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Naar campus Spoor Noord 

Je kan de route ook volgen op het stadsplan dat je terug vindt op de laatste pagina van deze routebeschrijving.  

 

Kom je met de trein? 
 
1. Dan stap je uit in het Centraal Station. Je neemt uitgang Keyserlei en volgt de 
Keyserlei tot aan het eerste kruispunt met verkeerslichten. Op dit kruispunt zie je 
links aan de overkant de Exki, rechts de Foodmaker.  
 
2. Op dit kruispunt sla je rechts af, de Van Ertbornstraat in, richting de 
Rooseveltplaats. Aan je linkerkant passeer je de Foodmaker en de Vlaamse Opera. 
Aan je rechterkant passeer je de UGC van Antwerpen. Je loopt verder tot aan de 
Rooseveltplaats.  
 
Op de Rooseveltplaats vind je de belangrijkste bushalte van Antwerpen. Je hebt de 
keuze om te voet verder te gaan (15 min. wandelen) of om de bus te nemen (5-10 
min/rit).     
 
Neem je de bus?  
Dan heb je op de Rooseveltplaats de keuze uit onderstaande lijnen die richting 
campus Spoor Noord gaan.  
 

Bussen van de Rooseveltplaats naar campus Spoor Noord  

Perron Lijn 

21 730 – 760 – 771 - 776 

22 720 

23 770 - 772 

25 31 

31 600 – 601 – 602 - 605 

32 610 – 620 - 621 

33 641 - 642 

34 640 

37 1 - 13 

 
De volgende perrons bevinden zich aan de overkant van het plein: 31, 32, 33, 34, 37. 
Als je uit de Van Ertbornstraat komt, steek je de Rooseveltplaats dus over. 
 
Op www.delijn.be kan je de actuele dienstregelingen raadplegen. 
 
Ga je te voet verder? Of ben je met de fiets? 
Dan volg je onderstaande route vanaf de Rooseveltplaats: 

3. Als je uit de Van Ertbornstraat komt en in het midden van de Rooseveltplaats 
staat, zie je voor je het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. 
 

http://www.delijn.be/
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Je steek de Rooseveltplaats over en neemt de straat links van het atheneum. Je 
loopt nu de Osystraat in. Vanaf hier is het bijna altijd rechtdoor. 

4. De Osystraat gaat over in de Van Maerlantstraat.  
 
5. Je passeert het Sint Jansplein en blijft rechtdoor lopen. De straatnaam verandert 
nu in de Van De Wervestraat.  
 
6. Je loopt de Van De Wervestraat helemaal uit tot je aan de Ellermanstraat komt. 
Voor je zie je beide gebouwen van campus Spoor Noord:  
 

  
Je fiets kan je in de overdekte fietsenstallingen plaatsen. Elk gebouw heeft er een. 
 
Kom je met de auto? 
 
Dan kan je je auto betalend parkeren in de Ellermanstraat. 
 
In de Kempenstraat, aan het Asiadok Zuidkaai, kan je gratis parkeren. 
 
De dichtstbijzijnde betaalparking vind je aan het St. Jansplein. Hier mag je 
maximaal 10 uur parkeren. Van daaruit is het 15 minuten wandelen tot aan campus 
Spoor Noord.  
 
Nog beter is om de auto thuis te laten en het openbaar vervoer te nemen. 
 
Stadsplan 
 
Hieronder vind je een stadsplan waarop de route van station Antwerpen Centraal en 
de Rooseveltplaats naar campus Spoor staat aangeduid. 
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