FIETSBEREIKBAARHEID
Adres:
Telefoon:

CAMPUS VESTA – BRANDWEER- EN AMBULANCIERSOPLEIDING
Oostmalsesteenweg 75
2520 Ranst
03 205 19 50

Vanuit het noorden
Vanuit Schilde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijd naar het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Brasschaatsebaan en neem daar de
Schoolstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Puttenhoflaan en volg die tot op de Oelegemsesteenweg.
Neem de eerste afslag aan de rotonde en volg de Oelegemsesteenweg.
Oelegemsesteenweg gaat over in de Schildesteenweg.
Volg Schildesteenweg tot voorbij het provinciaal domein Vrieselhof.
Na Vrieselhof, neem de 2de straat links = Vincent Goossenslaan (richting Ranst en Broechem).
Neem nadien de tweede afslag aan de rotonde en volg de Oelegemsesteenweg opnieuw.
(N116 richting Ranst en Broechem)
Na 1km sla links af in de Bistweg (pijl naar golfterrein Bossenstein) en volg die tot aan het
kruispunt met de Massenhovensesteenweg.
Steek de Massenhovensesteenweg over en sla direct links af in de Beemdenstraat.
Volg de Beemdenstraat tot aan de kruising met de Mollentstraat, sla links af en volg de Mollentstraat.
Op het kruispunt met de Oostmalsesteenweg (N14) slaat u rechts af.
Na 700m bevindt de oprit naar het terrein van Campus Vesta zich aan de rechterzijde.

Vanuit Zoersel en Zandhoven
•
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Zandhoven via de Zandstraat die overgaat in de Rodendijk, de Langestraat en
de Ringlaan.
Rijd door het centrum van Zandhoven en sla af naar de Vierselbaan die overgaat naar de
Hofstraat.
Aan het kruispunt met de Herentalsebaan slaat u rechts af en volgt de Herentalsebaan.
Steek het Albertkanaal en de E313 over en sla nadien links af in de tweede straat, de
Privateweg.
Volg de Privateweg tot de kruising met de Veerstraat, sla daar rechts af en volg de
Veerstraat.
Aan het einde kruist de Veerstraat de Liersebaan/Oostmalsesteenweg, sla daar links af.
Volg deze voor 900m, aan uw rechterzijde zal u de oprit naar het terrein van Campus Vesta
zien

Vanuit het oosten
Vanuit Grobbendonk
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Bouwel via de Boudewijnstraat die overgaat in de Netestraat en de Bevrijdingsstraat.
Steek het Albertkanaal over, maar rij NIET over de autosnelweg.
Op de brug tussen kanaal en snelweg rij je rechtsaf naar beneden, naar Industrieweg
volg de Industrieweg tot aan het recyclagepark. Rijdt rechtsaf tot aan het jaagpad van het
Albertkanaal.
Rijdt linksaf over de kleine nete en onmiddellijk terug linksaf op het jaagpad naast de Kleine
Nete
Volg het jaagpad tot aan fietsknooppunt 75
Ga aan fietsknooppunt 75 rechtsaf op de Nijlensesteenweg en rijdt over de brug.
Ga aan het kruispunt met de Liersebaan en de Oostmalsesteenweg, linksaf op de Oostmalsesteenweg.
Rijd tot aan het huisnummer 75.

Vanuit Nijlen
•
•
•

Rijd richting Viersel via de Kerkstraat die overgaat in de Albert Kanaalstraat, de Broechemsesteenweg en de Nijlensesteenweg.
Ga, aan het kruispunt met de Liersebaan en de Oostmalsesteenweg, linksaf op de Oostmalsesteenweg.
Rijd tot aan het huisnummer 75.

Vanuit het zuiden
Vanuit Berlaar
Bekijk vooraf of je dichter bij Lier dan wel bij Kessel vertrekt.
Lier:
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Ranst via de Liersesteenweg die overgaat in de Berlaarsesteenweg.
Steek de ring van Lier (R16) over en rijd tot aan de Binnenring.
Ga op de Binnenring rechtsaf op de Stadsvest die overgaat in de Sionsvest.
Neem rechts de Frederik Peltzerstraat (N14) die overgaat in de Lispersteenweg en de Liersesteenweg.
Rijd door het centrum van Emblem, de Liersesteenweg gaat er over in de Oostmalsesteenweg.
Rijd tot aan het huisnummer 75.

Kessel:
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Kessel via de Legrellestraat die overgaat in de Kesselsteenweg en de Berlaarsesteenweg.
Ga aan het kruispunt met Kessel-Dorp linksaf.
Ga rechtsaf in de Stationssteenweg die de spoorweg kruist en overgaat in de Emblemsesteenweg en de Kesselsesteenweg.
Ga aan het kruispunt met de Dorpstraat linksaf.
Neem de eerste straat rechts, de Stapstraat.
Ga aan het kruispunt met de Oostmalsesteenweg rechtsaf.
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•

Rijd tot aan het huisnummer 75.

Vanuit Lier
•
•
•
•

Neem op de Grote Markt de Lisperstraat die overgaat in de Frederik Peltzerstraat.
Steek de Binnenring over en volg verder de Frederik Peltzerstraat die overgaat in de Lispersteenweg en de Liersesteenweg.
Rijd door het centrum van Emblem, de Liersesteenweg gaat er over in de Oostmalsesteenweg.
Rijd tot aan het huisnummer 75.

Vanuit het westen
Vanuit Boechout
•
•
•
•
•

Rijd richting Lier via de Provinciesteenweg.
Ga linksaf in de Lispersteenweg die overgaat in de Hagenbroeksesteenweg.
Steek de ring van Lier (R16) over en ga even naar links tot aan het kruispunt met de Liersesteenweg.
Ga linksaf op die Liersesteenweg en rijd door het centrum van Emblem, waar de Liersesteenweg overgaat in de Oostmalsesteenweg.
Rijd tot aan het huisnummer 75.

Vanuit Wijnegem en Wommelgem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijd richting Turnhout via de Turnhoutsebaan.
Ga rechtsaf op de Wommelgemsesteenweg die overgaat in de Wijnegemsesteenweg.
Ga op het einde rechtsaf naar de Torenstraat.
Ga linksaf op de Godshuisweg en nadien rechtsaf naar de Kallement.
Ga aan het kruispunt met de Molenbeekstraat linksaf.
Neem de eerste straat rechtsaf, de Sint-Michielsstraat.
Ga aan het einde linksaf in de Kasteelstraat.
Neem de eerste straat rechts, de Selsaetenstraat.
Ga op het einde linksaf, in de Kempenlaan die overgaat in de Kromstraat.
Rijd het centrum van Ranst door en ga verder in de Doggenhoutstraat die overgaat in de
Broechemlei en de Antwerpsesteenweg.
Ga aan het kruispunt met de Van Den Nestlaan linksaf in de Pertendonckstraat, die overgaat
in de Gustaaf Peetersstraat.
Ga op het einde linksaf naar de Mollentstraat.
Neem de eerste straat rechts, de Steenweg op Het Fort
Ga aan het kruispunt met de Oostmalsesteenweg rechtsaf.
Rijd tot aan het huisnummer 75.
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