
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  VRIESELHOF 

 Schildesteenweg 95 

 2520 Ranst (Oelegem)  

Telefoon: 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 fietsbereikbaar-

heidsfiche zoals deze is daarvoor een handig hulpmiddel. Ze beschrijft de fietsbereikbaarheid 

vanuit de vier windstreken. 

Vanuit het noorden 

Vanuit Schilde 

 Neem aan het kruispunt Turnhoutsebaan-Brasschaatsebaan de Schoolstraat. 

 Ga aan het einde linksaf in de Puttenhoflaan die overgaat in de Spreeuwenberglaan en het 

Renier Sniederspad. 

 Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 26 en 57. 

 Neem aan het fietsknooppunt 57 rechts de Knodbaan. 

 Houd bij de overgang met de Venusstraat rechts aan. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Schildesteenweg. 

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

Vanuit Zoersel 

 Rijd richting Zandhoven via de Zandstraat. 

 Ga rechtsaf in de Zoerselhofdreef. 

 Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 95, 93, 89, 59 en 57. 

 Blijf aan het fietsknooppunt 57 de Knodbaan verder volgen. 

 Houd bij de overgang met de Venusstraat rechts aan. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Schildesteenweg. 

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

Vanuit het oosten 

Vanuit Zandhoven 

 Rijd richting Oelegem via de Oelegembaan die overgaat in de Zanhovensteenweg. 

 Steek de snelweg en de Antitankgracht over. 

 Ga rechtsaf en rijd met het kanaal aan de rechterkant naar het fietsknooppunt 57. 

 Neem aan het fietsknooppunt 57 links de Knodbaan. 

 Houd bij de overgang met de Venusstraat rechts aan. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Schildesteenweg. 

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

Vanuit Grobbendonk 

 Rijd richting Bouwel via de Boudewijnstraat. 

 Ga aan de rotonde rechtdoor en steek de Kleine Nete over. 

 Ga onmiddellijk rechtsaf en rijd, met de rivier aan de rechterkant, naar het fietsknooppunt 

10. 
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 Ga aan het Albertkanaal rechtsaf en rijd met het kanaal op de linkerkant naar de fietsknoop-

punten 68, 69, 70, 56 en 57. 

 Neem aan het fietsknooppunt 57 links de Knodbaan. 

 Houd bij de overgang met de Venusstraat rechts aan. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Schildesteenweg. 

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

Vanuit Nijlen 

 Neem aan het station de Statiestraat. 

 Ga linksaf in de Albertkanaalstraat die overgaat in de Broechemsesteenweg. 

 Steek het Netekanaal over en ga verder op de Nijlensesteenweg. 

 Ga rechtsaf op de Liersebaan en rijd door Viersel. 

 Steek de snelweg en het Albertkanaal over. 

 Ga na ongeveer 300 m linksaf in de Kerkstraat en volg de wegwijzers naar de fietsknooppun-

ten 56 en 57. 

 Neem aan het fietsknooppunt 57 links de Knodbaan. 

 Houd bij de overgang met de Venusstraat rechts aan. 

 Ga aan het einde rechtsaf op de Schildesteenweg. 

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

Vanuit het zuiden 

Vanuit Berlaar (Kessel) 

 Neem aan het station de Emblemsesteenweg, rijd over het Netekanaal en ga verder op de 

Kesselsesteenweg. 

 Ga linksaf in de Dorpstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, de Stapstraat. 

 Steek de Oostmalsesteenweg over en ga verder op de Emblemseweg. 

 Ga rechtsaf in de Juul Persijnstraat. 

 Ga aan het Gemeenteplein even naar links en dan rechtdoor, richting Oelegem, via de 

Lostraat die overgaat in de Oelegemsesteenweg. 

 Steek de snelweg en het Albertkanaal over. 

 Ga linksaf in de Kerkstraat. 

 Neem de tweede straat rechts, de Schildesteenweg. 

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

Vanuit Lier 

 Neem aan de Grote Markt de Lisperstraat die overgaat in de Frederik Peltzerstraat, de Lis-

persteenweg en de Liersesteenweg. 

 Rijd door het centrum van Emblem en ga verder op de Oostmalsesteenweg. 

 Ga linksaf in de Emblemseweg. 

 Ga rechtsaf in de Juul Persijnstraat. 

 Ga aan het Gemeenteplein even naar links en dan rechtdoor, richting Oelegem, via de 

Lostraat die overgaat in de Oelegemsesteenweg. 

 Steek de snelweg en het Albertkanaal over. 

 Ga linksaf in de Kerkstraat. 

 Neem de tweede straat rechts, de Schildesteenweg. 

 De ingang van het Vrieselhof bevindt zich verderop aan de rechterkant. 
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Vanuit het westen 

Vanuit Boechout 

 Neem aan het station de Heuvelstraat en steek de Provinciesteenweg over. 

 Ga verder op de Vremdesesteenweg die overgaat in de Berthoutstraat. 

 Ga linksaf in de Speelhofweg en rijd tot aan het einde, naar fietsknooppunt 83. 

 Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 84 en 85. 

 Rijd aan fietsknooppunt 85 verder rechtdoor op de Abelebaan. 

 Ga linksaf op de Broechemsteenweg. 

 Ga rechtsaf in de Pertendonkstraat die overgaat in het Gemeenteplein. 

 Ga linksaf richting Oelegem via de Lostraat die overgaat in de Oelegemsesteenweg. 

 Steek de snelweg en het Albertkanaal over. 

 Ga linksaf in de Kerkstraat. 

 Neem de tweede straat rechts, de Schildesteenweg. 

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

Vanuit Wommelgem 

 Neem aan de kerk de Torenstraat die overgaat in de Keerbaan en rijd tot aan het fietsknoop-

punt 79. 

 Volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 77 en rijd dan richting fietsknooppunt 78. 

 Negeer, na het oversteken van het Albertkanaal, de afslag naar fietsknooppunt 78 en blijf de 

Jozef Simonslaan volgen. 

 Neem aan de rotonde de Rundvoortstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, de Nieuwelaan. 

 Ga linksaf op de Schildesteenweg. 

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

Vanuit Wijnegem 

 Rijd richting Turnhout via de Turnhoutsebaan. 

 Steek het Albertkanaal over en volg de bocht naar rechts. 

 Neem de eerste straat rechts, de Oude Turnhoutsebaan. 

 Neem de eerste straat links, het Sas, en rijd tot aan het Albertkanaal. 

 Ga linksaf en rijd verder met het kanaal op de rechterkant. 

 Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 29 en 78. 

 Neem aan het fietsknooppunt 78 links de Creyboschlaan. 

 Ga rechtsaf in de Jozef Simonslaan. 

 Neem aan de rotonde de Rundvoortstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, de Nieuwelaan. 

 Ga linksaf op de Schildesteenweg. 

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

 

 

Een niet-overdekte fietsenstalling is aanwezig. 

 

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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