
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  CAMPUS VESTA – BRANDWEER- EN AMBULANCIERSOPLEIDING 

 Oostmalsesteenweg 75 

 2520 Ranst  

Telefoon: 03 205 19 50 

 

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 

 Rijd naar het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Brasschaatsebaan en neem daar de 

Schoolstraat. 

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

Renier Sniederspad. 

 Volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 26 en rijd achtereenvolgens naar de fietsknoop-

punten 57, 56 en 70. 

 Neem bij fietsknooppunt 70 de Kerkstraat. 

 Ga aan het einde naar rechts op de Liersebaan, steek het Albertkanaal over en ga verder op 

de Liersebaan. 

 Ga aan het kruispunt van de Nijlensesteenweg en de Oostmalsesteenweg rechtdoor op de 

Oostmalsesteenweg. 

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 

Vanuit Zoersel 

 Rijd richting Zandhoven via de Zandstraat die overgaat in de Rodendijk, de Langestraat en 

de Ringlaan. 

 Rijd door het centrum van Zandhoven en ga verder op de Liersebaan. 

 Steek het Albertkanaal over en ga, aan het kruispunt van de Nijlensesteenweg en de Oost-

malsesteenweg, rechtdoor op de Oostmalsesteenweg. 

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 

Vanuit Zandhoven 

 Rijd richting Lier via de Ringlaan. 

 Rijd door het centrum van Zandhoven en blijf rechtdoor rijden op de Liersebaan. 

 Steek het Albertkanaal over en ga, aan het kruispunt van de Nijlensesteenweg en de Oost-

malsesteenweg, rechtdoor op de Oostmalsesteenweg. 

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 
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Vanuit het oosten 

Vanuit Grobbendonk 

 Rijd richting Bouwel via de Boudewijnstraat die overgaat in de Netestraat en de Bevrijdings-

straat. 

 Steek het Albertkanaal over en volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 47. 

 Rijd achtereenvolgens naar de fietsknooppunten 21, 73, 13 en 75. 

 Ga aan fietsknooppunt 75 rechtsaf op de Nijlensesteenweg. 

 Ga aan het kruispunt met de Liersebaan en de Oostmalsesteenweg, linksaf op de Oostmal-

sesteenweg. 

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 

Vanuit Nijlen 

 Rijd richting Viersel via de Kerkstraat die overgaat in de Albert Kanaalstraat, de Broechem-

sesteenweg en de Nijlensesteenweg. 

 Ga, aan het kruispunt met de Liersebaan en de Oostmalsesteenweg, linksaf op de Oostmal-

sesteenweg. 

 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 Lier-

sesteenweg. 

 Rijd door het centrum van Emblem, de Liersesteenweg gaat er over in de Oostmalsesteen-

weg. 

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 

Kessel: 

 Rijd richting Kessel via de Legrellestraat die overgaat in de Kesselsteenweg en de Berlaar-

sesteenweg. 

 Ga aan het kruispunt met Kessel-Dorp linksaf. 

 Ga rechtsaf in de Stastionssteenweg die de spoorweg kruist en overgaat in de Emblem-

sesteenweg en de Kesselsesteenweg. 

 Ga aan het kruispunt met de Dorpstraat linksaf. 

 Neem de eerste straat rechts, de Stapstraat. 

 Ga aan het kruistpunt met de Oostmalsesteenweg rechtsaf. 

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 
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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 Lis-

persteenweg en de Liersesteenweg. 

 Rijd door het centrum van Emblem, de Liersesteenweg gaat er over in de Oostmalsesteen-

weg. 

 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 Lier-

sesteenweg. 

 Ga linksaf op die Liersesteenweg en rijd door het centrum van Emblem, waar de Lier-

sesteenweg overgaat in de Oostmalsesteenweg. 

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 

Vanuit Wommelgem 

 Rijd richting Ranst via de Herentalsebaan die overgaat in de Kempenlaan en de Kromstraat. 

 Rijd door het centrum van Ranst en neem rechtdoor de Doggenhoutstraat die overgaat in de 

Broechemlei en de Antwerpsesteenweg. 

 Ga aan het kruispunt met de Van Den Nestlaan, linksaf in de Pertendonckstraat. 

 Ga verderop rechtsaf in de Juul Persijnstraat. 

 Neem aan het einde links de Broddestraat die overgaat in de Emblemseweg. 

 Ga aan het kruispunt met de Oostmalsesteenweg linksaf. 

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 

Vanuit Wijnegem 

 Rijd richting Turnhout via de Turnhoutsebaan. 

 Ga rechtsaf op de Wommelgemsesteenweg die overgaat in de Wijnegemsesteenweg en de 

Torenstraat. 

 Ga linksaf op de Godshuisweg en nadien rechtsaf naar de Kallement. 

 Ga aan het kruispunt met de Molenbeekstraat linksaf. 

 Ga rechtsaf in de Sint-Michielsstraat. 

 Ga aan het einde linksaf in de Kasteelstraat. 

 Neem de eerste straat rechts, de Selsaetenstraat. 

 Ga 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. 

 Ga verderop rechtsaf in de Juul Persijnstraat. 

 Neem aan het einde links de Broddestraat die overgaat in de Emblemseweg. 

 Ga aan het kruispunt met de Oostmalsesteenweg linksaf.  

 Rijd tot aan het huisnummer 75. 
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Een niet-overdekte fietsenstalling is beschikbaar. 

 

Verbetersuggesties voor deze fiche bezorg je via 

www.steunpuntfiets.be. 

 

Abonneer je op het gratis e-zine voor de fietsende pende-

laar via www.detrapper.be. 

 
 

Situeringskaart 
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Detailkaart 

 

 
 


