
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  PSRC DE NEKKER VZW 
 Nekkerspoel-Borcht 19 
 2800 Mechelen 

Telefoon: 015 55 70 05 (06) 
 
De provincie Antwerpen draagt duurzame mobiliteit en milieu hoog in het vaandel en plaatst 
daarbij het functionele fietsverkeer centraal. Functioneel fietsverkeer staat voor doelgerichte 
fietsverplaatsingen, zoals met de fiets naar een provinciale instelling rijden. Een fietsbereikbaar-
heidsfiche zoals deze is daarvoor een handig hulpmiddel. Ze beschrijft de fietsbereikbaarheid 
vanuit de vier windstreken. 

Vanuit het noorden 

Vanuit Duffel 
 Neem aan het station de fietsostrade langs de spoorlijn, richting Mechelen. 
 Steek de Nete over langs de spoorwegbrug en blijf de fietsostrade naast de spoorlijn volgen 

tot aan het station van Sint-Katelijne-Waver. 
 Ga rechtsaf naar de Spoorweglei tot aan de Groenstraat (brug onder spoorweg). 
 Rijd nu achtereenvolgens naar de fietsknooppunten 65, 98 en 99 tot aan de ingang van De 

Nekker. 

Vanuit Kontich 
 Rijd richting Duffel via de Duffelsesteenweg die overgaat in de Klokkestraat. 
 Rijd rechts naast de brug over de naar de fietsostrade richting Duffel. 
 Je bevindt je nu op de fietsostrade richting Mechelen. 
 Volg deze tot aan het station van Sint-Katelijne-Waver. 
 Ga rechtsaf naar de Spoorweglei tot aan de Groenstraat (brug onder spoorweg). 
 Rijd nu achtereenvolgens naar de fietsknooppunten 65, 98 en 99 tot aan de ingang van De 

Nekker. 

Vanuit Rumst 
 Rijd richting Mechelen via de Tuinwijk die overgaat in de Kerkstraat, de Tiburstraat en de 

Bussestraat. 
 Ga op het kruispunt met de Mechelsesteenweg rechtsaf en volg de N1 die overgaat in de 

Grote Steenweg, de Antwerpsesteenweg, de Mechelsesteenweg, de Emiel Engelsestraat, de 
Koning Albertstraat, de Antwerpsesteenweg en de Oscar van Kesbeeckstraat. 

 Ga aan de ring rond Mechelen (R12) linksaf in de Edgard Tinellaan die overgaat in de Zwart-
zustervest. 

 Ga aan het Hoogstratenplein onder de spoorweg door en volg de Dijle op de N15. 
 Steek de Dijle over, ga onmiddellijk rechtsaf en rijd terug naar de Dijle. 
 Ga linksaf en neem de eerste straat links, Nekkerspoel-Borcht. 
 De ingang van De Nekker bevindt zich aan de rechterkant. 

Vanuit Sint-Katelijne-Waver 
 Ga rechtsaf naar de Spoorweglei tot aan de Groenstraat (brug onder spoorweg). 
 Rijd nu achtereenvolgens naar de fietsknooppunten 65, 98 en 99 tot aan de ingang van De 

Nekker. 
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Vanuit het oosten 

Vanuit Putte en Heist-op-den-Berg 
 Rijd naar de Mechelbaan (N15) en kies richting Mechelen. 
 Ga linksaf in de Nieuwstraat en rijd naar het fietsknooppunt 99. 
 Ga daar linksaf in de Plattebeekstraat die in een bocht naar rechts overgaat in de Spuibeek-

straat. 
 De ingang van De Nekker bevindt zich aan de linkerkant. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Bonheiden 
 Rijd vanaf het kerkplein richting Mechelen via Dorp. 
 Ga linksaf op de Muizensteenweg die overgaat in de Bonheidensteenweg. 
 Ge in Muizen rechtsaf op de Rijmenamsesteenweg en rijd naar het fietsknooppunt 64. 
 Volg de Dijle naar het fietsknooppunt 57 en rijd dan richting knooppunt 99. 
 De ingang van De Nekker bevindt zich onderweg aan de rechterkant. 

Vanuit Weerde 
 Rijd naar de Brusselsesteenweg en neem die richting Mechelen. 
 Blijf ongeveer 4 km volgen, tot aan het station van Mechelen. 
 Neem aan de rotonde voor het station de Hendrik Consciencestraat. 
 Ga rechtsaf in de Hendrik Speecqvest en volg de ring rond Mechelen (R12). 
 Ga aan het Hoogstratenplein onder de spoorweg door en volg de Dijle op de N15. 
 Steek de Dijle over, ga onmiddellijk rechtsaf en rijd terug naar de Dijle. 
 Ga linksaf en neem de eerste straat links, Nekkerspoel-Borcht. 
 De ingang van De Nekker bevindt zich aan de rechterkant. 

Vanuit het westen 

Vanuit Kapelle-op-den-Bos 
 Rijd richting Mechelen via de Hombeekse weg die overgaat in de Kapellebaan, de Expoel-

straat, de Gijsbeekstraat, de Zepstraat en de Bankstraat. 
 Neem in Hombeek links de Mechelseweg die overgaat in de Hombeeksesteenweg. 
 Steek het kanaal over en ga verder op de Brusselsepoortstraat. 
 Ga rechtsaf in de Van Benedelaan en volg de ring rond Mechelen (R12). 
 Ga aan het Hoogstratenplein onder de spoorweg door en volg de Dijle op de N15. 
 Steek de Dijle over, ga onmiddellijk rechtsaf en rijd terug naar de Dijle. 
 Ga linksaf en neem de eerste straat links, Nekkerspoel-Borcht. 
 De ingang van De Nekker bevindt zich aan de rechterkant. 

Vanuit Willebroek 
 Rijd richting Mechelen via de Mechelsesteenweg die overgaat in de Steenweg op Blaasveld en 

de Gentsesteenweg. 
 Ga rechtsaf naar de oude Gentsesteenweg 
 Steek aan het einde de brug aan de rechterkant over en ga verder op de Battelsesteenweg. 



 

  3 van 4 

 Steek de ring rond Mechelen (R12) over en volg de Adegemstraat tot aan de Korenmarkt. 
 Neem de Onze-Lieve-Vrouwstraat die overgaat in de Hanswijkstraat. 
 Ga linksaf op de ring rond Mechelen en volg de Zandpoortvest tot aan het Hoogstratenplein. 
 Rijd onder de spoorweg door en volg de Dijle op de N15. 
 Steek de Dijle over, ga onmiddellijk rechtsaf en rijd terug naar de Dijle. 
 Ga linksaf en neem de eerste straat links, Nekkerspoel-Borcht. 
 De ingang van De Nekker bevindt zich aan de rechterkant. 
 
 

Een niet-overdekte fietsenstalling is beschikbaar. De-
ze wordt bewaakt in de paas- en zomervakantie, als-
ook in weekends en op woensdagnamiddag tijdens 
het betalende seizoen. 
 
Alternatieve fietsroutes:  
De bewegwijzerde fietsroutes “Brabantse Kempenrou-
te”, “Tuindersroute” en “Dijle-Valleiroute” lopen langs 
het domein. 
Er loopt een breed fietspad van de ingang van het 
domein naar het stadscentrum en het station Meche-
len-Nekkerspoel. 
 

 
Verbetersuggesties voor deze fiche bezorg je via fietsen@provincieantwerpen.be. 
 
Abonneer je op het gratis e-zine voor de fietsende pendelaar via 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/nieuwsbrief-
antwerpen-fietsprovincie.html.  
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