FIETSBEREIKBAARHEID
Adres:
Telefoon:

PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF
Turnhoutsebaan 232
2100 Antwerpen/Deurne
03 360 52 00

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 Merksem en Luchtbal








Rijd richting Antwerpen via de Noorderlaan en de Groenendaallaan.
Ga rechtdoor in de Minister Delbekelaan en rijd over de brug richting Sportpaleis.
Ga beneden aan de brug linksaf, in de Bischoppenhoflaan.
Ga onmiddellijk rechtsaf op het Ringfietspad richting Rivierenhof.
Houd rechts aan en rijd door de fietstunnel onder de Turnhoutsebaan.
Ga na de tunnel rechtdoor in de Parkweg en rijd het Rivierenhof binnen.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

Vanuit Brasschaat







Rijd richting Merksem via de Bredabaan.
Ga linksaf naar de Deurnsebaan en rijd over de brug van de Azijn.
Steek de Bisschoppenhoflaan over, in de Lakborslei.
Neem op de rotonde de derde afslag, de Comfortalei die overgaat in de Frank Craeybeckxlaan en de Hooftvunderlei.
De ingang van het Rivierenhof bevindt zich verderop aan de linkerkant.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

Vanuit Schoten





Gebruik het fietsknooppuntennetwerk vanaf de Bloemendaallaan aan de brug over het kanaal.
Rijd achtereenvolgens naar de knooppunten 16 (2,4km), 30 (600m) en 03 (4,7km).
Steek de Turnhoutsebaan over naar de ingang van het Rivierenhof.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

Vanuit het oosten
Vanuit Wijnegem



Rijd richting Antwerpen via de Turnhoutsebaan.
Ga aan het Wijnegem Shopping Center rechtdoor, in de August Van De Wielelei.





Ga linksaf in de Ruggeveldlaan.
Ga aan de eerste verkeerslichten (bij de schaatsbaan en de skipiste) rechtsaf in het Rivierenhof.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

Vanuit Wommelgem







Rijd richting Antwerpen via de Hoevenstraat en de Ternesselei.
Ga aan het kruispunt met de Nijverheidsstraat en de Van Tichelenlei linksaf en volg de pijlen
naar de fietstunnel.
Neem de fietstunnel onder de rotonde en ga verder over Hoogveld tot aan de Ruggeveldlaan.
Ga rechtsaf op de Ruggeveldlaan en volg deze tot aan de verkeerslichten van de schaatsbaan
en de skipiste.
Steek daar over en ga het Rivierenhof binnen.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

Vanuit het zuiden
Vanuit Edegem en Mortsel














Rijd via de Oude-Godstraat en de Edegemsestraat naar Mortsel.
Ga linksaf op de Antwerpsestraat, richting Antwerpen.
Ga na 400m rechtsaf, in de Guido Gezellelaan.
Neem op de rotonde de tweede afslag, in de Deurnestraat.
Ga op de volgende rotonde rechtsaf en rijd onder de spoorwegbrug.
Houd verderop rechts aan en rijd in de Vosstraat.
Neem voorbij de luchthaven de tweede straat rechts, naar het Kardinaal Cardijnplein dat
overgaat in de Ruimtevaartlaan.
Ga aan het einde linksaf, in de Boekenberglei.
Neem na de tweede verkeerslichten de tweede straat links, de Waterbaan, die overgaat in de
Sterckshoflei.
Rijd onder de brug van de autosnelweg.
Het Zilvermuseum Sterckshof bevindt zich aan de linkerkant.
De ingang van het Rivierenhof bevindt zich ongeveer 200 m verder.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

