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Tiberghien Antwerpen 
Grotesteenweg 214 B.4 
BE-2600 Antwerp 
T +32 3 443 20 00 
F +32 3 443 20 20 
info@tiberghien.com 

 

GPS locatie voor de ingang 
van onze parking (recht tegenover 
Uitbreidingstraat 246): 

51.194040 
4.422376 

Onze parking is toegankelijk 
via de derde slagboom. 

 

GPS locatie via uw Smart Phone: 

 

DETAIL 

- Parkeeringang aan 
3de slagboom 

- Parkeren bezoekers op 
niveau van binnenrijden 
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Let op: Tiberghien Antwerpen is gelegen in een lage-emissiezone. 

Vanuit Brussel Vanuit Hasselt 
• Neem de E19 richting “Antwerpen”. 
• Bij het verlaten van de Craeybeckxtunnel rijdt u rechtdoor 

en sorteert u op het einde rechts voor. 
• Bij het verkeerslicht gaat u rechtsaf de Desguinlei (R10) 

op. 
• Bij de volgende verkeerslichten gaat u linksaf de 

Grotesteenweg op, en vervolgens meteen rechts de 
Uitbreidingstraat in. Het gebouw ligt aan uw rechterhand, 
tegenover de kerk van Berchem op de Singel. 

• De parkingingang is gelegen in de Uitbreidingstraat en 
is toegankelijk via de derde slagboom aan uw 
rechterhand (recht tegenover de school gelegen aan 
Uitbreidingstraat 246). 

• De bezoekersparkeerplaatsen bevinden zich op het niveau 
waarop u binnenrijdt. Wij vragen u vriendelijk om enkel 
van de plaatsen op dit niveau gebruik te maken. 

• U kan eveneens betalend parkeren in de Uitbreidingstraat. 

Vanuit Gent en Lille 
• Neem de E17 richting “Antwerpen”. 
• Volg richtingaanduiding ‘2’ op Ring Antwerpen. 
• Verlaat de Kennedytunnel en neem de uitrit 5 “Berchem- 

Wilrijk”. 
• Aan de verkeerslichten draai linksaf (u rijdt over de 

autosnelweg heen). 
• Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsaf, en de 

tunnel in. 
• Bij de volgende verkeerslichten gaat u linksaf de 

Grotesteenweg op, en vervolgens meteen rechts de 
Uitbreidingstraat in. Het gebouw ligt aan uw rechterhand, 
tegenover de kerk van Berchem op de Singel. 

• De parkingingang is gelegen in de Uitbreidingstraat en 
is toegankelijk via de derde slagboom aan 
uw rechterhand (recht tegenover de school 
gelegen aan Uitbreidingstraat 246). 

• De bezoekersparkeerplaatsen bevinden zich op het niveau 
waarop u binnenrijdt. Wij vragen u vriendelijk om enkel 
van de plaatsen op dit niveau gebruik te maken. 

• U kan eveneens betalend parkeren in de Uitbreidingstraat. 

• Neem de E34 tot “Wommelgem”. 
• Neem de Ring (R1) richting “Gent”. 
• Neem afslag 4-Berchem naar N1 richting Lier / Mortsel / 

Berchem. 
• Sla rechtsaf de Grotesteenweg (N1) optot aan de 

verkeerslichten. 
• Vervolgens gaat u aan de verkeerslichten rechtdoor 

en dan meteen rechts de Uitbreidingstraat in. 
Het gebouw ligt aan uw rechterhand, tegenover de kerk 
van Berchem op de Singel. 

• De parkingingang is gelegen in de Uitbreidingstraat en 
is toegankelijk via de derde slagboom aan uw 
rechterhand (recht tegenover de school gelegen aan 
Uitbreidingstraat 246). 

• De bezoekersparkeerplaatsen bevinden zich op het niveau 
waarop u binnenrijdt. Wij vragen u vriendelijk om enkel 
van de plaatsen op dit niveau gebruik te maken. 

• U kan eveneens betalend parkeren in de Uitbreidingstraat. 

Vanuit Nederland (Breda) 
• Neem de Ring (R1) richting “Gent”. 
• Neem afslag 4-Berchem naar N1 richting Lier / Mortsel / 

Berchem. 
• Sla rechtsaf de Grotesteenweg (N1) op tot aan de 

verkeerslichten. 
• Vervolgens gaat u aan de verkeerslichten rechtdoor 

en dan meteen rechts de Uitbreidingstraat in. 
• Het gebouw ligt aan uw rechterhand, tegenover de kerk 

van Berchem op de Singel. 
• De parkingingang is gelegen in de Uitbreidingstraat en 

is toegankelijk via de derde slagboom aan uw 
rechterhand (recht tegenover de school gelegen aan 
Uitbreidingstraat 246). 

• De bezoekersparkeerplaatsen bevinden zich op het niveau 
waarop u binnenrijdt. Wij vragen u vriendelijk om enkel 
van de plaatsen op dit niveau gebruik te maken. 

• U kan eveneens betalend parkeren in de Uitbreidingstraat. 
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