Wegbeschrijving
Bezoekadres:
Lamstraat 2A
9100 Sint-Niklaas
Met de wagen

Via de E17:
Neem afrit Sint-Niklaas. Op het einde van deze afrit voeg je links in op de Prins Alexanderlaan/N16.
Vervolg deze weg rechtdoor naar de Parklaan, door de tunnel. Aan de lichten sla je rechtsaf de
Moerlandstraat in (op de hoek is een KBC-filiaal). Je passeert de campus van AZ Nikolaas. Aan het einde
sla je linksaf in de Hospitaalstraat. Sla vervolgens rechtsaf naar de Lodewijk de Meesterstraat. Op het
einde kom je op een T waar je linksaf slaat. Je bent nu in de Lamstraat. Rij door tot je links de campus
van APZ Sint-Lucia kan oprijden. Aan de overkant van de oprijlaan is thuiszorgcentrum ’t Punt.

Via de N16:
Neem de N16 richting St-Niklaas. Vervolg deze weg rechtdoor, door de tunnel. Aan de lichten sla je
rechtsaf de Moerlandstraat in (op de hoek is een KBC-filiaal). Je passeert de campus van AZ Nikolaas.
Aan het einde sla je linksaf in de Hospitaalstraat. Sla vervolgens rechtsaf naar de Lodewijk de
Meesterstraat. Op het einde kom je op een T waar je linksaf slaat. Je bent nu in de Lamstraat. Rij door
tot je links de campus van APZ Sint-Lucia kan oprijden. Aan de overkant van de oprijlaan is
thuiszorgcentrum ’t Punt.

Via de R42 (ring rond Sint-Niklaas):
Sla af in de Raapstraat (links komende van de N70 – rechts komende van het station). Rij rechtdoor via
Antwerpsesteenweg. Voorbij de Lidl sla je linksaf in de Lamstraat. 200m verder kan je rechts de campus
van APZ Sint-Lucia oprijden. Het verbodsteken geldt pas als je de oprijlaan van APZ Sint-Lucia
gepasseerd bent.
Parkeren
De slagboom opent automatisch bij het betreden van de parking. Je vindt ons in het gebouw rechtop de
slagboom, paviljoen i. Wij zitten op de eerste verdieping. Aanbellen doe je aan de voordeur op de
onderste bel. Voor de parking rij je links langs het gebouw. Op het einde vind je op de rechterkant de
bezoekersparking. Voor het verlaten van de parking dien je een weekcode mee te nemen bij het
buitengaan van ons gebouw.
Met de trein
Het station ligt op 15 minuten wandelen van het Logo. Je neemt vanuit het station (voorkant) de
Mercatorstraat (zijstraat van de Leopold II-laan). Stap door (750m) tot je op de Antwerpsesteenweg
komt. Daar sla je rechtsaf en stap je richting Lidl. Aan de Lidl sla je linksaf de Lamstraat in. Je vindt ons
op nummer 2A. Stap langs de slagboom rechtdoor. Ons gebouw, paviljoen i, bevindt zich recht voor je.
Wij zitten op de eerste verdieping. Aanbellen doe je aan de voordeur op de onderste bel.

