
BEREIKBAARHEID POST NOORD

Met de auto

Op Post Noord kan je parkeren op 2 zones, vooraan de kazerne of achteraan de kazerne.

Indien de parking toch volzet is, kan je jouw wagen kwijt op een van de omliggende parkings.

Kom je met een elektrische wagen,  je vindt hier de dichtstbijzijnde oplaadpunten.

Rode zone: De kazerne Post Noord Groene zone: Parking Post Noord

(binnen de kazerne kan er niet geparkeerd worden) Vooraan 8 plaatsen + 1 mindervalide plaats

GPS – Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen

Gele zone: (betalend) Parking Carrefour – 400m (maximaal 3 uur parkeren)

GPS – Noorderlaan 104, 2030 Antwerpen

Achteraan +/- 25 plaatsen

Blauwe zone: (betalend) Parking sporthal – 400m GPS - Vosseschijnstraat 22, 2030 Antwerpen

GPS – Santiagostraat 2, 2030 Antwerpen

Paarse zone: Parking Decathlon – 500m

GPS – Noorderlaan 53, 2030 Antwerpen
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https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen


BEREIKBAARHEID POST NOORD

Met tram of bus

De kazerne is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De dichtstbijzijnde haltes zijn:

1 - Halte Antwerpen Luchtbal Kerk

(op 220m van de kazerne)

2 - Halte Antwerpen Kaai 114

(aan de achterzijde van de kazerne)

3 - Halte Antwerpen Hondurasstraat

(op 250m van de kazerne)

Deze haltes zijn goed toegankelijk voor iedereen. De helling om op het voertuig te geraken is niet groter dan 12%.

Deze haltes zijn toegankelijk ingericht, maar het perron is minder hoog. De helling om op het voertuig te geraken

is groter dan 12%, maar maximaal 20%.
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BEREIKBAARHEID POST NOORD

Met de trein

Het station Antwerpen – Luchtbal bevindt zich op 950m van de kazerne.

Dit is ongeveer een 12-tal minuten wandelen.

Je kan daar ook de tram nemen richting P+R Luchtbal tot aan halte Antwerpen Luchtbal Kerk.

Met de fiets

Aan de kazerne vind je vooraan (Gele zone) een fietsenparking.

Aan de overkant van de straat bevindt zich ook een velostation (Groene zone):
Velo 204 - Luchtbal winkelcentrum
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