linkerzijde. 

 

Vanuit Hasselt 

Neem de E313 tot Antwerpen. Op de Antwerpse ring rijdt u richting Gent (E17). Op de Antwerpse Ring neemt u uitrit 5a - Antwerpen 

Centrum en volgt u 'Schelde'. Op het einde van de uitrit draait u naar links en volgt u deze baan tot de Scheldekaaien. Daar draait u 

naar rechts de De Gerlachekaai op. Vervolgens neemt u de eerste straat rechts: de Schaliënstraat. Ons kantoor bevindt zich aan de 

linkerzijde. 



 

 

  

 

 

 

Vanuit Breda 

Rij België binnen via de E19. Op de Antwerpse Ring rijdt u richting Gent (E17) en neemt u uitrit 5a - Antwerpen Centrum en volgt u 

'Schelde'. Op het einde van de uitrit draait u naar links en volgt u deze baan tot de Scheldekaaien. Daar draait u naar rechts de De 

Gerlachekaai op. Vervolgens neemt u de eerste straat rechts: de Schaliënstraat. Ons kantoor bevindt zich aan de linkerzijde. 

 

Openbaar vervoer 

 Vanaf station Antwerpen-Centraal: bus 23 (richting Waalse Kaai, halte Waalse Kaai) of bus 17 (tot St Jansplein)  

en overstappen op bus 34 (richting Zuid). 

 Vanaf station Antwerpen-Zuid: bus 295 (richting St Jansvliet, halte St Michielskaai). 

 Vanaf station Antwerpen-Berchem: bus 30 (richting Zuid, halte Waterpoort). 

 

Parking 

Gratis parkeren kan op wandelafstand op de Gedempte Zuiderdokken. In de De Gerlachekaai, de Schaliënstraat en Vlaamse kaai 

geldt het betalend parkeren. 

 

Fietsenstalling 

Fietsen kunnen op de binnenkoer geplaatst worden. Ingang via de Verviersstraat. 

 


