
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  KAMP C – PROVINCIAAL CENTRUM DUURZAAM BOUWEN EN WONEN 

 Britselaan 20 

 2260 Westerlo  

Telefoon: 014 96 27 50 

 

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 Lichtaart 

 Neem vanuit het centrum de Herentalsesteenweg (N123) en ga linksaf in de Olensteenweg 

die overgaat in de Lichtaartseweg. 

 Steek het kanaal over en ga rechtsaf in de Kasteelstraat die overgaat in de Watertorenstraat. 

 Ga linksaf in de Gestelstraat die overgaat in de Gerheide. 

 Steek de Geelseweg (N13) over, naar de Sint-Sebastiaansstraat die overgaat in de Sluizen-

weg. 

 Steek het Albertkanaal over en ga linksaf in de Industrielaan. 

 Neem de eerste straat rechts, de Honingstraat, en steek de snelweg E313 over 

 Rijd via Ven en Dorp links in de Koning Boudewijnlaan (N152) die overgaat in de Ooster-

wijkseweg en de Olenseweg. 

 Neem rechts de Britselaan en rijd tot aan het huisnummer 20. 

Vanuit Herentals 

 Neem op de Ringlaan de Geelseweg en ga rechtsaf in de Aarschotseweg (N152).  

 Steek het Albertkanaal over en ga verder op de Koning Boudewijnlaan. 

 Steek de snelweg E313 over en rijd tot in het centrum van Olen. 

 Rijd het centrum door via de Oosterwijkseweg die overgaat in de Olenseweg. 

 Ga rechtsaf in de Britselaan en rijd tot aan het huisnummer 20. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Geel 

 Neem op de ring rond Geel de Antwerpseweg (N19) die overgaat in de Snelwegstraat. 

 Steek het Albertkanaal over en neem de eerste straat rechts, de Nijverheidsstraat. 

 Steek de snelweg E313 over en rijd via de Loopven naar de Mechelsestraat. 

 Ga linksaf in de Schuurveldstraat. 

 Steek de Olenseweg over naar de Britselaan en rijd tot aan het huisnummer 20. 
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Vanuit het zuiden 

Vanuit Herselt 

 Neem de Herentalseweg (N152) die overgaat in de Bergveld, de Zoerlering en de Olenseweg. 

 Ga linksaf in de Britselaan en rijd tot aan het huisnummer 20. 

Vanuit het westen 

Vanuit Herenthout 

 Neem de Herentalsesteenweg en ga rechtsaf in de Oosterhoven. 

 Ga rechtsaf in de Kleinbaan. 

 Ga linksaf in de Heikant die overgaat in de Hogeweg. 

 Ga rechtsaf in de Servaas Daemsstraat. 

 Ga linksaf in de Paradijsstraat en ga onmiddellijk rechtsaf in de Olenseweg die overgaat in de 

Noorderwijkseweg. 

 Ga in het centrum van Olen rechtsaf in de Oosterwijkseweg (N152) die overgaat in de Olen-

seweg. 

 Ga rechtsaf in de Britselaan en rijd tot aan het huisnummer 20. 

 

 

Een overdekte fietsenstalling is beschikbaar, net 

zoals het materiaal voor kleine fietsherstellingen. 

Op het domein staan bovendien verschillende fiet-

senpaddenstoelen waar je je fiets kunt parkeren 

tijdens je bezoek. 

 

Verbetersuggesties voor deze fiche bezorg je via 

www.steunpuntfiets.be. 

 

Abonneer je op het gratis e-zine voor de fietsende 

pendelaar via www.detrapper.be.  
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Situeringskaart 

 

 

Detailkaart 

 

 


