
Hoe kunt u Oscare bereiken? 

Oscare ligt vlak aan de bus- en tramhalte “Barnkracht” te Merksem 

 

Openbaar vervoer 

Met de trein 
Afstappen in het Centraal Station te Antwerpen. U neemt in het metrostation Astrid op het Astridplein 
tram 3 richting Merksem. 

Met de bus of de tram vanuit het centrum van Antwerpen of van op Linkeroever 
Tram 3 richting Merksem met onder andere haltes Groenplaats, Meir, Opera, Astrid (Centraal 

Station). Buslijnen 60, 61, 640, 642, 643, 650, 660, 670 en 419 vanop de Franklin Rooseveldplaats. 

Rechtstreekse verbindingen met de bus of de tram vanuit andere richtingen 
Volgende lijnen hebben hun halte vóór de deur van Oscare (halte “Barnkracht”): Buslijnen 60 
(Hoogstraten), 61 (Oelegem), 640 (Loenhout ? Brasschaat), 642 (Maria-ter-Heide), 643 (Brasschaat 
– Kaart), 650 (Putte – Kapellen), 660 (Ekeren), 670 (Essen – Kapellen) en 419 (Turnhout). 

Voor de andere richtingen neemt u bus of tram: 
Ofwel eerst naar de Franklin Rooseveltplaats. Daar neemt u één van bovenstaande bussen of tram 

3 in het metro-station Opera, richting Merksem. Ofwel eerst naar de Groenplaats, waar u in het 
metrostation ‘Groenplaats’ tram 3 richting Merksem neemt. Ofwel naar het Centraal Station, waar u 
op het Astridplein in het metrostation ‘Astrid’ tram 3 richting Merksem neemt. 

Met de wagen 

Vanuit Oost- en West-Vlaanderen 

Via de Kennedy-tunnel komt u op de Antwerpse Ring, richting Nederland. U neemt de afrit 2 ‘Deurne’ 
(Sportpaleis). Beneden aan de afrit steekt u rechtdoor het kruispunt over en rijdt u vervolgens de 
brug over het Albertkanaal op. Eens over de brug slaat u aan de verkeerslichten linksaf, de Minister 
Delbekelaan. Aan de tweede verkeerslichten (u bent de tramsporen met de kruising van de 
Bredabaan overgestoken) slaat u rechtsaf de Gildestraat in. Rij vervolgens rechtdoor via de Constant 
De Jongstraat en de Terlindenhofstraat. Sla rechtsaf  de Van Roiestraat in. Aan het einde van de van 
Roiestraat, ter hoogte van nummer 18, ziet u op de rechterkant een traliehek met slagboom. Dit is 

de parking van Oscare. Indien de parking volzet is, kan je makkelijk en goedkoop parkeren in de 
omliggende straten. 

Vanuit Brussel 
Via de E19 neemt u na de Craeybeckxtunnel de Antwerpse ring richting Nederland. U neemt de afrit 

2 ‘Deurne’ (Sportpaleis). Beneden aan de afrit steekt u rechtdoor het kruispunt over en rijdt u 
vervolgens de brug over het Albertkanaal op. Eens over de brug slaat u aan de verkeerslichten 

linksaf, de Minister Delbekelaan. Aan de tweede verkeerslichten (u bent de tramsporen met de 
kruising van de Bredabaan overgestoken) slaat u rechtsaf de Gildestraat in. Rij vervolgens rechtdoor 
via de Constant De Jongstraat en de Terlindenhofstraat. Sla rechtsaf  de Van Roiestraat in. Aan het 
einde van de van Roiestraat, ter hoogte van nummer 18, ziet u op de rechterkant een traliehek met 
slagboom. Dit is de parking van Oscare. Indien de parking volzet is, kan je makkelijk en goedkoop 
parkeren in de omliggende straten. 

Vanuit Limburg 

U komt Antwerpen binnen via de autoweg E34/E313 en volgt de Antwerpse Ring, richting Nederland. 
U neemt de afrit 2 ‘Deurne’ (Sportpaleis). Beneden aan de afrit steekt u rechtdoor het kruispunt 
over en rijdt u vervolgens de brug over het Albertkanaal op. Eens over de brug slaat u aan de 
verkeerslichten linksaf, de Minister Delbekelaan. Aan de tweede verkeerslichten (u bent de 
tramsporen met de kruising van de Bredabaan overgestoken) slaat u rechtsaf de Gildestraat in. Rij 

vervolgens rechtdoor via de Constant De Jongstraat en de Terlindenhofstraat. Sla rechtsaf  de Van 
Roiestraat in. Aan het einde van de van Roiestraat, ter hoogte van nummer 18, ziet u op de 

rechterkant een traliehek met slagboom. Dit is de parking van Oscare. Indien de parking volzet is, 
kan je makkelijk en goedkoop parkeren in de omliggende straten. 



Vanuit Nederland 
U komt Antwerpen binnen via de A16/E19 en neemt afrit Merksem/Antwerpen Centrum. Onderaan 
de afrit gaat u naar links de Groenendaallaan op en rijdt u onder de autosnelweg door. Aan het 
tweede kruispunt slaat u links de Gildestraat in. Rij vervolgens rechtdoor via de Constant De 

Jongstraat en de Terlindenhofstraat. Sla rechtsaf  de Van Roiestraat in. Aan het einde van de van 
Roiestraat, ter hoogte van nummer 18, ziet u op de rechterkant een traliehek met slagboom. Dit is 
de parking van Oscare. Indien de parking volzet is, kan je makkelijk en goedkoop parkeren in de 
omliggende straten. 

 

 

 


