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De weg naar het UZA

De weg in en rond het UZA

Toegang parking UZA via Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem

Adres
UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

• Vanuit Antwerpen-centrum
Neem in Berchem, in aansluiting op de
Generaal Lemanstraat, de snelweg E19
richting Mechelen-Brussel.*
* Na de Craeybeckxtunnel op de E19, 		
richting Mechelen-Brussel, neemt u na 		
1600 meter de dienstuitrit (6A) naar het
UZA.

Met de auto
Opgelet: de ingang van de parking
bereikt u via het rondpunt in de
Drie Eikenstraat 655.
• Vanuit Gent (E17)
Neem de derde afrit na de Kennedytunnel
(E19 richting Mechelen-Brussel).*
• Vanuit Luik of Eindhoven (E313)
Volg de richting Gent (E17) en neem op de
ring de aansluiting naar de E19 richting
Mechelen-Brussel.*
• Vanuit Breda (E19)
Neem op de Antwerpse ring de aansluiting naar de E19 richting MechelenBrussel.*

• Vanaf de A12 Boom-Antwerpen
Volg tevens de zijbaan tot aan de Krijgslaan.**
** Aan het kruispunt met het Universiteits		 plein neemt u rechts de Doornstraat. Sla
		 linksaf ter hoogte van de Drie Eikenstraat.

• Vanuit Brussel (E19)
Neem na Kontich de dienstuitrit (6A) naar
het UZA.

Met het openbaar vervoer
U kunt het UZA vlot bereiken met het openbaar vervoer. Verschillende buslijnen houden
halt aan de hoofdingang van het ziekenhuis
op frequente tijdstippen.

• Vanaf de A12 Antwerpen-Boom
Volg de zijbaan tot aan de Moerelei en sla
linksaf naar de Krijgslaan.**

De juiste lijnnummers en de busregeling
vanaf het station vindt u als bijlage en op
www.uza.be.
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Parkeren bij het UZA
De parkeerzones op de betaalparking
zijn aangeduid met een letter. Die helpt u te
onthouden waar uw auto geparkeerd staat
én geeft aan hoe ver u van de ziekenhuisingang staat. De parkeerzones A, B of C
zijn vlakbij. Om van parkeerzone P naar de
hoofdingang te lopen, mag u ruim 5 minuten
rekenen.
Op de parking bevinden zich 92 plaatsen
voor andersvaliden, waar dezelfde tarieven
gelden. Leg uw mindervalidenkaart zichtbaar
in de auto.
Om iemand af te zetten of op te halen aan
het ziekenhuis, kunt u gebruik maken van
de kiss-and-ridezone vlakbij de ingang.

De betaalparking van het ziekenhuis is
uitgerust met camerabewaking (centrale
monitoring en opname op video).
Parkeertarieven
Voor u het ziekenhuis verlaat, moet u uw
parkeerkaartje eerst betalen aan de betaalautomaat in de inkomhal. Vanaf het tijdstip
van betaling heeft u 30 minuten om de
parking te verlaten. Minder dan 30 minuten
parkeren is gratis.
Patiënten en bezoekers die regelmatig in
het ziekenhuis moeten zijn, kunnen een
10-beurtenkaart aankopen.
Meer informatie over de meest recente
tarieven vindt u op www.uza.be/parking.

Routebordjes in het ziekenhuis
Overal in het UZA hangen grijze bordjes
aan het plafond met routenummers die
u snel naar de juiste plaats brengen.
Als u wordt opgenomen, zal u het routenummer krijgen bij uw inschrijving. Bezoekers
kunnen terecht aan de balie voor het juiste
routenummer.
Indien u toch de weg kwijtraakt of het
nummer niet meer weet, is het altijd raadzaam om terug te keren naar de dichtstbijzijnde lift. Aan de liften hangen grote borden
met vermelding van de routenummers en de
verdiepingen waar ze zich bevinden. Telkens
als u uit de lift komt, ziet u aan het plafond
opnieuw routenummers hangen met pijlen.
Als u deze volgt, komt u vanzelf op de juiste
bestemming.

