
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  PROEFBEDRIJF PLUIMVEEHOUDERIJ 

 Poiel 77 

 2440 Geel  

Telefoon: 014 56 28 70 

 

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 Retie 

 Neem in het centrum, aan de Markt, de Passtraat. 

 Neem de derde straat links, de Gildenstraat die overgaat in de Geelsebaan, de Stenehei, de 

Retiebaan, de Retieseweg en de Logen. 

 Ga verder tot aan het Sint-Dimpnaplein en neem aan het kruispunt Laar-De Billemontstraat, 

rechtdoor de Gasthuisstraat. 

 Steek de Diestseweg over en ga verder in de Ferbachstraat die overgaat in de Waterstraat. 

 Steek de Stelenseweg over en volg de Pas naar links. 

 Ga aan het einde bij de rotonde rechtdoor de ring over en volg de Antwerpsesteenweg. 

 Ga rechtsaf in de Kremer (tussen Autoplaneet en Matrassenkoning). 

 Volg de wegwijzers richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 

Vanuit Kasterlee 

 Neem aan de Markt de Geelsebaan die overgaat in de Turnhoutseweg, de Ten Aard, de Dr. 

Van de Perrestraat en de Stationstraat. 

 Rijd de Markt over en ga rechtsaf. 

 Ga onmiddellijk linksaf in de Pas. 

 Steek de rotonde aan de ring over en volg de Antwerpsesteenweg. 

 Ga rechtsaf in de Kremer (tussen Autoplaneet en Matrassenkoning). 

 Volg de wegwijzers richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Geel 

 Neem aan het station de Stationstraat richting binnenstad. 

 Rijd de Markt over en ga rechtsaf. 

 Ga onmiddellijk linksaf in de Pas. 

 Steek de rotonde aan de ring over en volg de Antwerpsesteenweg. 

 Ga rechtsaf in de Kremer (tussen Autoplaneet en Matrassenkoning). 

 Volg de wegwijzers richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 
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Vanuit Mol 

 Neem aan het station de Statiestraat. 

 Volg naar rechts waar de Statiestraat overgaat in de Laar en verderop in de Graaf de Bro-

quevillestraat. 

 Steek de Markt over, in de Nieuwstraat die overgaat in de Ginderbroek en de Ezaart. 

 Steek de Molse Nete over en volg de Molseweg die overgaat in de Rijn. 

 Neem aan het Sint-Dimpnaplein links de Gastshuisstraat. 

 Steek de Diestseweg over en ga verder in de Ferbachstraat die overgaat in de Waterstraat. 

 Steek de Stelenseweg over en volg de Pas naar links. 

 Ga aan het einde bij de rotonde rechtdoor de ring over en volg de Antwerpsesteenweg. 

 Ga rechtsaf in de Kremer (tussen Autoplaneet en Matrassenkoning). 

 Volg de wegwijzers richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 

Vanuit Meerhout 

 Neem in het centrum, aan de Markt, de Beerstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, de Bevrijdingslaan die overgaat in de Eindhoutsebaan. 

 Ga na de grote bocht naar rechts, linksaf in de Moenstraat. 

 Ga aan het einde, bij het kanaal, rechtsaf op het jaagpad. 

 Volg, met het kanaal op de linkerkant, de wegwijzers naar de fietsknooppunten 41, 10 en 

49. 

 Rijd richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Laakdal 

 Vertrek aan het fietsknooppunt 20 (kruispunt Veldstraat en Kerkstraat) en volg de wegwij-

zers naar het fietsknooppunt 21. 

 Ga aan het knooppunt 21 rechtdoor op de Oude Vortseweg. 

 Ga rechtsaf op de Steenweg op Meerhout en rijd de snelweg over. 

 Ga linksaf in de Nieuwe Baan en steek het kanaal over. 

 Ga aan het einde rechtsaf en ga verderop opnieuw rechtsaf in de Moenstraat. 

 Ga aan het einde, bij het kanaal, rechtsaf op het jaagpad. 

 Volg, met het kanaal op de linkerkant, de wegwijzers naar de fietsknooppunten 41, 10 en 

49. 

 Rijd richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 

Vanuit Westerlo 

 Rijd richting Tongerlo via de Guldensporenlaan. 

 Ga aan het Trannoyplein rechtsaf in de Molenwijk die overgaat in de Wimpstraat en de Pad-

denhoek (richting fietsknooppunt 82). 

 Ga in Zammel linksaf op de Grote Steenweg die overgaat in de Snelwegstraat. 

 Steek de snelweg en het kanaal over en volg verder de Snelwegstraat die overgaat in de 

Antwerpseweg. 

 Rijd het centrum van Punt door en neem de tweede straat links, de Kremer (tussen Autopla-

neet en Matrassenkoning). 

 Volg de wegwijzers richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 
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Vanuit het westen 

Vanuit Olen 

 Neem in het centrum de Bulestraat die overgaat in de Hoogbuul. 

 Volg de wegwijzers richting fietsknooppunt 64, maar ga linksaf in de Neerbuul. 

 Steek het kanaal over en ga rechtsaf op de Geelseweg. 

 Ga in Punt linksaf op de Antwerpseweg en rijd het centrum door. 

 Neem de tweede straat links, de Kremer (tussen Autoplaneet en Matrassenkoning). 

 Volg de wegwijzers richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 

Vanuit Herentals 

 Neem aan de Grote Markt de Bovenrij die overgaat in de Stadspoortstraat. 

 Steek de ring over en ga verder op de Geelseweg. 

 Ga in Punt linksaf op de Antwerpseweg en rijd het centrum door. 

 Neem de tweede straat links, de Kremer (tussen Autoplaneet en Matrassenkoning). 

 Volg de wegwijzers richting fietsknooppunt 69 tot aan Poiel, huisnummer 77. 

 

 

Een overdekte fietsenstalling is beschik-

baar. 

 

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 

 

 


