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Deelnemers

01. Ashtari Carpets 
Oude Leeuwenrui 8A, 2000 Antwerpen

02. Boffi Antwerpen
Riemstraat 22a, 2000 Antwerpen

03. bulthaup by bmetropool
Jordaenskaai 2, 2000 Antwerpen

04. bulthaup by ligna recta 
Van Schoonbekestraat 1, 2018 Antwerpen

05. Contrast Wooninrichters
Scheldestraat 13, 2000 Antwerpen 

06. Donum
Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen

07. DRT gietvloeren 
Koolkaai 2, 2000 Antwerpen

08. Pierre Withaeckx
Frankrijklei 148, 2000 Antwerpen

09. SieMatic Du Port
Sint-Aldegondiskaai 40, 2000 Antwerpen 

10. V Interiors
Jordaenskaai 16, 2000 Antwerpen

11. Vitrapoint. Antwerpen 
Plantinkaai 1, 2000 Antwerpen

Tips en parkeermogelijkheden

Centraal starten
Voordelig ondergronds parkeren, 24 uur op 24 uur? Rij naar parking ‘Nationale Bank’, Frankrijklei 166. U bent 
dan op wandelafstand van 06. Donum en 08. Pierre Withaeckx.

Starten langs de Scheldekaaien
Rij naar parking ‘Scheldekaaien Noord’, Jordaenskaai 27 (24u/24u). U bent dan vlakbij 07. DRT gietvloeren, 
03. bulthaup bmetropool en 10. V Interiors.

Starten op Het Zuid
Gratis parkeren kan op de Scheldekaaien. Let wel: soms zijn de plaatsen beperkt. Van hieruit bent u vlakbij 
02. Boffi, 05. Contrast Wooninrichters en 11.Vitrapoint. Antwerpen.

Starten op het Eilandje 
Rij naar parking ‘Godefriduskaai’, Zeevaartstraat 11 (24u/24u). U bent dan vlakbij 01. Ashtari Carpets en 
09. SieMatic Du Port

Neem om te starten één van de 8 verbindingen. éénmaal aangekomen liggen er een aantal zaken op wandel-
afstand. Neem van daaruit opnieuw een andere verbinding om uw parcours verder te zetten. 

Shuttleverbindingen

01-06 en 06-01 pendelen tussen Ashtari Carpets en Donum
02-04 en 04-02 pendelen tussen Boffi Antwerpen en bulthaup by ligna recta

03-08 en 08-03 pendelen tussen bulthaup by bmetropool en Pierre Withaeckx
04-06 en 06-04 pendelen tussen bulthaup by ligna recta en Donum

05-11 en 11-05 pendelen tussen Contrast Wooninrichters en Vitrapoint. Antwerpen
06-09 en 09-06 pendelen tussen Donum en SieMatic Du Port

07-08 en 08-07 pendelen tussen DRT Gietvloeren en Pierre Withaeckx
10-11 en 11-10 pendelen tussen V Interiors en Vitrapoint. Antwerpen 

Knip van de Leien: geen hinder voor het [A.track] parcours.

Tijdens de werken aan het Operaplein is er geen doorgaand 
verkeer mogelijk op de Leien. De Leien zijn geknipt tussen de 
Violierstraat en de Maria Theresialei.

De [A.track] zaken liggen niet langs de kniproute. Onze 
shuttledienst kan dus optimaal functioneren en de wachttijden 
kort houden.

Meer info:
Ga naar www.slimnaarantwerpen.be of mail naar info@atrack.be 
voor de ‘slim naar [A.track]-route’.

[A.track] editie 7: compact, verrassend, meer dan de moeite waard!

De voorbije decennia bouwde de Scheldestad een unieke reputatie uit op vlak van (interieur) design. 

Maar ook [A.track] heeft daar de voorbije acht jaar zeker zijn steentje toe bijgedragen. Het begon in 2009 
toen enkele ondernemende Antwerpse interieurarchitecten en handelaars besloten de handen in mekaar 
te slaan om een designparcours door de havenstad uit te stippelen. 

Het werd een voorzichtige stap in het onbekende maar het was meteen een schot in de roos! De trend en 
de toon waren gezet: elk eerste weekend van oktober zou [A.track] enkele duizenden designliefhebbers 
naar ’t Stad lokken met een aanbod dat steeds kwalitatiever, interessanter en ook feestelijker werd.

Alle deelnemers van [A.track] 2017 willen hierbij Volvo Scancar Antwerpen, de Stad Antwerpen en alle 
bedrijven en bezoekers die er sinds de eerste editie in 2009 bij waren, danken voor hun steun, trouw 
en medewerking. BedA.nkt!

Designparcours 2017

Speciaal voor [A.track] stelt Volvo Scancar Antwerpen een gevarieerd wagenpark ter beschikking om de 
bezoekers van de ene zaak naar de andere te vervoeren. Aan elke winkel staat een wagen. Elke wagen 
draagt 2 nummers die zijn traject aanduiden, bv. de wagen met de nummers 01 en 06 pendelt dus tussen 
de zaken 01 en 06. 

Om gebruik te maken van deze leuke extra hoeft u enkel een inschrijvingsformulier te halen bij één van 
de zaken, in te vullen en aan de chauffeur te overhandigen (niet van toepassing op de nocturne). In ruil 
hiervoor krijgt u uw shuttleticket. Gezien de soms intense drukte van het verkeer in en om Antwerpen zijn 
wachttijden niet uitgesloten en raden we u aan voldoende tijd in te schatten indien u het volledige parcours 
wenst af te leggen. Een heel aantal zaken liggen op wandelafstand van elkaar.
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