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Routebeschrijving en parkeren
Middagsteden

Dag 1 – Boechout

PARKING SUPPORTERS
Parkeerzone centrum Boechout - Delhaize

Rijd naar de hieronder vermelde GPS-locatie en volg vanaf hier de groene pijlen “Parking Supporters”.
Volg vanaf de parking de bewegwijzering “Evenementendorp” tot aan de eventsite.  
De wandelafstand bedraagt 1 km. 

Komende van Gent/Antwerpen (GPS: kruising Edegemsestraat – Statielei, Mortsel)
Neem de E17 richting Antwerpen, en volg de borden Antwerpse ring 2, richting Breda. Neem op de Antwerpse 
ring afrit 5 (Berchem) en sla linksaf op de Gerard Le Grellelaan. Na 300 m sla je rechtsaf en volg je de R10 
gedurende 1 km. Sla rechtsaf op de N1, richting Mortsel en volg gedurende 3,2 km. Sla hierna linksaf op de 
N10. Vanaf hier start de bewegwijzering naar de parking. Volg de N10 gedurende 4 km en sla rechtsaf op 
Alexander Franckstraat. Na 500 m vind je de parkings voor de bezoekers langs beide zijden van de weg.

Komende van Brussel (GPS: Hovestraat 111, Edegem)
Neem de E19 richting Antwerpen. Verlaat de E19 bij afrit 7 (Kontich) en volg de N171, richting Kontich/Boom/
Aartselaar. Hou na 900 m rechts aan, richting Mortsel. Na 3 km, op de kruising met de Hovestraat start de 
bewegwijzering naar de parking. Sla rechtsaf en volg de Hovestraat gedurende 300 m. Steek het kruispunt 
met de N1 rechtdoor over en volg de Edegemstraat/Kapelstraat/Boechoutsesteenweg gedurende 3 km. Je 
vindt de parkings langs beide zijden van de weg.

Komende van Hasselt (GPS: Lispersteenweg 12, Boechout)
Volg de E313 richting Antwerpen en neem afrit 19 (Massenhoven), sla linksaf en volg de N14 gedurende 7 km. 
Sla rechtsaf op de R16, richting Boechout. Na 800 m sla je opnieuw rechtsaf op de Hagenbroeksesteenweg. 
Op het einde van de weg ga je rechtdoor richting de Alexander Franckstraat. Na 500 m vind je de parkings 
voor de bezoekers langs beide zijden van de weg.
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