
Hoe er geraken? 
 
Oudaan 14, 2000 Antwerpen 
 
Met de fiets 
Met de fiets kan je Kavka vlot bereiken. Er is een beperkte fietsenstalling beschikbaar. Heb je zelf 
geen fiets? Maak dan gebruik van het VELO-SYSTEEM in Antwerpen! Bij Velo Antwerpen betaal je 4 
euro voor een dagpas. Voor de deur van Kavka Oudaan staat een Velo-station (station 067 – 
Oudaan). 
https://www.velo-antwerpen.be/ 
 
Openbaar vervoer 
Gezien de centrale ligging van Kavka Oudaan is het heel makkelijk te bereiken met het openbaar 
vervoer. Trams 3, 4, 5, 7, 9 en 15 en bussen 22, 180, 181, 182 en 183 hebben een halte vlakbij het 
Kavka  
Op de website van DE LIJN kun je je reis van deur tot deur plannen met het openbaar vervoer. 
https://www.delijn.be/nl/routeplanner/ 
 
Het treinstation Antwerpen-Centraal ligt op een kwartier stappen. 
https://www.belgiantrain.be/nl 
 
Auto 
Kom je met de auto? Hou er dan rekening mee dat Kavka Oudaan sinds 1 februari 2017 in de LAGE-
EMISSIEZONE ligt. Kijk op voorhand na of je wagen voldoet en voorkom zo een boete. 
 
Verder zijn er momenteel grote werken aan de Frankrijklei in het kader van de nieuwe Noorderlijn. 
Dat heeft gevolgen voor het verkeer en de regeling van openbaar vervoer.  
Bekijk voor de efficiëntste route ook de website SLIM NAAR ANTWERPEN. 
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home 
 
Parkeren in de buurt 
 
Parking Oudaen 1min (€3.50/u) 
Oudaan 3, 2000 Antwerpen 
 
Interparking Lombardia 5min (€2.80/u) 
Lombardenvest 11, 2000 Antwerpen 
 
Parking Meir (Interparking) 6min (€2.80/u) 
Eiermarkt 33/35, 2000 Antwerpen 
 
Parking Groenplaats - Indigo Park 6min (€±3.20/u) 
Groenplaats 46 2000 Antwerpen. 
 
Parkeren op straat 
Antwerpen kent verschillende tariefzones in de binnenstad en districten. 
Op het stadsplan ziet u meteen welk tarief waar geldt en op welke momenten u betaalt of een 
parkeerschijf moet leggen. Op straat vindt u de tariefinformatie ook op de signalisatie 
oa. automaten, parkeerinformatieborden, verkeersborden). 
 
 



Rode zone 
 Maximaal 3 uur parkeren. 
 1e uur: 1,60 euro, 2e uur: +2,70 euro, 3e 

uur: +3,80 euro 
 
Groene zone (licht- en donkergroen) 

 Maximaal 10 uur parkeren. 
 0,70 euro + 1,10 euro voor elk volgend 

uur. 
 Een ticket voor langparkeren is enkel 

beschikbaar in de donkergroene zones aan 
3,80 euro (per 10 uur). 

Gele zone (geel en oranje) 
 0,50 euro per uur. 
 Maximaal 10 uur parkeren. 
 Een ticket voor langparkeren is enkel 

beschikbaar in de oranje zones aan 2,70 
euro (per 10 uur). 
 

Roze zone 
 Maximaal 10 uur parkeren. 
 2 uur gratis + 0,5 euro voor elk volgend uur. De eerste 2 uur gratis gelden één keer per dag per 

nummerplaat en zonecode. 
 Een ticket voor langparkeren kost 2,70 euro (per 10 uur). 

 
Voor meer info zie onderstaande link: 
https://www.antwerpen.be/nl/info/5c518a7570e9e6235e7b91eb/parkeerzones-en-tarieven 
 
 
Voor wie wenst te overnachten: 
 
Hotel Les Nuits****  2min 
http://www.hotellesnuits.be/ 
 
Hilton Antwerp Old Town**** 8min 
https://secure3.hilton.com/nl_NL/hi/reservation/book.htm?execution=e1s1 
 
Hotel ibis Antwerpen Centrum*** 9min 
https://www.accorhotels.com/nl/hotel-1453-ibis-antwerpen-centrum/index.shtml#origin=ibis 
 
Century Hotel *** Antwerpen Centrum 19min 
http://www.hotel-century-antwerpen.be/  
 
Ibis budget Antwerpen Centraal Station** 22min 
https://www.accorhotels.com/nl/hotel-6192-ibis-budget-antwerpen-centraal-
station/index.shtml#origin=accorhotels 
 
Hotel TRYP by Wyndham***Zurenborg 30min 
https://www.trypantwerp.com/nl  
 
 


