Naar Wilrijk - Antwerpen

Getting to Wilrijk - Antwerpen

per auto

By Car

Vanuit richting Gent E17:
Tweede afrit na de Kennedytunnel, afrit 5 Berchem – Wilrijk.
Aan het einde van de afrit gaat u
bij de verkeerslichten rechtsaf.
U rijdt voorbij het Crown Plaza
Hotel en blijft deze weg 400m
volgen tot u rechts, ter hoogte
van de voetgangerslichten,
Kasteel Den Brandt ziet.
Vanuit Brussel E19:
Net vóór de Craeybeckxtunnel
neemt u uitrit 6 Wilrijk, links
onder de brug draaien richting
Wilrijk (verkeerslichten!), u houdt
rechts aan en slaat rechts af bij de
volgende verkeerslichten. Bij de
eerstvolgende verkeerslichten
gaat u naar links en bent u op de
Beukenlaan. Kasteel Den Brandt
ligt aan uw linkerkant. De
parkeerplaats ligt 600m
verderop, ter hoogte van de
voetgangerslichten aan de
rechterzijde van de weg.

Vanuit Nederland:
Op de ring van Antwerpen volgt u
richting Gent/Brussel. U neemt
de brede afrit 5 Boom (A12) –
Brussel (E19) - Wilrijk; rechts
aanhouden. Afrit 5 Wilrijk. Aan
het einde van de uitrit gaat u bij
de verkeerslichten linksaf. U volgt
deze weg 400m tot u rechts, ter
hoogte van voetgangerslichten,
Kasteel Den Brandt ziet.
Parkeeradvies:
Parkeerplaats aan de overkant
van de weg.

Coming from Ghent E17:
Take the second exit after the
Kennedytunnel, exit 5 Berchem –
Wilrijk. At the end of the exit take
a right at the traffic lights. Pass
the Crown Plaza Hotel and
continue for 400m until you
see Kasteel Den Brandt on
your right, near the pedestrian
crossing lights.
Coming from Brussels E19:
Take exit 6 Wilrijk immediately
before the Craeybeckxtunnel, turn
left under the bridge towards
Wilrijk (traffic lights!), keep right
and take a right at the next traffic
lights. At the next traffic lights
take a left onto the Beukenlaan.
Kasteel Den Brandt is on your left.
The parking area is 600m further
down, near the pedestrian
crossing lights on the right-hand
side of the road.

Coming from the Netherlands:
On the ring road from Antwerp
follow the direction Ghent/
Brussels. Take the wide exit 5
Boom (A12) – Brussels (E19) –
Wilrijk; keep right. Exit 5 Wilrijk.
At the end of the exit take a left at
the traffic lights. Continue on this
road for 400m until, on your
right, near the pedestrian
crossing lights, you see
Kasteel Den Brandt.
Parking advice:
Parking area across the road.

ANTWERPEN
Naar Wilrijk - Antwerpen
per openbaar vervoer

Crown Plaza Hotel

Vanuit Centraal Station Antwerpen (Halte Pelikaanstraat):
Bus 17 > Wilrijk, uitstappen
halte “Dikke Mee” (400m)
Vanuit Groenplaats:
Bus 18 > Wilrijk, uitstappen
halte “Dikke Mee”

Getting to Wilrijk - Antwerpen
by public transportation

Kasteel Den Brandt
+ de Baak

Coming from Antwerp Central
Station (Pelikaanstraat stop):
Bus 17 > Wilrijk, disembark
at “Dikke Mee” stop (400m)
Coming from Groenplaats:
Bus 18 > Wilrijk, disembark
at “Dikke Mee” stop
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