
Wegbeschrijving Koninklijk Atheneum Mortsel 
Ingang sportzaal Hof Van Riethlaan 

2640 Mortsel 
 
 
De ingang voor de sportzaal van het Koninklijk Atheneum ligt aan de achterzijde van 
de school. Als je van het Gemeenteplein in Mortsel de Mechelsesteenweg volgt, 
neem de tweede straat rechts aan het Esso benzinestation (Singel). Ietsje verder 
splitst de straat in twee (Willaard), volg naar links. Na de bocht in de straat 
verandert de straatnaam in Hof Van Riethlaan en zie je de school aan de linkerkant. 
De ingang van de sportzaal is een beetje verder in de straat. 
 
 
Bereikbaarheid met openbaar vervoer 
Van Berchem station: bus 14/16. Stap af aan halte ‘Gemeenteplein’ op de 
Mechelsesteenweg. Loop een eindje in dezelfde richting tot aan het Esso 
benzinestation. Zie boven voor de verdere wegbeschrijving. 
 
Van Centraal station: bus 14/16 of tram 15. De tram stopt aan het Gemeenteplein 
Mortsel. Zie hierboven voor de verdere wegbeschrijving. 
 
Berchem station is dichter bij Mortsel dan Centraal Station. De meeste treinen 
stoppen in beide stations, dus als je de keuze hebt stap af in Berchem. 
 
Antwerpen Internationale Luchthaven met vluchten van en naar o.a. London 
City, Manchester, Liverpool, Paris/Bourget, Rouen, Rotterdam. Het is niet ver van 
Mortsel en je kunt bus 14/16 nemen. 
 
 
Bereikbaarheid met de auto 
Van Brussel via de E19: Neem uitrit 7 richting Kontich, Edegem. Neem de N171 
rechts. Volg die helemaal tot het einde. Neem links de N1 (Mechelsesteenweg). 
Neem de derde straat links aan het Esso benzinestation. Ietsje verder splitst de 
straat in twee (Willaard), volg naar links. Na de bocht in de straat verandert de 
straatnaam in Hof Van Riethlaan en zie je de school aan de linkerkant. De ingang 
van de sportzaal is een beetje verder in de straat. 
 
Van Gent via de E17: Neem de Ring richting Nederland 2. Voorbij de Kennedytunnel 
neem afrit Berchem. Ga rechtsaf en rij rechtdoor tot het einde van de straat 
(Beukenlaan). Sla linksaf (heet eerst Groenenborgerlaan, na eerste verkeerslichten 
Ringlaan). Sla rechtsaf aan de tweede verkeerslichten. Rij rechtdoor tot aan het 
Gemeenteplein in Mortsel (derde kruispunt). Daar zijn er twee straten die rechtdoor 
gaan. Neem de rechterstraat (Mechelsesteenweg). Neem dan de tweede straat 
rechts (aan het Esso benzinestation). Zie boven voor de verdere wegbeschrijving. 
 
Vanuit richting Nederland (E19-noord / A12-noord): 2 mogelijkheden: 
1. Vanaf de E19 neem je aan de verkeerswisselaar Antwerpen-Noord de Ring richting 
Nederland 2 naar de A12-noord. Op de ring neem je afrit Berchem. Ga linksaf op de 
Grote Steenweg (N1). Blijf rechtdoor rijden tot aan het Gemeenteplein in Mortsel. 
Daar zijn er twee straten die rechtdoor gaan. Neem de rechtse – is nog altijd de N1 
(Mechelsesteenweg). Neem dan de tweede straat rechts (aan het Esso 
benzinestation). Zie boven voor de verdere wegbeschrijving. 



2. Je kunt ook op de ring richting Hasselt/Turnhout gaan (E313/34). Neem dan afrit 
19 Wijnegem, Mortsel. Op de rotonde volg richting Mortsel (R11). Op de R11 (Autolei 
– Frans Beirenslaan, Krijgsbaan) bereik je Mortsel. Je passeert de luchthaven aan de 
rechterkant, gaat over een brug, en aan de vierde verkeerslichten na de brug ga je 
links richting Mortsel. Aan de volgende verkeerslichten kom je aan het 
Gemeenteplein in Mortsel. Daar zijn er twee straten die rechtdoor gaan. Neem de 
rechterstraat (Mechelsesteenweg). Neem dan de tweede straat rechts (aan het Esso 
benzinestation). Zie boven voor de verdere wegbeschrijving. 

Van Hasselt/Turnhout via de E313/34: Neem afrit 18 Wommelgem en ga rechtdoor 
de rotonde op. Op de rotonde kies je de tweede afslag naar rechts richting Mortsel – 
Antwerpen-Luchthaven. Op de R11 (Autolei – Frans Beirenslaan, Krijgsbaan) bereik 
je Mortsel. Je passeert de luchthaven aan de rechterkant, gaat over een brug, en 
aan de vierde verkeerslichten na de brug ga je links richting Mortsel. Aan de 
volgende verkeerslichten kom je aan het Gemeenteplein in Mortsel. Daar zijn er twee 
straten die rechtdoor gaan. Neem de rechterstraat (Mechelsesteenweg). Neem dan 
de tweede straat rechts (aan het Esso benzinestation). Zie boven voor de verdere 
wegbeschrijving. 
 
 
 
 


