FIETSBEREIKBAARHEID
Adres:
Telefoon:

HOOIBEEKHOEVE
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
014 85 27 07

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 Retie







Rijd richting Geel via de Geelsebaan die overgaat in de Stenehei.
Ga bij de verkeerslichten rechtsaf op de Kastelsedijk richting Prinsenpark.
Rijd tot aan het Prinsenpark (fietsknooppunt 94) en vervolg richting fietsknooppunt 25.
Rijd dan richting fietsknooppunt 24 maar op de asfaltweg het eerste straatje links.
Ga op het volgende kruispunt linksaf op de Aardseweg.
Als de asfaltweg overgaat in een kasseiweg, ga dan rechtsaf op de Hooibeeksedijk en rijd tot
aan het huisnummer 1.

Vanuit het oosten
Vanuit Dessel








Rijd richting Geel via de Kwademeer.
Ga linksaf op de Geelsebaan die overgaat in de Stenehei.
Ga bij de verkeerslichten rechtsaf op de Kastelsedijk richting Prinsenpark.
Rijd tot aan het Prinsenpark (fietsknooppunt 94) en vervolg richting fietsknooppunt 25.
Rijd dan richting fietsknooppunt 24 maar op de asfaltweg het eerste straatje links.
Ga op het volgende kruispunt linksaf op de Aardseweg.
Als de asfaltweg overgaat in een kasseiweg, ga dan rechtsaf op de Hooibeeksedijk en rijd tot
aan het huisnummer 1.

Vanuit Mol














Neem aan het station de Turnhoutsebaan en ga onmiddellijk linksaf in de Keirlandse Zillen.
Ga rechtsaf in de Zegelaan die overgaat in de Sint-Theresiastraat.
Ga aan de rotonde links af naar de Acherbos die overgaat in de Zelm.
Ga in de grote bocht naar links, rechtsaf in de Feynend.
Houd verderop rechts aan, in de Oude Bleken.
Ga aan het einde linksaf en onmiddellijk rechtsaf om verder de Oude Bleken te volgen.
Neem de eerste straat links.
Ga aan het einde rechtsaf in de Castelsebaan.
Vervolg tot aan de Retiebaan en steek over.
Steek ook het kanaal via de sasbrug over en ga linksaf in de Blokstraat.
Volg de Blokstraat (buigt rechts van het kanaal weg) tot op de volgende asfaltweg.
Ga dan rechtsaf op de Aardseweg.
Als de asfaltweg overgaat in een kasseiweg, ga dan rechtsaf op de Hooibeeksedijk en rijd tot
aan het huisnummer 1.

Vanuit het zuiden
Vanuit Geel









Neem aan het station de Dr. Van de Perrestraat.
Ga rechtsaf in de Katersberg.
Ga aan het einde linksaf in de Retieseweg die overgaat in de Retiebaan.
Als deze lange rechte baan naar rechts begint te draaien, ga dan linksaf in de Retieseweg.
Steek ook het kanaal via de sasbrug over en ga linksaf in de Blokstraat.
Volg de Blokstraat (buigt rechts van het kanaal weg) tot op de volgende asfaltweg.
Ga dan rechtsaf op de Aardseweg.
Als de asfaltweg overgaat in een kasseiweg, ga dan rechtsaf op de Hooibeeksedijk en rijd tot
aan het huisnummer 1.

Vanuit het westen
Vanuit Kasterlee






Rijd richting Geel via de Geelsebaan.
Ga linksaf in de Weverstraat die overgaat in de Houtum.
Steek de Kleine Nete over en volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 24.
Ga daar linksaf in de Aardseweg.
Als de asfaltweg overgaat in een kasseiweg, ga dan rechtsaf op de Hooibeeksedijk en rijd tot
aan het huisnummer 1.
Op de parking is een niet-overdekte
fietsenstalling 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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