ROUTEBESCHRIJVING

DIENST MOBILITEIT
Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

FIETSOSTRADE ANTWERPEN-ESSEN
Hieronder vind je een routebeschrijving van de fietsostrade Antwerpen-Essen van Antwerpen-Luchtbal tot de
grens met Nederland. De routebeschrijving bestaat uit een omschrijving van de route en een weergave op
kaartjes met de aanduiding van de fietsmanouevers . Veel fietsplezier!

ANTWERPEN
• Volg vanaf de Groenendaallaan (station Antwerpen-Luchtbal) de Columbiastraat en rij rechts in de
Manchesterstraat.
• Na 140m rij links in de Argentiniëlaan langs de spoorweg.
• Rij langs het station Antwerpen-Noorderdokken.
• Blijf langs de spoorweg (domein Oude Landen is op je linkerzijde).
• Rij onder de brug van de Veltwijcklaan en rij langs het station Ekeren over de Statiestraat.
• Aan Schriek kom je aan een doodlopende weg langs de spoorweg. Deze is nog niet opengesteld, maar
werken zijn gepland. Voorlopig neem je hier de alternatieve route naar links via Schriek en rij je in de
eerste straat rechts (ook Schriek). Vervolg het fietspad via de Puihoek tot Vloeiende en rij hier rechts tot
aan de spoorweg.

KAPELLEN
• Rij links langs de spoorweg tot Klein Heiken.
• Rij rechts over Klein Heiken, over de spoorweg tot aan het rondpunt van de Antwerpsesteenweg.
• Rij rond het rondpunt tot de derde afrit en vervolg via de Antwerpsesteenweg (Kapellen).
• Rij niet in de tunnel, maar blijf rechts van de tunnel via de groene fietssuggestiestroken tot de
spoorweg.
• Rij rechts langs de spoorweg over de fietsstraat (Lucien Bevernagestraat), de Rubensheide langs het
station Kapellen, steek de Koningin Astridlaan over en vervolg via de Koning Albertlei en de Georges
Spelierlaan tot aan de Kalmthoutsesteenweg.
• Rij rechts over de Kalmthoutsesteenweg en rij de eerste straat links in (Korte Franselei).
• Steek de spoorweg over, rij rechts in de De Pretlaan.

KALMTHOUT
• Vervolg langs de spoorweg via de Bevrijdingslei tot aan het station Heide in Kalmthout.
• Vervolg je route langs de fietsweg tot station Kijkuit
• Rij linksaf voor het station in de Standaertlei.
• Vervolg tot het station Kalmthout en steek de N111 (Heuvel) over.
• Rij verder langs de spoorweg via de Warandalei en René Willemestraat. Rij in de eerste straat rechts
(Frans Raatsstraat), steek de spoorweg over en rij links aan de overzijde verder langs de spoorweg
(Rozemieke).
• Blijf op het einde van Rozemieke links rijden, op de weg langs Noordeind, en neem de tunnel onder
Noordeind naar De Greef.
• Rij linksaf op de Greef en vervolg langs de spoorweg.

ESSEN
• Rij rechtdoor langs de spoorweg tot de Turfvaartlaan en vervolg via De Vijvers.
• Rij op het einde rechtsaf (Middenstraat) en neem de eerste straat links (Cardijnstraat).
• Rij op het einde van de Cardijnstraat linksaf via het pad waar alleen fietsers mogen rijden.
• Rij op het einde van dit pad linksaf in de Sint-Jansstraat/Steenovenstraat en draai onmiddellijk weer
rechts vlak voor de spoorweg (station Essen-Wildert).
• Vervolg deze weg tot de Akkerstraat en neem de tunnel onder de Kalmthoutsesteenweg links.
• Vervolg de Kalmthoutsesteenweg op het tweerichtingsfietspad aan de linkerzijde.
• Kies aan de eerste bocht voor de alternatieve weg en rij rechtdoor via de Oude Baan en neem
vervolgens de eerste straat links (de Donkweg). Blijf op de Donkweg tot aan de Paviljoenweg en neem
links en onmiddellijk weer rechts voor de spoorweg. Deze wordt eerst de Veldweg, dan de
Spoorwegstraat tot aan het station Essen.
• Je kan dan via de Handelsstraat verder tot aan de Grensstraat, die de grens vormt met Nederland.

Hou links aan en vervolg de
weg langs de spoorlijn

Neem de 3de straat links: de
Argentiniëlaan
Na 1,1 km: Draai rechtsaf in de
Manchesterlaan

Volg de Columbiastraat
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Vervolg langs de Georges
Spelierlaan

Vervolg langs Koning Albertlei

Draai rechtsaf: Lucien Bevernagestraat

Houd rechts aan
Neem de 3de afslag op het
rondpunt: Antwerpsesteenweg
Draai rechtsaf: Klein
Heiken

ste

Neem de 1 straat
rechts: Vloeiende

Neem de 1ste straat
rechts: Puihoek

Draai voor de
spooroverweg linksaf

Neem de 1ste straat rechts:
Schriek en houdt rechts aan
Steek de spoorweg over
en houd rechts aan

Rij onder de brug van de
Veltwijcklaan, volg de
Statiestraat
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Steek de spoorweg over en draai
onmiddellijk rechtsaf: De Pretlaan

Neem de 1ste straat rechts:
Korte Franselei
Draai rechtsaf:
Kalmthoutse Steenweg
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Vervolg via De Vijvers

Neem het tunneltje onder
de N122 en vervolg via De
Greef

Steek de spoorweg over
en draai onmiddellijk naar
links: Rozemieke
Neem de 1ste rechts: Frans
Raatsstraat

Volg rechts mee: René
Willemestraat

Vervolg via de Warandelei

Vervolg via de Standaertlei
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Vervolg via de Spoorwegstraat

Steek de Heikanstraat over en vervolg
via de Veldweg
Draai de Paviljoenweg in en draai
onmiddellijk rechtsaf op de fietsweg langs
het spoor
Steek de spoorweg niet over, maar
vervolg via de: Donkweg
Neem de 1ste links: Donkweg
Neem de Oude Baan

Steek de Kalmthoutsesteenweg
over en vervolg via het
dubbelrichtingsfietspad
Steek de Sint-Janstraat over
en vervolg langs de spoorweg

Draai linksaf aan het
einde van de weg
Neem de 1ste links:
Cardijnstraat
Draai rechtsaf:
Middenstraat
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