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Telefoon: 03 286 41 80 

 

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 richting Antwerpen via de Noorderlaan. 

 Ga linksaf in de Ijzerlaan. 

 Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Bredastraat.  

 Rijd over de brug, Viaduct Dam, in de Ellermanstraat. 

 Ga na ongeveer 900 m linksaf in de Lange Dijkstraat. 

 Rijd langs rechts rond het Sint-Jansplein tot aan de Vondelstraat. 

 Steek het kruispunt over naar de Van Maerlantstraat die overgaat in de Van Ertbornstraat en 

de Quellinstraat. 

 Ga aan het stadspark links in de Quinten Matsijslei die overgaat in de Charlottalei. 

 Neem de eerste straat rechts, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21. 

Vanuit Deurne-Noord 

 Rijd richting Antwerpen via de Bisschoppenhoflaan.  

 Rijd aan Schijnpoort onder de brug door en neem links de Pothoekstraat. 

 Ga na ongeveer 700 m links in de Schapenstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf, in de Helmstraat die overgaat in de Kroonstraat en de Plantin en 

Moretuslei. 

 Ga linksaf in de Charlottalei. 

 Neem de eerste straat rechts, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Deurne-Zuid en Borgerhout 

 Rijd richting Antwerpen via de Herentalsebaan tot aan het kruispunt van de Stenenbrug met 

de Luitenant Lippenslaan en de Morckhovenlei. 

 Ga linksaf in de Luitenant Lippenslaan die overgaat in de Plantin en Moretuslei. 

 Ga na ongeveer 2 km linksaf in de Charlottalei. 

 Neem de eerste straat rechts, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21. 
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Vanuit het zuiden 

Vanuit Berchem en Mortsel 

 Neem aan het station Mortsel-Oude God de fietsostrade richting Berchem en Antwerpen.  

 Volg de fietsostrade langs de rechterzijde van de spoorweg over de Lodewijk Dosfellei en de 

Amedeus Stockmanslei. 

 Steek aan de Deurnestraat de spoorweg over en volg de fietsostrade langs de linkerzijde van 

de spoorweg over de Roderveltlaan en de Posthofbrug tot aan het kruispunt met de singel 

aan het station Antwerpen-Berchem. 

 Steek het  kruispunt recht over en volg de Stanleystraat die overgaat in de Cuperusstraat en 

de Mercatorstraat tot waar het tramspoor ondergronds gaat. 

 Sla linksaf in de Belgiëlei. 

 Ga aan de rotonde rechtsaf, in de Charlottalei. 

 Neem de tweede straat links, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21. 

Vanuit Edegem en Berchem 

 Rijd richting Antwerpen via de Prins Boudewijnlaan die overgaat in de Elisabethlei tot aan het 

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

 Ga rechtsaf op de Koninklijkelaan en rijd tot aan de Grotesteenweg. 

 Steek de Grotesteenweg over en ga linksaf richting Centrum. 

 Volg de Grotesteenweg die overgaat in de Mechelsesteenweg. 

 Ga rechtsaf in de Belgiëlei. 

 Ga na ongeveer 600 m op de rotonde linksaf, in de Charlottalei. 

 Neem de tweede straat links, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21. 

Vanuit Wilrijk 

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

de Koning Albertparkweg. 

 Draai mee naar links op de Mechelsesteenweg. 

 Ga rechtsaf in de Belgiëlei. 

 Ga na ongeveer 600 m op de rotonde linksaf, in de Charlottalei. 

 Neem de tweede straat links, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21. 

Vanuit Hoboken 

 Rijd richting Antwerpen via de Antwerpsesteenweg die overgaat in de De Bruynlaan en de 

VII-de Olympiadenlaan tot aan het kruispunt met de Jan Van Rijswijcklaan.  

 Ga links op de Jan Van Rijswijcklaan die overgaat in de Koning Albertparkweg.  

 Draai mee naar links op de Mechelsesteenweg.  

 Ga rechtsaf in de Belgiëlei. 

 Ga na ongeveer 600 m op de rotonde linksaf, in de Charlottalei. 

 Neem de tweede straat links, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21. 
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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 noordelijke richting, langs de Ledeganckkaai. 

 Ga rechtsaf in de Namenstraat. 

 Neem de tweede straat links, de Vlaamsekaai. 

 Neem op de rotonde de derde afslag, de Verschansingstraat. 

 Ga aan het einde rechtdoor, naar de Leopold de Waelplaats. 

 Ga aan het einde schuin rechts, in de Karel Rogierstraat. 

 Neem op de rotonde de derde afslag, naar de Tolstraat. 

 Neem de eerste straat links, de Verbondstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, de Welvaertstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Kasteelpleinstraat. 

 Steek de Amerikalei over naar de Anselmostraat. 

 Neem de eerste straat links, de Justitiestraat die overgaat in de Van Breestraat. 

 Ga rechtsaf in de Van Eycklei. 

 Ga aan de verkeerslichten rechtsaf in de Charlottalei. 

 Neem de eerste straat rechts, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21.  

Vanuit Linkeroever 

 Rijd richting Antwerpen via de Blancefloerlaan en de Beatrijslaan naar de Sint-Annatunnel 

(fietstunnel). 

 Ga door de Sint-Annatunnel richting Antwerpen-Centrum Rechteroever. 

 Ga rechtsaf naar Oever en neem de eerste straat links, de Muntstraat die overgaat in de Au-

gustijnenstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Nationalestraat. 

 Neem de tweede straat links, de Schoytestraat.  

 Ga aan het einde linksaf in de Bredestaat. 

 Neem de tweede straat rechts, de Oudaan. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Lange Gasthuisstraat. 

 Ga aan het einde linksaf naar de Sint-Jorispoort. 

 Steek de Frankrijklei over, naar de Maria-Henriettalei die overgaat in de Van Eycklei. 

 Ga rechtsaf in de Charlottalei. 

 Neem de eerste straat rechts, de Jacob Jordaensstraat, en rijd tot aan het huisnummer 21. 

 

 

Een ondergrondse 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.  
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