Vanuit Wilrijk en Berchem












Rijd richting Antwerpen via de Sint-Bavostraat en de Groenenborgerlaan.
Ga linksaf in de Beukenlaan.
Neem de eerste straat rechts, de Middelheimlaan.
Ga na ongeveer 1 km linksaf, in de Floraliënlaan.
Neem aan het einde het Ringfietspad richting Rivierenhof.
Volg het Ringfietspad tot aan de verkeerslichten met de Luitenant Lippenslaan (aan het SintErasmusziekenhuis).
Ga rechtsaf op de Luitenant Lippenslaan die overgaat in de Morckhovenlei.
Houd bij de splitsing links aan, in de Morckhovenlei.
Rijd onder de brug van de autosnelweg, in de Cornelissenlaan.
Zilvermuseum Sterckshof bevindt zich aan de rechterkant.
Ga linksaf in de Hooftvunderlei.
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De ingang van het Rivierenhof bevindt zich ongeveer 200 m verder aan de rechterkant.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

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.
Neem de Kennedytunnel (fietstunnel) naar de Rechteroever, richting Antwerpen-Centrum.
Volg de Scheldekaaien in noordelijke richting langs de Ledeganckkaai.
Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Namenstraat.
Neem de tweede straat links, de Vlaamsekaai.
Neem op de rotonde de derde afslag, de Verschansingstraat.
Ga op de volgende rotonde linksaf, naar de Leopold De Waelplaats.
Ga aan het einde schuin rechts, in de Karel Rogierstraat.
Neem op de rotonde de derde afslag, de Tolstraat.
Neem de eerste straat links, de Verbondstraat.
Neem de eerste straat rechts, de Welvaartstraat.
Houd aan het einde rechts aan, in de Kasteelpleinstraat.
Steek de Amerikalei over, naar de Anselmostraat.
Neem de eerste straat links, de Justitiestraat die overgaat in de Van Breestraat, de Van
Eycklei en de Plantin en Moretuslei.
Ga aan het Ooststation rechtdoor onder de spoorwegbrug en over de brug van de Ring, in de
Luitenant Lippenslaan.
Steek de Herentalsebaan over naar de Morckhovenlei.
Houd aan de splitsing links aan, in de Morckhovenlei.
Rijd onder de brug van de autosnelweg, in de Cornelissenlaan.
Het Zilvermuseum Sterckshof bevindt zich aan de rechterkant.
Ga linksaf op de Hooftvunderlei en volg deze ongeveer 200 m tot aan de ingang van het Rivierenhof.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

Vanaf Linkeroever














Rijd richting Antwerpen via de Blancefloerlaan die overgaat in de Beatrijslaan.
Neem de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) richting Antwerpen-Centrum Rechteroever en
volg de Sint-Jansvliet stadinwaarts.
Ga rechtsaf naar de Oever die overgaat in de Kloosterstraat.
Ga linksaf, in de Korte Vlierstraat die overgaat in de Lange Vlierstraat.
Ga aan het einde rechtsaf in de Nationalestraat.
Ga aan de verkeerslichten linksaf in de Kronenburgstraat.
Houd aan het einde rechts aan, in de Kasteelpleinstraat.
Steek de Amerikalei over, naar de Anselmostraat.
Neem de eerste straat links, de Justitiestraat die overgaat in de Van Breestraat, de Van
Eycklei en de Plantin en Moretuslei.
Ga aan het Ooststation rechtdoor onder de spoorwegbrug en over de brug van de Ring, in de
Luitenant Lippenslaan.
Steek de Herentalsebaan over naar de Morckhovenlei.
Houd aan de splitsing links aan, in de Morckhovenlei.
Rijd onder de brug van de autosnelweg, in de Cornelissenlaan.
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Het Zilvermuseum Sterckshof bevindt zich aan de rechterkant.
Ga linksaf op de Hooftvunderlei en volg deze ongeveer 200 m tot aan de ingang van het Rivierenhof.
Ga rechtdoor tot aan het kasteel of volg de wegwijzers naar de gewenste locatie in het Rivierenhof.

Ingang Turnhoutsebaan

Ingang Hooftvunderlei

Ingang Sterckshof
Op verschillende locaties in het park zijn fietsbeugels beschikbaar: bij de speeltuin, aan het
openluchttheater,…
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

5 van 5

