
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  PAS – PROVINCIEHUIS AAN DE SINGEL 

 Desguinlei 100 

 2018 Antwerpen  

Telefoon: 03 240 50 11 

 

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 Merksem en Luchtbal 

 Rijd vanaf Metropolis richting Antwerpen via de Noorderlaan. 

 Rijd over de brug van het Albertkanaal en ga beneden aan de verkeerslichten (kruising met 

Ijzerlaan) rechtsaf om naast de volgende brug te rijden via het Asiadok-Oostkaai. 

 Als de straat naar rechts draait, ga dan linksaf onder de brug door om rechtsaf het park 

Spoor Noord in te rijden. 

 Volg het betonnen pad door het park. 

 Houd bij de splitsing rechts aan tot aan de andere kant van het park, sla rechtsaf en rijd ver-

der in de Ellermanstraat. 

 Neem de tweede straat links, de Van de Wervestraat. 

 Rijd verder via de Van Maerlantstraat die overgaat in de Van Ertbornstraat, de Quellinstraat, 

de Rubenslei (langs het stadspark) en de Van Breestraat.  

 Ga aan het pleintje linksaf op de Mechelsesteenweg. 

 Volg mee de bocht naar rechts, waar de Mechelsesteenweg overgaat in de Koningin Elisa-

bethlei. 

 Volg ook de volgende bocht naar rechts en rijd zo de Jan Van Rijswijcklaan op. 

 Ga aan de verkeerslichten met De Singel linksaf. Het PaS bevindt zich aan de linkerkant. 

Vanuit Deurne-Noord (+/- 5,3 km) 

 Rijd richting Antwerpen via de Bisschoppenhoflaan.  

 Rijd aan het Sportpaleis onder de autosnelweg door.  

 Rijd aan Schijnpoort onder de spoorwegbrug door en neem links de Pothoekstraat die over-

gaat in de Kerkstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf, in de Carnotstraat. 

 Neem onmiddellijk links de Provinciestraat. 

 Steek het kruispunt met de Plantin en Moretuslei recht over in de Van Den Nestlei die over-

gaat in de Belgiëlei en de Koningin Elisabethlei (volg de pijlen “Provinciehuis”). 

 Volg de bocht naar rechts en rijd zo de Jan Van Rijswijcklaan op. 

 Ga aan de verkeerslichten met De Singel linksaf. Het PaS bevindt zich aan de linkerkant. 
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Alternatieve route vanuit Deurne-Noord (+/- 6.7km ) 

 Rijd richting Antwerpen via de Bisschoppenhoflaan.  

 Rijd aan het Sportpaleis niet onder de autosnelweg door maar neem links het ringfietspad 

naast de autosnelweg. 

 Volg vanaf het tunneltje de dreef door het Rivierenhof (volg pijlen  Middelheim). 

 Neem de eerste straat rechts, de Hoofdvunderlei. 

 Ga aan het Sterckshof rechtsaf in de Cornelissenlaan. 

 Ga onder de autosnelweg door naar de Collegelaan (volg pijlen  Middelheim). 

 Steek aan het einde over naar het Ringfietspad (volg pijlen  Middelheim). 

 Volg het Ringfietspad tot aan de Grotesteenweg in Berchem. 

 Ga rechtsaf op de Grotesteenweg en steek de ring over. 

 Ga linksaf op de Singel (richting Singel Zuid). 

 Het PaS bevindt zich net voor het derde grote kruispunt aan de rechterkant. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Deurne-Zuid 

 Rijd richting Antwerpen via de Herentalsebaan tot aan het kruispunt met de Muggenberglei. 

 Ga linksaf, in die Muggenberglei. 

 Neem de eerste straat rechts, de Van Havrelei die overgaat in de Berchemlei.  

 Ga rechtdoor op de rotonde, verder in de Berchemlei die overgaat in de Wapenstilstandlaan 

en de Zurenborgbrug.  

 Ga linksaf op de singel, in de Uitbreidingsstraat.  

 Het PaS bevindt zich net voor het vijfde grote kruispunt aan de rechterkant. 

Vanuit Borsbeek 

 Rijd richting Antwerpen via de De Robianostraat. 

 Steek aan de Carrefour-supermarkt over naar de De Robianostraat, die overgaat in de Dra-

kenhoflaan en de Gitsschotellei. 

 Ga over de Ring via de Borsbeekbrug en ga linksaf op de singel. 

 Het PaS bevindt zich net voor het vierde grote kruispunt aan de rechterkant. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Mortsel 

 Verlaat Mortsel richting Antwerpen via de Antwerpsestraat die overgaat in de Antwerp-

sesteenweg en de Grotesteenweg. 

 Steek de Ring over en ga linksaf op de Singel (richting Singel Zuid). 

 Het PaS bevindt zich net voor het tweede grote kruispunt aan de rechterkant. 

 



 

  3 van 5 

Vanuit Edegem 

 Rijd richting Antwerpen via de Prins Boudewijnlaan en de Elisabethlei tot aan het kruispunt 

met de Koninklijkelaan (standbeeld in het midden van het kruispunt). 

 Ga rechtsaf op de Koninklijkelaan tot aan de Grotesteenweg. 

 Steek de Grotesteenweg over en ga linksaf richting Centrum Antwerpen. 

 Steek de Ring over en ga linksaf op de Singel (richting Singel Zuid). 

 Het PaS bevindt zich net voor het tweede grote kruispunt aan de rechterkant. 

Vanuit Wilrijk 

 Rijd richting Antwerpen via de Boomsesteenweg die overgaat in de Jan Van Rijswijcklaan. 

 Volg de Jan Van Rijswijcklaan tot aan De Singel. 

 Het PaS bevindt zich op dat kruispunt aan de rechterkant. 

Vanuit Hoboken 

 Rijd richting Antwerpen via de Sint-Bernardsesteenweg die overgaat in de Kolonel Silver-

toplaan. 

 Ga aan de appartementsgebouwen met standbeeld ervoor, rechtsaf op het Ringfietspad rich-

ting Mortsel. 

 Rijd onder de eerste brug door en ga onmiddellijk rechtsaf om boven op de brug te komen. 

 Ga rechtsaf op de Jan Van Rijswijcklaan en volg deze tot aan het kruispunt met de Singel. 

 Het PaS bevindt zich op dat kruispunt aan de rechterkant. 

Vanuit het westen 

Vanuit Zwijndrecht en Burcht 

 Rijd richting Antwerpen via de Pastoor Coplaan die overgaat in de Dorpstraat, de Koningin 

Astridlaan en de Beatrijslaan tot aan de Kennedytunnel (fietstunnel).  

 Neem de tunnel naar de rechteroever richting Antwerpen-Centrum.  

 Volg de Scheldekaaien in zuidelijke richting (richting Hoboken), over de Ledeganckkaai.  

 Ga onmiddellijk linksaf op de Generaal Armstrongweg. 

 Ga aan de verkeerslichten linksaf op de Kolonel Silvertopstraat en rijd tot net voor de oprit 

van de Ring. 

 Ga aan de appartementsgebouwen met standbeeld ervoor, rechtsaf op het Ringfietspad rich-

ting Mortsel. 

 Rijd onder de eerste brug door en ga onmiddellijk rechtsaf om boven op de brug te komen. 

 Ga rechtsaf op de Jan Van Rijswijcklaan en volg deze tot aan het kruispunt met de Singel. 

 Het PaS bevindt zich op dat kruispunt aan de rechterkant. 
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Een 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.  

Situeringskaart 
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Detailkaart 

 

 
 

 


