Bereikbaarheid campus PITO Stabroek
Met het openbaar vervoer

De campus is bereikbaar met de volgende bussen van De Lijn:
•
•
•
•
•

671 (Zandvliet-Kalmthout)
770 (Antwerpen-Ekeren-Hoevenen-Stabroek-Zandvliet)
775 (Antwerpen-Hoevenen-Stabroek-Putte)
776 (sneldienst Antwerpen-Putte)
780 (Wijnegem-Schoten-Brasschaat-Kapellen-Zandvliet

Met de fiets

In het centrum van Stabroek (Dorpsstraat - Laageind) is een fietspad. De campus is ook
bereikbaar via de achterkant van de schoolterreinen.
Er zijn twee ruime fietsenstallingen op de campus: 1 aan de ingang via het Laageind en 1 aan
de achteringang (polderpad) van de campus.
Vanuit Zandvliet/Berendrecht
Rijd richting Stabroek via de Zandvlietse Dorpsstraat
Ga rechtsaf in de Ruytermansweg
Ga linksaf in de Steenovenstraat
Ga rechtsaf in de Bosstraat (dit is een kleine kasseiweg)
Ga rechtdoor (steek de Bosstraat over) in de Monnikenhofstraat
Ga linksaf in de Monnikenhofstraat
Kruis de A12 via het Oud Broek en neem de Abtsdreef
Ga rechtsaf in het Laageind en rijd tot aan de campus, huisnummer 19
Vanuit Kalmthout/Putte
Neem de Canadezenlaan en ga linksaf in de Oude Galgenstraat
Ga linksaf in de Kapelsestraat
Ga rechtsaf in de Waterstraat die overgaat in de 's Hertogendijk
Steek de Grote Molenweg over en rijd verder in de 's Hertogendijk
Steek de Kleine Molenweg (Ettenhoven) over en rijd verder
Neem na +/- 500 m rechts de fietsweg (polderpad) en je komt vanzelf via de achterkant van
de campus.
Vanuit Kapellen
Neem de Kapelsestraat
Ga linksaf in de Waterstraat die overgaat in de 's Hertogendijk
Steek de Grote Molenweg over en rijd verder in de 's Hertogendijk
Steek de Kleine Molenweg (Ettenhoven) over en rijd verder
Neem na +/- 500 m rechts de fietsweg (polderpad) en je komt vanzelf via de achterkant van
de campus.
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Vanuit Antwerpen
Rijd langs de haven via de Noorderlaan die overgaat in de Kruisweg en de Putsebaan
Neem dan de eerste straat rechts, het Laageind, en rijd tot de campus, huisnummer 19.

Met de auto

Vanuit Antwerpen
Vanop de ring rond Antwerpen volg je richting Breda (E19) en neem je de afrit Haven/Bergen
op Zoom (A12). Dit is de tweede afrit voorbij het Sportpaleis. Dan volg je de A12 en neem je
afrit 13 (Stabroek). Je slaat rechtsaf aan het T-kruispunt na de afrit. Op de weg richting
Stabroek centrum zie je onze campus na 600 m aan je rechterzijde.
Vanuit Gent
Vanop de N49 (Expressweg) volg je richting Breda/Bergen op Zoom (tol) en neem je de
Liefkenshoektunnel, waar je tol moet betalen. Dan volg je de A12 en neem je afrit 13
(Stabroek). Rijd richting Stabroek centrum (links aan het T-kruispunt na de afrit) en na 600 m
zie je de campus aan je rechterzijde.
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