
Adres: Hangar 26-27, Rijnkaai 101, 2000 Antwerpen (gps herkent deze soms niet, gebruik dan 96) 
 
Komende vanuit Gent:  
Neem de E17 Gent – Antwerpen 
Volg de 2e rijstrook van links bij het knooppunt Antwerpen-West om de borden Rotterdam/Ring 
Antwerpen 1/Haven 500-2000 te volgen 
Neem afslag 7-Sint-Anna naar N49a richting Antwerpen-Linkeroever/Sint-Anna/Linkeroever  
Sla rechts af naar de Charles de Costerlaan/de N49a. Volg deze laan tot die uitmondt aan de 
Waaslandtunnel en rij deze door.  
Als je uit de tunnel komt, volg de linkerrijstrook om linksaf te slaan naar de Italiëlei/de N1 
Sla terug linksaf naar de Koeikensgracht (Je maakt dus een U-turn) en volg rechtse baan, de Ankerrui 
op  
Ga rechtdoor op de Oude Leeuwenrui en Brouwersvliet 
Aan de 3de lichten, sla rechtsaf naar de Tavernierkaai (kaai aan de Schelde) en vervolg op de Rijnkaai. 
Na 280m is de ingang van de parking aan de linkse kant  
 
Hangar 26-27 is het grote lange gebouw op palen aan de Schelde tegenover het MAS. 

 

 

 

Komende vanuit Limburg: 
Neem de E313 richting Antwerpen 
Na afrit Wijnegem, volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Antwerpen om de borden Ring 
Antwerpen/Breda te volgen (E19) 
Op de brug langs het sportpaleis neem de rechtse rijstrook en neem afslag 1-Merksem naar N129 
richting Haven 1-199 (2de afslag). OPGELET dit is een zeer korte afslag! 
Sla rechtsaf naar de Groenendaallaan 
Ga rechtdoor bij de 3 volgende verkeerslichten en rij voorbij Metropolis complex. 
Na Metropolis complex vervolg je weg naar links over de brug. 
Onderaan de brug (Havenhuis) vervolg rechtdoor. Weg buigt naar links over de Siberiabrug. 
Hou links aan en vervolg de weg (rechts is richting haven), over de Kattendijkbrug. 
Ga rechtdoor aan de lichten en na 100m is de ingang van de parking aan de rechtse kant.  
 



Hangar 26-27 is het grote lange gebouw op palen aan de Schelde tegenover het MAS. 

 

 
 
Komende vanuit Brussel: 

Neem de E19 richting Antwerpen 
 
In de Craebeckxtunnel neem de linkse rijstrook richting Antwerpen centrum. 
Aan de lichten sla links af de Singel op (Bij Zwembad Wezenberg) 
Volg de Singel tot aan nieuw Justitiepaleis (Let op de je hier de middelste rijstrook neemt want enkel 
deze gaat rechtdoor) en vervolg rechtdoor tot aan T-splitsing met de Kaaien. 
Sla rechtsaf de Kaaien op en vervolg tot aan de Rijnkaai. 
Na de lichten aan de Tavernierkaai (Loodswezen) is de ingang van de parking na 280m aan de linkse 
kant  
 
Hangar 26-27 is het grote lange gebouw op palen aan de Schelde tegenover het MAS. 

 



 
 
OF 
 
In de Craebeckxtunnel neem de rechtse rijstrook richting Breda.  
Vervolg de ring en volg de aanwijzingen ‘vanuit Limburg’ vanaf de brug aan het Sportpaleis.  
 
 



 


