
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  HOGE MOUW 

 Lichtaartsebaan 45 

 2460 Kasterlee  

Telefoon: 03 220 57 99 

 

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 Turnhout 

 Neem aan de Grote Markt de Herentalsstraat die overgaat in de Graatakker. 

 Steek de ring over en ga verder op de Steenweg op Zevendonk die overgaat in de Steenweg 

op Diest, de Kleinrees en de Turnhoutsebaan. 

 Neem aan de markt in Kasterlee de Pastorijstraat die overgaat in de Lichtaartsebaan. 

 Het dienstgebouw bevindt zich in het verlengde van de Lichtaartsebaan (op 450m voorbij de 

rotonde) aan de linkerkant. De parking is bereikbaar via de Holle Weg (op 800m van de ro-

tonde) aan de linkerkant. 

Vanuit Vosselaar 

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

pen. 

 Ga rechtsaf op de ring en volg de Kempenlaan die overgaat in de Parklaan. 

 Ga rechtsaf op de Steenweg op Zevendonk die overgaat in de steenweg op Diest, de Klein-

rees en de Turnhoutsebaan. 

 Neem aan de markt in Kasterlee de Pastorijstraat die overgaat in de Lichtaartsebaan. 

 Het dienstgebouw bevindt zich in het verlengde van de Lichtaartsebaan (op 450m voorbij de 

rotonde) aan de linkerkant. De parking is bereikbaar via de Holle Weg (op 800m van de ro-

tonde) aan de linkerkant. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Retie 

 Neem aan de markt in Retie de Passtraat die overgaat in de Kasteelstraat, de Pontfort, het 

Reties Heike, de Terlo en de Retiesebaan. 

 Neem aan de markt in Kasterlee de Pastorijstraat die overgaat in de Lichtaartsebaan. 

 Het dienstgebouw bevindt zich in het verlengde van de Lichtaartsebaan (op 450m voorbij de 

rotonde) aan de linkerkant. De parking is bereikbaar via de Holle Weg (op 800m van de ro-

tonde) aan de linkerkant. 

Vanuit Dessel 

 Neem aan de markt de Turnhoutsebaan die overgaat in de Molsebaan en de Sint-

Martinusstraat. 

 Neem aan de markt in Retie de Passtraat die overgaat in de Kasteelstraat, de Pontfort, het 

Reties Heike, de Terlo en de Retiesebaan. 

 Neem aan de markt in Kasterlee de Pastorijstraat die overgaat in de Lichtaartsebaan. 
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 Het dienstgebouw bevindt zich in het verlengde van de Lichtaartsebaan (op 450m voorbij de 

rotonde) aan de linkerkant. De parking is bereikbaar via de Holle Weg (op 800m van de ro-

tonde) aan de linkerkant. 

Vanuit Kasterlee 

 Neem aan de markt de Pastorijstraat die overgaat in de Lichtaartsebaan. 

 Het dienstgebouw bevindt zich in het verlengde van de Lichtaartsebaan (op 450m voorbij de 

rotonde) aan de linkerkant. De parking is bereikbaar via de Holle Weg (op 800m van de ro-

tonde) aan de linkerkant. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Geel 

 Neem aan het station de Dr. Van de Perrestraat. 

 Steek het kanaal over en ga verder op de Turnhoutseweg. 

 Steek de Kleine Nete over en ga verder op de Geelse Baan richting Kasterlee. 

 Neem aan de markt in Kasterlee de Pastorijstraat die overgaat in de Lichtaartsebaan. 

 Het dienstgebouw bevindt zich in het verlengde van de Lichtaartsebaan (op 450m voorbij de 

rotonde) aan de linkerkant. De parking is bereikbaar via de Holle Weg (op 800m van de ro-

tonde) aan de linkerkant. 

Vanuit Herentals 

 Neem aan het station de Belgiëlaan. 

 Ga na de bocht naar links rechtsaf in het Hofkwartier. 

 Neem op de Grote Markt het Lantaarnpad. 

 Neem aan het einde de Nonnenvest die overgaat in de Augustijnenlaan. 

 Ga de rotonde op en draai 270 graden mee om daar rechtsaf het fietspad op te rijden. 

 Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 13, 23 en 22. 

 Rijd dan richting fietsknooppunt 21 en neem voor dat fietsknooppunt, na een brug onderdoor 

te rijden, linksaf de Grotweg. 

 Ga aan het einde linksaf op de Aardseweg en ga onmiddellijk rechtsaf op de Turnhoutseweg. 

 Steek de Kleine Nete over en ga verder op de Geelse Baan richting Kasterlee. 

 Neem aan de markt in Kasterlee de Pastorijstraat die overgaat in de Lichtaartsebaan. 

 Het dienstgebouw bevindt zich in het verlengde van de Lichtaartsebaan (op 450m voorbij de 

rotonde) aan de linkerkant. De parking is bereikbaar via de Holle Weg (op 800m van de ro-

tonde) aan de linkerkant. 

Vanuit het westen 

Vanuit Lille 

 Neem het Dorp en ga linksaf op de Lichtaartsesteenewg richting Lichtaart. 

 Ga in Lichtaart verder rechtdoor op de Leistraat die overgaat in de Kasterleesteenweg en de 

Lichtaartsebaan. 

 Het dienstgebouw bevindt zich in het verlengde van de Lichtaartsebaan (op 450m voorbij de 

rotonde) aan de linkerkant. De parking is bereikbaar via de Holle Weg (op 800m van de ro-

tonde) aan de linkerkant. 

 

Een niet-overdekte fietsenstalling is beschikbaar. 

 

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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