FIETSBEREIKBAARHEID
Adres:
Telefoon:

BROEK DE NAEYER
Stuyvenbergbaan
2830 Willebroek
015 45 13 80

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 fietsbereikbaarheidsfiche zoals deze is daarvoor een handig hulpmiddel. Ze beschrijft de fietsbereikbaarheid
vanuit de vier windstreken.

Vanuit het noorden
Vanuit Aartselaar








Rijd richting Boom via de Boomsesteenweg (A12).
Rijd naar het centrum van Boom door links de Antwerpsestraat te nemen. Deze gaat over in
de Leopoldstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Groene Hofstraat.
Steek onmiddellijk rechts het plein, de Heldenplaats, over.
Neem achter het “Grand Café Kaai” de veerboot naar Klein Willebroek.
Volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 38.
Rijd dan richting fietsknooppunt 39 maar ga onderweg linksaf in de Stuyvenbergbaan waar
het domein zich bevindt.

Vanuit Kontich











Neem vanuit het centrum de Mechelse Steenweg (N1) richting Mechelen.
Rijd dan richting Rumst door rechtsaf te slaan in de Bussestraat die overgaat in de Tiburstraat en de Kerkstraat.
Ga bij het politiekantoor linksaf naar de Markt.
Ga aan het einde rechtsaf en neem dan de eerste straat links, de Veerstraat.
Ga aan het einde rechtsaf en neem de brug over de Rupel.
Neem verderop ook de tweede brug en ga beneden rechtsaf naar de Rupeldijk.
Ga na ongeveer 750 m linksaf, verder op de Rupeldijk.
Ga aan het einde linksaf naar de Hamerdijk.
Neem de tweede straat rechts, de Oude Broekstraat.
Neem de eerste straat rechts, waar de Oude Broekstraat overgaat in de Grote Bergen en de
Stuyvenbergbaan waar het domein zich bevindt.

Vanuit Schelle










Rijd richting Boom via de Provinciesteenweg, de Antwerpsestraat en de Boomsestraat.
Ga rechtsaf bij het Hellegat.
Neem de eerste straat links, de Noeverseweg die overgaat in de Noeveren.
Ga aan het einde rechtsaf in de Nielsestraat die overgaat in de Broekweg.
Neem de brug over de spoorweg en over de A12.
Ga rechtsaf naar de oever van de Rupel.
Ga aan de oever linksaf.
Volg rechts het fietspad onder de brug.
Volg na de brug de Kaai langsheen de wandelkaai tot voorbij “Grand Café Kaai”.





Neem de veerboot naar Klein Willebroek.
Volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 38.
Rijd dan richting fietsknooppunt 39 maar ga onderweg linksaf in de Stuyvenbergbaan waar
het domein zich bevindt.

Vanuit het oosten
Vanuit Sint-Katelijne-Waver














Rijd naar Walem via de Stationsstraat, de Hertstraat en de Lange Zandstraat.
Ga rechtsaf in het Besterveld.
Ga aan het einde linksaf in de Kloosterstraat die overgaat in de Lakenraamstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Koning Albertstraat (N1).
Neem de eerste straat links, de Baron Coppenslaan.
Neem de eerste straat rechts, verder in de Baron Coppenslaan.
Ga aan het einde linksaf in de Emiel Engelsstraat en volg de oever van de Rupel.
Ga over de brug richting Heindonk
Ga beneden aan de brug rechtsaf naar de Rupeldijk.
Ga na ongeveer 750 m linksaf, verder op de Rupeldijk.
Ga aan het einde linksaf naar de Hamerdijk.
Neem de tweede straat rechts, de Oude Broekstraat.
Neem de eerste straat rechts, waar de Oude Broekstraat overgaat in de Grote Bergen en de
Stuyvenbergbaan waar het domein zich bevindt.

Vanuit Mechelen









Rijd richting Heffen via de Battelsesteenweg.
Ga linksaf op de Gentsesteenweg (N16).
Neem na ongeveer 2 km de brug over de Zenne en ga daarna onmiddellijk rechtsaf naar de
Rupeldijk.
Neem de eerste straat links en de eerste straat rechts, naar Heffen Dorp die overgaat in de
Kazernestraat, de Steenweg op Heindonk en de Beenhouwersstraat.
Ga aan de kerk van Heindonk linksaf in de Hazewinkelstraat.
Neem de derde straat rechts, de Kerkweg.
Ga aan het einde rechtsaf en onmiddellijk linksaf in de Oude Broekstraat.
Ga aan het einde rechtsaf naar de Grote Bergen die overgaat in de Stuyvenbergbaan waar
het domein zich bevindt.

Vanuit het zuiden
Vanuit Kapelle-Op-Den-Bos




Rijd naar het kanaal Brussel-Willebroek en volg de Oostdijk in noordelijke richting.
Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 29, 86 en 39.
Kies dan richting fietsknooppunt 38, met onderweg de Stuyvenbergbaan waar het domein
zich bevindt.
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Vanuit Londerzeel







Rijd richting Willebroek via de Meertstraat die overgaat in de Veurtstraat, de Baeckelmansstraat, de Breendonkstraat en de N149.
Ga rechtsaf in de Oud-Strijdersstraat die overgaat in de Dokter Persoonslaan en rijd richting
Mechelen.
Neem de brug over het kanaal en ga onmiddellijk linksaf in de Fabrieksstraat.
Houd verderop rechts aan, naar de Heindonksesteenweg.
Volg het fietspad onder de spoorweg, verder op de Heindonksesteenweg.
Neem de eerste straat links, de Stuyvenbergbaan waar het domein zich bevindt.

Vanuit het westen
Vanuit Bornem en Puurs







Rijd richting Willebroek via de N16.
Rijd in Willebroek verder richting Mechelen via de N183.
Neem de brug over het kanaal en ga onmiddellijk linksaf in de Fabrieksstraat.
Houd verderop rechts aan, naar de Heindonksesteenweg.
Volg het fietspad onder de spoorweg, verder op de Heindonksesteenweg.
Neem de eerste straat links, de Stuyvenbergbaan waar het domein zich bevindt.

Een niet-overdekte fietsenstalling is beschikbaar.
Alternatieve routes:
 De bewegwijzerde route ‘Broekroute’ loopt langs het
domein.
 Het fietsknooppunt 38 (fietskaart 4) ligt aan Broek De
Naeyer
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Situeringskaart

Detailkaart
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