
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  PROVINCIAAL GROENDOMEIN KESSELSE HEIDE 

 Vaerestraat 4 

 2560 Nijlen  

Telefoon: 03 489 29 13 

 

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 Zandhoven 

 Rijd richting Massenhoven en Lier via de Ringlaan en de Liersebaan (N14). 

 Ga linksaf op de Nijlensesteenweg, richting Nijlen. 

 Neem beneden aan de brug de tweede straat rechts, de Vogelzangstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, nog steeds de Vogelzangstraat. 

 Neem dan de eerste straat links, de Vaerestraat. 

 De ingang van het domein bevindt zich ongeveer 500 m verder aan de linkerkant. 

Vanuit Oelegem 

 Rijd richting Broechem via de Oelegemsesteenweg en de Lostraat. 

 Ga aan de kerk van Broechem linksaf en daarna onmiddellijk rechtsaf, in de Juul 

Persijnstraat. 

 Ga aan het einde linksaf in de Broddestraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Emblemseweg. 

 Steek de N14 over naar de Stapstraat. 

 Ga aan het einde linksaf in de Dorpsstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, de Kesselsesteenweg. 

 Ga na ongeveer 1,5 km linksaf naar de Lindekensbaan. 

 Ga na ongeveer 1 km linksaf in de Vaerestraat. 

 De ingang van het domein bevindt zich verderop aan de rechterkant. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Herenthout 

 Rijd richting Nijlen via de Nijlensesteenweg . 

 Steek in Nijlen de spoorweg over en houd bij de splitsing links aan. 

 Ga aan het einde linksaf in de Gemeentestraat. 

 Neem de derde straat rechts, de Kapellebaan die overgaat in de Koningsbaan. 

 Ga aan het einde linksaf en blijf op de Koningsbaan die overgaat in de Lindekensbaan. 

 Ga na ongeveer 700 m rechtsaf in de Vaerestraat. 

 De ingang van het domein bevindt zich verderop aan de rechterkant. 
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Vanuit Grobbendonk 

 Neem de Bergstraat naar de Netestraat en de Bevrijdingsstraat. 

 Neem de brug over het Albertkanaal en ga dan rechtsaf in de Albertkanaalstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf naar de Industrieweg. 

 Neem de eerste straat links, de Sperwerlaan, en neem de brug over de snelweg. De Sper-

werlaan gaat dan over in de Grobbendonkseweg. 

 Ga aan het einde rechtsaf naar de Bouwelsesteenweg (N13), die overgaat in de Gemeente-

straat en de Statiestraat. 

 Rijd het centrum van Nijlen door en houd bij de splitsing rechts aan, naar de Kapellebaan die 

overgaat in de Koningsbaan. 

 Ga aan het einde linksaf en blijf op de Koningsbaan die overgaat in de Lindekensbaan. 

 Ga na ongeveer 700 m rechtsaf in de Vaerestraat. 

 De ingang van het domein bevindt zich verderop aan de rechterkant. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Duffel 

 Rijd richting Lier via de Oude Liersebaan (N108) die in Lier overgaat in de Hoogveldweg. 

 Ga aan het einde linksaf in de Paul Krugerstraat die overgaat in de Maasfortbaan. 

 Ga aan het einde linksaf naar de Kesselsesteenweg (N13). 

 Ga aan de Opel-garage “Hens” linksaf naar de Marnixdreef. 

 Ga na ongeveer 1 km linksaf naar de Bist die overgaat in de Torenvenstraat en de Linde-

kensbaan. 

 Ga verderop linksaf in de Vaerestraat en rijd tot aan de ingang van het domein. 

Vanuit Koningshooikt 

 Rijd via de Bernard van Hoolstraat naar de Misstraat richting Berlaar. 

 Steek de spoorweg over naar de Stationsstraat. 

 Ga op de rotonde linksaf, tweede afslag, naar de Liersesteenweg. 

 Neem de eerste straat rechts, de Tulpenstraat. 

 Ga aan het einde linksaf naar de Berlaarsesteenweg. 

 Ga aan het einde rechtsaf naar de Grote Steenweg (N13). 

 Neem de derde straat links, de Grote Puttingbaan. 

 Neem de eerste straat rechts, de Heidestraat. 

 Steek de spoorweg over en ga linksaf, verder in de Heidestraat. 

 Ga aan het einde linksaf naar de Lindekensbaan en ga onmiddellijk rechtsaf naar de Vaere-

straat. 

 De ingang van het domein bevindt zich verderop aan de rechterkant. 

Vanuit Itegem 

 Rijd via de Schoolstraat naar de Heibergstraat richting Berlaar. 

 Ga aan het einde linksaf naar de Markt. 

 Neem de eerste straat rechts, de Legrellestraat die overgaat in de Kesselsesteenweg en de 

Berlaarsesteenweg. 

 Ga aan het einde rechtsaf naar de Grote Steenweg (N13). 

 Neem de derde straat links, de Grote Puttingbaan. 

 Neem de eerste straat rechts, de Heidestraat. 
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 Steek de spoorweg over en ga linksaf, verder in de Heidestraat. 

 Ga aan het einde linksaf naar de Lindekensbaan en ga onmiddellijk rechtsaf naar de Vaere-

straat. 

 De ingang van het domein bevindt zich verderop aan de rechterkant. 

Vanuit het westen 

Vanuit Wommelgem 

 Rijd via de Welkomstraat naar de Herentalsebaan (N116) richting Broechem. 

 Ga bij het binnenrijden van Broechem, aan de apotheker rechtsaf in de Broddestraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Emblemseweg. 

 Steek de N14 over naar de Stapstraat. 

 Ga aan het einde linksaf in de Dorpsstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, de Kesselsesteenweg. 

 Ga na ongeveer 1,5 km linksaf naar de Lindekensbaan. 

 Ga na ongeveer 1 km linksaf in de Vaerestraat. 

 De ingang van het domein bevindt zich verderop aan de rechterkant. 

Vanuit Boechout 

 Rijd richting Lier via de Alexander Franckstraat. 

 Steek de spoorweg over en neem de eerste straat rechts, de Kapelleveldstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Provinciesteenweg. 

 Neem de eerste straat links, de Terbankstraat die overgaat in de Paaiestraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Hagenbroeksesteenweg. 

 Ga bij de verkeerslichten linksaf op de R16. 

 Ga aan het einde linksaf op de Liersesteenweg (N14). 

 Ga na ongeveer 1,5 km rechtsaf in de Dorpsstraat richting Emblem. 

 Neem de derde straat rechts, de Kesselsesteenweg die overgaat in de Emblemsesteenweg. 

 Ga na ongeveer 1,5 km linksaf naar de Lindekensbaan. 

 Ga na ongeveer 1 km linksaf in de Vaerestraat. 

 De ingang van het domein bevindt zich verderop aan de rechterkant. 

 

 

Een niet-overdekte fietsenstalling is beschikbaar. 

 

Alternatieve route: De bewegwijzerde fietsroute "Diamant-

pad" (ongeveer 30 km) loopt langs de achterkant van het do-

mein. 

 

Opgelet: in het domein mag niet gefietst worden! 

 

 

 

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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