
 

 

Wegbeschrijving 

Adres: ECT bvba, Oosterveldlaan 211, 2610 Wilrijk 
GPS gebruikers: Maurice Leytensstraat 16, 2610 Wilrijk 

 

 

GPS-gebruikers: 
Let op bij het ingeven van het adres. Geef steeds het adres van de zijstraat in, om te 
vermijden dat de GPS u naar de foutieve kant van de Oosterveldlaan stuurt. Ons kantoor ligt 
op de hoek met de Maurice Leytensstraat. 

vanuit richting Gent: 

Op de ring rond Antwerpen, neemt u afrit Wilrijk, Berchem (ter hoogte van het Crowne Plaza 
hotel). U draait rechtsaf en blijft rechtdoor rijden tot op een T-kruispunt. Daar gaat u linksaf, 
de Groenenborgerlaan op. Bij het rond punt gaat u gewoon rechtdoor. Voorbij de eerste 
lichten (kruispunt met de Prins Boudewijnlaan) neemt u de eerste straat rechts (straat 
versmalt bij eerste kruispunt) en de tweede links. U bent nu in de Oosterveldlaan. Op de 
eerste hoek ziet u links ECT. 
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vanuit richting Nederland: 

Op de ring rond Antwerpen, neemt u de afrit Berchem. U draait linksaf over de ring en volgt 
de Grote Steenweg. Als u op de linkerkant een kerk ziet, moet u even later rechts indraaien. 
Dit is vlak voor verkeerslichten. U bent nu in de Oosterveldlaan. Op de derde hoek aan uw 
rechterzijde, ziet u ECT. 

vanuit richting Brussel: 

Op de E19 neemt u afrit 6 : Hoboken, Wilrijk, Mortsel. U volgt rechts, richting Mortsel. Aan 
de eerste lichten draait u linksaf, de Prins Boudewijnlaan op. U neemt de tweede zijstraat 
rechts. U bent nu in de Oosterveldlaan. Op de tweede hoek ziet u ECT. 

of met het openbaar vervoer: (telkens op circa 5 minuten wandelafstand!) 

vanuit Antwerpen: 

- tram 7 of premetro 15 - halte Kuijpers (na Fruithoflaan) 
Straat rechts, 20 meter voor de verkeerslichten, is de Oosterveldlaan. Als u hier in 
wandelt, tot aan het kruispunt met de Maurice Leytensstraat, ziet u ECT liggen aan 
uw rechterkant, op een hoek. 

- bus 32 – halte Oosterveldlaan 
- bus 190, 192, 193, 195, 196 en 297 - halte Karmelietenstraat 

vanuit Station Antwerpen-Berchem:  

- bus 90/91/92 - halte Kuijpers (na Fruithoflaan) 

vanuit Hoboken, Wilrijk, Mortsel, Deurne en Merksem: 

- bus 33 - halte Wolfbeemdstraat 

Wij zijn gelegen op de hoek van de Oosterveldlaan en de Maurice Leytensstraat. 


