
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  PTS MECHELEN 
 Antwerpsesteenweg 145 
 2800 Mechelen  

Telefoon: 015 28 53 20 

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. 
• Ga rechtdoor aan het station van Sint-Katelijne-Waver naar de Spoorweglei 
• Ga rechtsaf onder de spoorwegbrug naar de Groenstraat 
• Neem de eerste straat links, Zorgvliet die overgaat in Kauwendaal 
• Ten einde rechtsaf in de Duivenstraat 
• Ten einde linksaf in Liersesteenweg 
• Na 300 m ga je over de brug van de Vrouwvliet en onmiddellijk rechtsaf om het jaagpad 

langs de Vrouwvliet te volgen 
• Volgende straat linksaf op de Antwerpsesteenweg 
• Rijd nog 200 m tot aan het huisnummer 145 aan uw rechterzijde. 

Vanuit Kontich 
• Rijd richting Mechelen via de Mechelsesteenweg (N1) die overgaat in de Grote Steenweg, de 

Antwerpsesteenweg, de Mechelsesteenweg, de Koning Albertstraat en de Antwerpsesteen-
weg. 

• Volg deze in Mechelen tot aan huisnummer 145 aan uw rechterzijde. 
 

Vanuit Rumst 
• Rijd naar de oever van de Nete via Molenbergstraat, Statiestraat, Peperstraat en Kerkstraat 
• Ga linksaf om het jaagpad van de Nete te volgen 
• Ga na 2 km op het kruispunt met de Mechelsesteenweg rechtsaf en volg de N1 die overgaat 

in de Koning Albertstraat en de Antwerpsesteenweg. 
• Volg deze in Mechelen tot aan huisnummer 145 aan uw rechterzijde. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Putte en Heist-op-den-Berg 
• Rijd richting Mechelen via de Mechelsesteenweg (N15) die overgaat in de Mechelbaan, de 

Putsesteenweg en de Nekkerpoelstraat. 
• Ga aan de ring rond Mechelen (R12) rechtsaf in de Zwartzustervest die overgaat in de Ed-

gard Tinellaan. 
• Ga rechtsaf in de Oscar van Kesbeeckstraat die overgaat in de Antwerpsesteenweg. 
• Rijd tot aan het huisnummer 145 aan uw linkerzijde. 
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Vanuit het zuiden 

Vanuit Bonheiden 
• Rijd vanaf het kerkplein richting Mechelen via Dorp die overgaat in de Mechelsesteenweg  
• Ga aan het rondpunt Ten einde linksaf in de Nieuwstraat richting Mechelen. 
• Steeds rechtdoor over Nieuwstraat, Douaneplein, Zwartzustervest en Edgard Tinellaan. 
• Ga rechtsaf in de Oscar van Kesbeeckstraat die overgaat in de Antwerpsesteenweg. 
• Rijd tot aan het huisnummer 145 aan uw linkerzijde. 

Vanuit Weerde / Zemst 
• Rijd naar de Zenne en volg het jaagpad richting Mechelen 
• Rijd tot aan de Brusselsesteenweg (N1) en rijd rechtsaf op de Brusselsesteenweg richting 

Mechelen. 
• Blijf ongeveer 4 km volgen, tot aan het station van Mechelen. 
• Neem aan de rotonde voor het station de Hendrik Consciencestraat. 
• Ga linksaf op de ring rond Mechelen (R12), in de Van Benedenlaan die overgaat in de Brus-

selsepoort, de Koningin Astridlaan, de Olivetenvest en de Guido Gezellelaan. 
• Steek de ring over aan het kruispunt met de Edgard Tinellaan en neem de Oscar van Kes-

beeckstraat die overgaat in de Antwerpsesteenweg. 
• Rijd tot aan het huisnummer 145 aan uw linkerzijde.  

Vanuit het westen 

Vanuit Kapelle-op-den-Bos 
• Rijd richting Mechelen via de Hombeekseweg 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 via de Brusselsepoort. 
• Ga linksaf op de ring rond Mechelen (R12) en volg de Koningin Astridlaan die overgaat in de 

Olivetenvest en de Guido Gezellelaan. 
• Steek de ring over aan het kruispunt met de Edgard Tinellaan en neem de Oscar van Kes-

beeckstraat die overgaat in de Antwerpsesteenweg. 
• Rijd tot aan het huisnummer 145 aan uw linkerzijde. 

Vanuit Willebroek 
• Rijd richting Mechelen via de Mechelsesteenweg (N16) die overgaat in de Steenweg op 

Blaasveld en de Gentsesteenweg. 
• Bij de oprit van de brug waar geen fietsers toegelaten zijn, blijf rechts naast de brug naar de 

oude Gentsesteenweg. 
• Ga aan het einde op de brug over het kanaal. 
• Over de brug onmiddellijk linksaf naar Battelse Bergen. 
• Neem de eerste straat rechts, Wolverbosstraat. 
• Ga op het einde linksaf in de Hogeweg en ga onmiddellijk rechtsaf naar Neerweg 
• Aan het einde van de Neerweg rijd je rechtdoor de fietsweg op. 
• Ga op het einde rechtsaf op het jaagpad, onder de brug om naast het water te fietsen 
• 1ste fietsweg rechts om over de brug te rijden 
• Beneden aan de brug U-bocht naar rechts om het fietspad te volgen dat beneden naast de 

brug loopt 
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• Teneinde linksaf om naast het water te fietsen 
• Volg het jaagpad ongeveer 500 m onder de bruggen door en rijd linksaf op het fietspad rich-

ting Mechelen 
• Ten einde rechts op Oude Antwerpsebaan. 
• De brug onderdoor en onmiddellijk linksaf op het fietspad richting Mechelen en Vrouwvliet 
• Rijd aan de Antwerpsesteenweg rechtsaf 
• Rijd 150 m tot aan het huisnummer 145 aan je rechterzijde. 
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