
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  DE WARANDE 

 Warandestraat 42 

 2300 Turnhout  

Telefoon: 014 41 94 94 

 

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 Ravels 

 Rijd richting Turnhout via de Weeldestraat die overgaat in de Turnhoutseweg en Klein Ra-

vels. 

 Houd bij het kruispunt met de Kerkstraat rechts aan, naar de Grote Baan. 

 Steek het kanaal over en ga verder op de Grote Baan die overgaat in de Steenweg op Ravels 

en de Steenweg op Oosthoven. 

 Steek de ring over en ga verder op de Steenweg Op Oosthoven. 

 Neem de rotonde aan de Theobalduskapel (met een beeldhouwwerk van een halve kanons-

kogel) en ga rechtdoor in de Paterstraat. 

 Neem de tweede straat rechts, de Korte Begijnenstraat. 

 Ga op het einde, bij het Begijnhof, linksaf in de Begijnenstraat. 

 Neem de eerste straat rechts (aan café Ranonkel). 

 De gebouwen van de Warande bevinden zich achter het kasteel. 

Vanuit Merksplas 

 Rijd richting Turnhout via de Steenweg op Turnhout die overgaat in de Steenweg op Merks-

plas. 

 Steek het kanaal over en ga onmiddellijk linksaf naar de Nieuwe Kaai die overgaat in de Gul-

densporenlei. 

 Steek de spoorweg over en volg de Renier Sniedersstraat tot aan de watertoren. 

 Neem de straat links van de watertoren, de Warandestraat. 

 De gebouwen van de Warande bevinden zich ongeveer halfweg op de linkerkant, huisnum-

mer 42. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Arendonk 

 Rijd richting Turnhout via de Vrijheid die overgaat in De Valken en De Daries. 

 Neem op het kruispunt met De Bergen, de tweede straat rechts, de Hoendergaarsen. 

 Ga op het einde linksaf op de Heirbaan die overgaat in de Bergstraat en de Draaiboom. 

 Steek in Oud-Turnhout, bij de kerk van St. Bavo, het kerkplein over en ga verder in de Kerk-

straat. 

 Ga verderop rechtsaf op de Steenweg op Turnhout richting Turnhout. 
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 Steek de ring rond Turnhout over en ga verder op de Steenweg op Mol die overgaat in de 

Otterstraat. 

 Rijd langs rechts rond de Grote Markt en neem het Zegeplein (met standbeeld van de Made-

lon) en daarna de Warandestraat. 

 Rijd tot aan het huisnummer 42. 

Vanuit Oud-Turnhout 

 Rijd richting Turnhout via de Steenweg op Turnhout. 

 Steek de ring rond Turnhout over en ga verder op de Steenweg op Mol die overgaat in de 

Otterstraat. 

 Rijd langs rechts rond de Grote Markt en neem het Zegeplein (met standbeeld van de Made-

lon) en daarna de Warandestraat. 

 Rijd tot aan het huisnummer 42. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Retie 

 Neem aan de markt de Peperstraat die overgaat in de Turnhoutsebaan die overgaat in de 

Provinciebaan. 

 Ga rechtsaf in de Hofstraat en volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 39. 

 Ga daar linksaf, naar Den Hoek, en neem verderop de brug over de snelweg. 

 Volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 65. 

 Ga daar linksaf op de Houwendijk. 

 Ga rechtsaf in de Steert. 

 Neem de eerste straat links, Het Einde. 

 Ga linksaf in de Schotelven die overgaat in de Nieuwe Staatsbaan. 

 Ga rechtsaf in de Staatsbaan die overgaat in de Oude Arendonkse Baan. 

 Ga rechtsaf naar de Steenweg op Mol die overgaat in de Steenweg op Turnhout. 

 Steek de ring rond Turnhout over en ga verder op de Steenweg op Mol die overgaat in de 

Otterstraat. 

 Rijd langs rechts rond de Grote Markt en neem het Zegeplein (met standbeeld van de Made-

lon) en daarna de Warandestraat. 

 Rijd tot aan het huisnummer 42. 

Vanuit Kasterlee 

 Rijd richting Turnhout via de Turnhoutsebaan die overgaat in de Kleinrees, de Steenweg op 

Diest en de Steenweg op Zevendonk. 

 Steek de ring rond Turnhout over en ga verder op de Graatakker die overgaat in de Heren-

talsestraat. 

 Rijd langs rechts rond de Grote Markt en neem het Zegeplein (met standbeeld van de Made-

lon) en daarna de Warandestraat. 

 Rijd tot aan het huisnummer 42. 

Vanuit Lille 

 Rijd richting Turnhout via de Gierlebaan die overgaat in de Kloosterstraat. 

 Ga aan het einde linksaf op de Singel. 

 Neem de tweede straat rechts, de Nefstraat die overgaat in de Turnhoutsebaan en de 

Steenweg op Gierle. 
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 Steek de snelweg over en verderop ook de ring rond Turnhout. 

 Ga verder op de Steenweg op Gierle. 

 Steek de spoorweg over en volg links de Spoorwegstraat richting station. 

 Rijd rechts de rotonde met het standbeeld van “de Reiziger” op en neem de tweede afslag 

naar de straat naast het station, de Stationstraat, die overgaat in de Warandestraat. 

 Rijd tot aan het huisnummer 42. 

Vanuit het westen 

Vanuit Beerse 

 Neem aan de kerk de Bisschopslaan richting Turnhout. 

 Ga linksaf in de Turnhoutseweg die overgaat in de Antwerpsesteenweg en de Steenweg op 

Antwerpen. 

 Steek de ring rond Turnhout over en ga verder op de Steenweg op Antwerpen die overgaat 

in de De Merodelei. 

 Steek de spoorweg over en volg links de Spoorwegstraat richting station. 

 Rijd rechts de rotonde met het standbeeld van “de Reiziger” op en neem de tweede afslag 

naar de straat naast het station, de Stationstraat, die overgaat in de Warandestraat. 

 Rijd tot aan het huisnummer 42. 

Vanuit Vosselaar 

 Rijd richting Turnhout via de Antwerpsesteenweg die overgaat in de Steenweg op Antwer-

pen. 

 Steek de ring rond Turnhout over en ga verder op de Steenweg op Antwerpen die overgaat 

in de De Merodelei. 

 Steek de spoorweg over en volg links de Spoorwegstraat richting station. 

 Rijd rechts de rotonde met het standbeeld van “de Reiziger” op en neem de tweede afslag 

naar de straat naast het station, de Stationstraat, die overgaat in de Warandestraat. 

 Rijd tot aan het huisnummer 42. 

 

 

Een fietsenstalling is beschikbaar in de ondergrondse parkeerga-

rage. 

 

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 

 

 
 

 


