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Vergelijk met een andere locatie

2100 Antwerpen
Antoon Van den Bosschelaan 77

9,1 / 10

Meer info Milieu impact

Openbaar vervoer
Goed aanbod

Onderwijs
Zeer goed bereikbaar

Winkels & diensten
Zeer goed bereikbaar

Ontspanning, sport & cultuur
Zeer goed bereikbaar

Gezondheid & zorg
Zeer goed bereikbaar

Personaliseren 

Geef een adres in en ontdek de Mobiscore van de buurt

MOBISCORE

Vlaanderen MOBISCORE.BE CONTACTEER ONSResultaat van deze locatie ×

2100 Antwerpen
Antoon Van den Bosschelaan 77

9,1 / 10

Hoe berekenen we de score?

Er is op minder dan 5km een treinstation aanwezig

Er is op minder dan 250m een tramhalte aanwezig

Er is op minder dan 500m een belangrijke bushalte aanwezig

De score houdt rekening met de knooppuntwaarde van elke belangrijke openbaar
vervoerhalte. Deze geeft aan hoe makkelijk en direct je je vanuit de vervoerhalte naar
andere vervoerhaltes kunt verplaatsen.

Openbaar vervoer
Goed aanbod

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals:

kleuteronderwijs, lager onderwijs en middelbaar onderwijs.

De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het
gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing

Onderwijs
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals:

bakkers , slagers, voedingswinkels, restaurants, cafés, kledingzaken, doe-het-zelfzaken, bank-
en verzekeringskantoren, postkantoren en -punten, gemeentehuizen en rechtbanken.

De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het
gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing

Winkels & diensten
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets

Ontspanning, sport & cultuur

https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/nl
http://www.mobiscore.be/
http://www.mobiscore.be/
https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/faq
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Straat Nr.

Zoek adres

Mobiscore.be is een o�ciële website van de
Vlaamse overheid
uitgegeven door Departement Omgeving

 Vlaanderen
verbeelding werkt

Gemeente

Resultaat van deze locatie ×

2100 Antwerpen
Antoon Van den Bosschelaan 77

9,1 / 10

Hoe berekenen we de score?

Er is op minder dan 5km een treinstation aanwezig

Er is op minder dan 250m een tramhalte aanwezig

Er is op minder dan 500m een belangrijke bushalte aanwezig

De score houdt rekening met de knooppuntwaarde van elke belangrijke openbaar
vervoerhalte. Deze geeft aan hoe makkelijk en direct je je vanuit de vervoerhalte naar
andere vervoerhaltes kunt verplaatsen.

Openbaar vervoer
Goed aanbod

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals:

kleuteronderwijs, lager onderwijs en middelbaar onderwijs.

De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het
gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing

Onderwijs
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals:

bakkers , slagers, voedingswinkels, restaurants, cafés, kledingzaken, doe-het-zelfzaken, bank-
en verzekeringskantoren, postkantoren en -punten, gemeentehuizen en rechtbanken.

De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het
gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing

Winkels & diensten
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets

Ontspanning, sport & cultuur

https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-omgeving/departement-omgeving
https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/faq

