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Wegwijzer Auto 
 

Om met de  Auto  bij ons te geraken moet U : 

Allereerst in acht nemen dat ons adres: Sint Bernardsesteenweg 98 in Hemiksem  is en dus niet in Hoboken ! 

De meeste GPS toestellen zullen U primair naar Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken willen sturen, dus let op! 

  

Als U vanuit de richting Antwerpen  komt via de  A12  Antwerpen – Brussel / afrit Hemiksem  

- Sorteer dan na het viaduct van Wilrijk naar het buitenvak Rechts van de  A12 ,  

       net na het kruispunt ter hoogte van Atlas Copco / Pizzahut.   

- Neem dan de afrit Hemiksem  aan de verkeerslichten ter hoogte van het McDonald’s restaurant.  

       (aan de Rechterzijde van de weg vanuit Antwerpen of eventueel aan de linkerzijde vanuit Brussel). 

- Steeds Rechtdoor de weg blijven volgen in de Cleydaellaan  /  Kleidaallaan  /  Bouwerijstraat ,  

        richting Hemiksem  – Schelle  (NIET richting Hemiksem Centrum). 

- Aan het T-kruispunt net na de Spoorweg ( Statieplaats ) naar Links afslaan.  

- In de  Abdijstraat  aan de verkeerslichten ter hoogte van het Postkantoor opnieuw Links,  

       op de  St-Bernardsesteenweg  , richting Schelle .  

- Daar vindt U onze  praktijk  aan Uw Rechterzijde op het nummer  98  (iets voorbij Apotheek Weyns, nr. 74).  

       Bij de Kerk van Schelle gekomen is echter te ver, dan moet U terugkeren.  

 

         
 

Als U vanuit de richting Brussel komt via de  A12  Brussel - Antwerpen / afrit Schelle  

- De afrit Schelle  / Aartselaar   volgen bij het bovenkomen van het ondergrondse stuk  A12  na de Rupeltunnel van 

Boom  en sorteren naar het buitenvak van de  A12  ter hoogte van de Decathlon sportwinkel. 

- Sorteer daarna voor de lichten naar Links, om af te slaan en de  A12  over te steken in de richting van Schelle ,  

        ter hoogte van de Alter Ego decor winkel (aan de Linkerzijde vanuit Brussel of eventueel aan de rechterzijde  

        van de weg vanuit Antwerpen). 

- Steeds de richting Schelle  blijven volgen in vervolgens de  Bist  en de  Steenwinkelstraat . 

- Dan de Spoorweg oversteken en aan het T-kruispunt Rechts afslaan in de  Provinciale Steenweg .  

- Aan het eind van deze straat ter hoogte van de Kerk van Schelle , volgt U Rechtdoor / Rechts de richting 

Hemiksem . 

- Net voorbij de Delhaize supermarkt (op uw rechterzijde) rijdt U Hemiksem  binnen en onze  praktijk  bevindt zich 

zo’n 200 meter verder aan uw Linkerzijde nr.  98 .  

       Bij de Apotheek Weyns of de Post van Hemiksem gekomen is echter te ver, dan moet U terugkeren.  
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