
 
 
 
 
 
 
De praktijk is gelegen in de Sint Rochusstraat 42,  
tussen de Herentalsebaan en de Boekenberglei te Deurne 
 
Met het openbaar vervoer: 
Tram 4 (Hoboken-Silsburg) en 9 (Linkeroever- Eksterlaar)(dit zijn de 
verbindingslijnen vanaf het NMBS STATION van BERCHEM naar de praktijk): 
afstappen aan de HALTE Eksterlaar/Sint-Rochusstraat, voor tram 9 is dit de 
terminus, (hier is ook een halte van Bus 19) 
tramlijn 4 rijdt nog verder door tot aan de terminus Silsburg 
Bus 33: afstappen aan de Sint Rochuskerk, opstappen in korte Sint Rochusstraat. 
Tram 24: afstappen aan de Waterbaan op de Herentalsebaan, hier is tevens een 
halte van de volgende bussen: 242,420,421,422,423,429 
 
Met de wagen: 
E 17 Antwerpen/Breda: afrit 3 Borgerhout/Deurne luchthaven-volg richting 
Deurne 
-aan het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan met de Herentalsebaan (Zwitserse 
apotheek) rechtsaf 
-aan de tweede lichten bij de splitsing ( café ’t Mestputteke) rechts nemen 
-voorbij de lichten de tweede straat rechts = Sint Rochusstraat 
 
E34/E313 Hasselt/Luik/Antwerpen: afrit 18 Wommelgem/Deurne luchthaven- 
volg het rond punt richting Deurne luchthaven 
-aan de tweede lichten rechtsaf de Boterlaarbaan op 
-bij de splitsing voor de volgende lichten links nemen= Herentalsebaan 
-de Herentalsebaan volgen, voorbij de lichten de tweede straat links = Sint 
Rochusstraat 
 
 
Vanuit Borsbeek: kruispunt militaire baan oversteken t.h.v de Carrefour- volg 
de Borsbeeksteenweg richting Deurne Zuid tot aan de lichten: 
-rechtsaf de Boekenberglei oprijden 
-voorbij de volgende lichten het tweede kruispunt (terminus tram 8 en 11) linksaf = 
Sint Rochusstraat  
 
Parkeergelegenheid: LET OP! SCHIJFPARKEREN IN DE ZONE 
HERENTALSEBAAN DUS OOK IN DE SINT ROCHUSSTRAAT EN DE 
ZIJSTRATEN 
-er zijn verscheidene minder-validen-plaatsen in de nabijheid van de praktijk. Let wel: 
er worden regelmatig controles gehouden, houdt uw minder-validenkaart bij de hand. 
-aan de Sint Rochuskerk en verderop in de Sint Rochusstraat 
-in de nabije zijstraten: J. Embrechtsstraat en Korte Sint Rochusstraat tegenover de 
kerk. Er is een gemakkelijke parking waar U steeds plaats vindt ten einde de Korte 
Sint Rochusstraat op 3 min. wandelafstand van de praktijk. 



 


