
 
 

 
 
 
ONZE BEREIKBAARHEID 

- Per auto 
o komende van Brussel –Mechelen E 19: 

 neem afrit 6 - Mortsel-Wilrijk 
 volg richting Mortsel tot aan de lichten 
 ga naar links (= Prins Boudewijnlaan) 
 aan de tweede lichten rechts (Na immobilien QUEST)  
 = Ringlaan – Fruithoflaan (straat met beplantingen in het midden) 
 rechtdoor – voorbij rond punt - tot aan de tweede lichten(aan kaaswinkel) 
 voor bronzen leeuw links afslaan (Berchemboslaan)  
 na ongeveer 500 meter ziet u rechts het ALM-gebouw   

 
o vanuit Gent E17: 

 neem afrit 5 - Berchem 
 aan de lichten links 
 aan de volgende lichten rechts  
 dan aan de eerste lichten rechts (Grote steenweg) 
 vervolgens aan de vierde lichten links (J. Moorkensstraat) 
 tot einde straat aan T-kruispunt rechts 

 (Filip Williotstraat) 
 na ongeveer 100 meter ziet u links het ALM-gebouw  

 
o vanuit Hasselt E313/Eindhoven E34 

 volg Ring richting Gent 
 neem afrit 4 - Berchem 
 bovenaan links (Grote Steenweg) 
 dan aan de derde lichten links (J. Moorkensstraat) 
 tot einde straat aan T-kruispunt rechts afslaan 

 (Filip Williotstraat 9) 
 na ongeveer 100 meter ziet u links het ALM-gebouw  

 
o vanuit Breda E19 

 neem afrit 4 - Berchem 
 bovenaan links (Grote Steenweg) 
 aan de derde lichten links (J. Moorkensstraat) 
 tot einde straat aan T-kruispunt rechts afslaan 

(Filip Williotstraat 9) 
 na ongeveer 100 meter ziet u links het ALM-gebouw  

 
Ruime parkeergelegenheid voor het gebouw. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de trein tot station Berchem : 
 

- Per trein (inlichtingen – NMBS Antwerpen-Centraal 03 204 20 40) 
 
- Met  De LIJN-bus  9 vanaf station Berchem naar ALM 
- U verlaat Berchem station via het Burgemeester Ryckaertplein (kant spoor 1). 

U gaat links onder de brug.  Aan de overkant van de straat neemt u de halte van bus 9 Richting 
Fruithof.  
 

- Te voet vanaf Station Berchem naar ALM : 
 

Wandelafstand  ongeveer 15 à 20 min. 
U verlaat Berchem station via uitgang “Posthoflei”. U gaat naar links. 
Aan het verkeerslicht steekt u de singel over en u loopt verder, evenwijdig met het spoor aan uw 
linkerkant.  Aan een rondpunt gaat u nog steeds rechtdoor tot aan verkeerslichten. Hier gaat u 
naar rechts ( Berchemstadionstraat). Aan uw linkerkant heeft u nu sportcomplex “Het Rooi”.   
Na ca. 300 m. de 1ste straat  links (parking).   
Het 2 de gebouw aan uw linkerkant (nr.9) is ALM 

 
Met  bus of tram : 
 

- Met De LIJN-bus (inlichtingen De Lijn – Antwerpen 03 218 14 06) 
 

o Nummer 9 “Fruithoflaan - Rijnkaai” – halte ALPHEUSDAL 
o Nummer 196 “Antwerpen - Duffel” – halte PULHOF 
o Nummer 190,192,193 & 195 “Antwerpen – Kontich – Waarloos” – halte PULHOF 
o Nummer 297 “Antwerpen - Lier” – halte PULHOF 

 
 

- Met De LIJN-tram (inlichtingen De Lijn – Antwerpen 03 218 14 06) 
 

o Nummer 7 “St. Pietersvliet Antwerpen -Gemeenteplein Mortsel” 
o Nummer 15 “Zwijndrecht - Gemeenteplein Mortsel” 
o Halte kruispunt GROTE STEENWEG met J. MOORKENSSTRAAT of PULHOF 

 
 
Adres : 
 
ALM                                                                    info@almantwerpen.be 
Filip Williotstraat 9      www.almantwerpen.be 
2600 Antwerpen ( Berchem) 
 
tel.:  03/280.45.11         BEREIKBAARHEIDSDESK : 03/280.45.13 
 
 


