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Met de autoMet de autoMet de autoMet de auto    

 

Vanuit BrusselVanuit BrusselVanuit BrusselVanuit Brussel----MechelenMechelenMechelenMechelen    (E19(E19(E19(E19))))    :::: Rijd door de Craeybeckxtunnel en volg richting Antwerpen-

Centrum (links voorsorteren). Blijf Antwerpen-Centrum volgen en ga aan de verkeerslichten 

rechtdoor (Generaal Lemanstraat). Sla aan de derde verkeerslichten linksaf naar de Jan van 

Rijswijcklaan. Neem de eerste straat rechts (Lange Lozanastraat). 

 

Vanuit Vanuit Vanuit Vanuit BrusselBrusselBrusselBrussel----Boom (ABoom (ABoom (ABoom (A12121212) :) :) :) : Rijd over het viaduct op de A12 richting Antwerpen. Aan het einde 

van het viaduct rijd je rechtdoor richting Antwerpen-Centrum over de Jan Van Rijswijcklaan (langs 

Antwerp Expo). Volg de tramsporen (Jan Van Rijswijcklaan) tot over de Singel. De Singel steek je 

recht over. Sla na de Singel aan de tweede verkeerslichten linksaf naar de Lange Lozanastraat. 

  

Vanuit HasseltVanuit HasseltVanuit HasseltVanuit Hasselt    ((((E313/E313/E313/E313/E34)E34)E34)E34)    :::: Volg R1 (Ring Antwerpen) richting Brugge/Gent. Neem afrit Berchem. 

Sorteer rechts voor en sla aan de lichten rechtsaf. Sorteer links voor en sla aan de lichten linksaf 

de Singel op. Volg de Singel richting Zuid en ga aan de tweede verkeerslichten rechtsaf (Jan Van 

Rijswijcklaan). Sla aan de tweede verkeerslichten linksaf naar de Lange Lozanastraat. 

 

Vanuit Gent (E1Vanuit Gent (E1Vanuit Gent (E1Vanuit Gent (E17)7)7)7)    :::: Volg R2 (Ring Antwerpen) richting Breda/Luik/Brussel/Antwerpen-Centrum. 

Neem afslag Antwerpen-Centrum/Boom/Hoboken (afrit 5a). Houd links aan en volg de borden 

Antwerpen-Centrum. Sla aan de zesde verkeerslichten rechtsaf naar de Anselmostraat. Vervolg 

weg naar Lange Lozanastraat. 

 

Vanuit Vanuit Vanuit Vanuit Breda Breda Breda Breda (E19(E19(E19(E19))))    :::: Volg R1 (Ring Antwerpen) richting Gent/Brussel.  Neem afrit Berchem. 

Sorteer rechts voor en sla aan de lichten rechtsaf. Sorteer links voor en sla aan de lichten linksaf 

de Singel op. Volg de Singel richting Zuid en ga aan de tweede verkeerslichten rechtsaf (Jan Van 

Rijswijcklaan). Sla aan de tweede verkeerslichten linksaf naar de Lange Lozanastraat. 

 

ParkingParkingParkingParking    

 

In de straten rondom het Lozanagebouw is het enkel betalend parkeren. Er zijn twee plaatsen 

waar gratis geparkeerd kan worden: 

 

1) De dichtstbijzijnde gratis parking is een parking ter hoogte van Desguinlei 244 (dit is een 

parking naast de Singel, ter hoogte van het Pidpa-gebouw). Van daaruit is het 10 minuten 

wandelen naar ons gebouw: Schuin tegenover de ingang van de parking is een straat (Arthur 

Goemaerelei), deze straat loopt in en u volgt deze straat ten einde. Op het einde van de 

Arthur Goemaerelei gaat u naar rechts (Markgravelei). Vervolgens neemt u de eerste straat 

links (Lokkaardstraat). Op het einde van de Lokkaardstraat gaat u naar links (Lange 



Lozanastraat). Het Lozanagebouw vindt u op de hoek van de eerste straat rechts 

(Harmoniestraat). 

 

2) Indien de parking aan de Desguinlei volzet is, is een andere mogelijkheid om te parkeren op 

de middenberm van de Vogelzanglaan of de Gerard le Grellelaan. Van daaruit is het 15 

minuten wandelen naar ons gebouw: U volgt de Gerard le Grellelaan richting ring en Singel. U 

steekt de Singel recht over (Karel Oomsstraat). Na de Singel zal u op uw linkerkant een park 

zien, voorbij het park neemt u de eerste straat links (Korte Lozanastraat). U volgt de Korte 

Lozanastraat en u steekt de Jan van Rijswijcklaan recht over (Lange Lozanastraat). Het 

Lozanagebouw vindt u op de hoek van de eerste straat rechts (Harmoniestraat). 

 

Met de treinMet de treinMet de treinMet de trein    

 

VVVVia station ia station ia station ia station AntwerpenAntwerpenAntwerpenAntwerpen----BerchemBerchemBerchemBerchem    ::::    

- Te voet (25 minuten): Verlaat het station via uitgang Posthoflei en ga naar rechts. Neem de 

tweede straat links (Boomgaardstraat) en blijf deze volgen tot voorbij het park aan uw 

rechterkant (Prins Albertlei). Na het park ziet u op uw linkerkant een groot kruispunt en op 

uw rechterkant verkeerslichten. Ga naar de verkeerslichten op uw rechterkant en steek over. 

Ga daarna naar links (Jan van Rijswijcklaan). Blijf volgen en neem de eerste straat rechts 

(Lange Lozanastraat). Onze kantoren bevinden zich rechts. 

- Met de bus: Verlaat het station via de hoofduitgang en ga naar perron 22, dit bevindt zich 

onder de brug. Neem bus 30 (richting Zuid-Borgerhout-Berchem-Zuid). Stap af aan de halte 

‘Antwerpen Markgravelei’. Ga naar rechts wanneer u uit de bus stapt (Jan van Rijswijcklaan). 

Neem de eerste straat links (Lange Lozanastraat). Onze kantoren bevinden zich rechts. 

Via station AntwerpenVia station AntwerpenVia station AntwerpenVia station Antwerpen----Centraal :Centraal :Centraal :Centraal :    

- Met de tram: Ga naar Antwerpen Premetrostation Diamant (de ingang naar het 

premetrostation bevindt zich in het station). Neem tram 2 (richting Hoboken) of tram 6 

(richting Olympiade). Stap af aan de halte ‘Antwerpen Markgravelei’. Ga naar rechts wanneer 

u uit de tram stapt (Jan van Rijswijcklaan). Neem de eerste straat links (Lange Lozanastraat). 

Onze kantoren bevinden zich rechts. 

 

Met de tram of busMet de tram of busMet de tram of busMet de tram of bus    

 

Met de tram : lijnen 2 en 6 (halte Markgravelei) 

Met de bus : lijnen 22 en 30 (halte Markgravelei) 

 


