De gemakkelijkste manier om Antwerpen te bereiken is met het openbaar vervoer (station
Antwerpen Centraal of, voor wie uit de richting Gent komt, station Antwerpen Zuid).
Hier volgt een korte beschrijving van de reisroute met het OV vanaf Antwerpen Centraal en vanaf
Antwerpen Zuid (voor wie uit de richting Gent komt). Onderaan dit document vindt u ook de nodige
kaartjes.
Wie met de auto komt, parkeert het best (gratis) op de Vlaamsekaai. In de Schildersstraat zelf is er
alleen betaald parkeren en is het aantal parkeerplekken beperkt. Zie het kaartje onderaan dit
document.

Vanaf Antwerpen Centraal
Met de trein en te voet (2,5 km.)
U neemt de trein naar Antwerpen Centraal. In de grote hal van het Centraal Station neemt u de
uitgang “De Keyserlei” en u volgt de De Keyserlei ongeveer 300 meter tot aan het grote kruispunt
met de Frankrijklei. U steekt het kruispunt helemaal over en slaat aan de overzijde links af om de
Frankrijklei zuidwaarts te volgen. De Frankrijklei loopt over in de Britselei en daarna in de Amerikalei.
Op de hoek van het kruispunt Amerikalei en Schildersstraat / De Vrièrestraat / Verbondstraat is een
computerwinkel met de naam “Burmex”. U slaat hier rechts de Schildersstraat in.
Zie ook de kaartjes verder in dit document.
De wandeling duurt ongeveer een half uur.
Met de trein en de tram
U neemt de trein naar Antwerpen Centraal. In de grote hal van het Centraal Station neemt u de
uitgang “De Keyserlei” en u volgt de De Keyserlei ongeveer 300 meter tot aan het grote kruispunt
met de Frankrijklei. U steekt het kruispunt helemaal over en slaat aan de overzijde links af op de
Frankrijklei. Daar vindt u de tramhalte voor tram 12 of tram 24.
-

-

Tram 12 (richting Bolivarplaats): de tram volgt de leien (Frankrijklei loopt over in Britselei en
daarna in Amerikalei) zuidwaarts. U stapt uit aan halte “Bres” op de Amerikalei. Deze halte
bevindt zich op het kruispunt van de Amerikalei met de Bresstraat (links) en de
Schildersstraat / De Vrièrestraat / Verbondstraat (rechts). Op de hoek is een computerwinkel
met de naam “Burmex”. U slaat daar de Schildersstraat in.
Tram 24 (richting Schoonselhof): ook deze tram volgt de leien zuidwaarts. De tram steekt
evenwel het kruispunt met de Bresstraat en de Schildersstraat over en slaat 50 meter verder
linksaf naar de Brederodestraat. U stapt uit aan de eerste halte in de Brederodestraat (halte
“Bestorming”).

De tram (vertrek elke 5 à 10 minuten) doet er ongeveer tien minuten over.
De halte voor de terugweg bevindt zich op het kruispunt met de Amerikalei (tramspoor aan de
overzijde, in de linker rijrichting), zowel voor lijn 12 als voor lijn 24. U stapt uit aan de halte De
Keyserlei, op de hoek met de gelijknamige laan die naar het station leidt.

Vanaf Antwerpen Zuid
Met de trein en te voet (1,4 km.)
Wie met de trein uit Gent komt, stapt het best uit in het station Antwerpen Zuid.
Bovenaan de trap slaat u rechts af en u volgt de Kolonel Silvertoplaan ongeveer 100 meter tot aan
het kruispunt met de Desguinlei. U steekt het kruispunt over en neemt rechtdoor de Montignystraat.
Na ongeveer 200 m. volgt u schuin rechts de Brederodestraat. Die leidt over een afstand van 800 m.
naar de Amerikalei. U volgt de Amerikalei naar rechts tot aan het volgende kruispunt (50 m.), daar
steekt u de Amerikalei over en slaat u links de Schildersstraat in.
Zie ook de kaartjes verder in dit document.
De wandeling duurt ongeveer een kwartier.
Met de trein en de tram
U verlaat het station en slaat bovenaan de trap rechts af en volgt de Kolonel Silvertoplaan ongeveer
100 meter tot aan het kruispunt met de Desguinlei. Daar neemt u tram 4 (richting Silsburg) of tram
24 (richting Silsburg).
-

-

Tram 4 (richting Silsburg): de tram volgt de Montignystraat en vervolgens de Brusselstraat,
de Bolivarplaats (met links van u het Justitiepaleis), de Emiel Banningstraat en de Leopold De
Waelstraat. U stapt uit aan de halte “Museum” aan het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten. De Schildersstraat is de eerste straat rechts.
Tram 24 (richting Silsburg) volgt de Montignystraat en de Brederodestraat. Na ongeveer een
km. slaat de tram rechts de Amerikalei op. U stapt uit aan de eerste halte op de Amerikalei
(halte “Bresstraat”). Deze halte bevindt zich op het kruispunt van de Amerikalei met de
Bresstraat (rechts) en de Schildersstraat / De Vrièrestraat / Verbondstraat (links). Op de hoek
is een computerwinkel met de naam “Burmex”. U slaat daar de Schildersstraat in.

De tram (vertrek elke 5 minuten) doet er ongeveer tien minuten over.
De haltes voor de terugweg bevinden zich tegenover de haltes waar u bent uitgestapt.

Met de auto
Wie met de auto komt, parkeert het best (gratis) op het grote plein tussen de Vlaamsekaai en de
Waalsekaai. In de Schildersstraat zelf is er alleen betaald parkeren en is het aantal parkeerplekken
beperkt.
Van op de Vlaamsekaai neemt u de Verlatstraat. U steekt de Leopold De Waelplaats (dat is het
museumplein) over en komt zo in de Schildersstraat.
Zie het kaartje onderaan dit document.
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