
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  KASTEEL D’URSEL 

 Wolfgang d’Urselstraat 9 

 2880 Hingene  

Telefoon: 03 820 60 11 

 

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 Temse 

 Neem de nieuwe brug over de Schelde en neem de eerste straat rechts. 

 Rijd rechts onder de brug door en volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 2 en 1. 

 Neem aan het fietsknooppunt 1 rechts de Notelaersdreef. 

 Ga aan het einde, aan Café d’Oude Poort, rechtsaf in de Edmond Vleminckxstraat. 

 Ga aan de kerk linksaf in de Wolfgang d’Urselstraat en rijd tot aan het huisnummer 9. 

Vanuit Kruibeke 

 Neem in het centrum de Rupelmondestraat. 

 Ga rechtsaf in de Nieuwe Baan die overgaat in de Kapelstraat en de Krijgsbaan. 

 Rijd over de spoorwegbrug en de N16 en ga onmiddellijk links op het viaduct, in de Guido 

Gezellelaan. 

 Ga aan de Guido Gezelleplaats even linksaf en onmiddellijk rechtsaf in de Stationstraat. 

 Ga rechtsaf in de Kasteelstraat en rijd rond het pleintje richting N16. 

 Neem rechts de nieuwe brug over de Schelde en neem de eerste straat rechts. 

 Rijd rechts onder de brug door en volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 2 en 1. 

 Neem aan het fietsknooppunt 1 rechts de Notelaersdreef. 

 Ga aan het einde, aan Café d’Oude Poort, rechtsaf in de Edmond Vleminckxstraat. 

 Ga aan de kerk linksaf in de Wolfgang d’Urselstraat en rijd tot aan het huisnummer 9. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Hemiksem 

 Rijd naar het fietsknooppunt 70 die zich bevindt aan de veerdienst over de Schelde. 

 Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 30 en 34. 

 Neem de veerdienst van Schelle naar de overkant van de Rupel. 

 Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 31 en 1. 

 Ga aan fietsknooppunt 1 linksaf in de Notelaersdreef. 

 Ga aan het einde, aan Café d’Oude Poort, rechtsaf in de Edmond Vleminckxstraat. 

 Ga aan de kerk linksaf in de Wolfgang d’Urselstraat en rijd tot aan het huisnummer 9. 
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Vanuit Schelle en Niel 

 Rijd naar de veerdienst van Schelle en neem de overzet naar de overkant van de Rupel. 

 Volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 31 en 1. 

 Ga aan fietsknooppunt 1 linksaf in de Notelaersdreef. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Edmond Vleminckxstraat. 

 Ga linksaf in de Wolfgang d’Urselstraat en rijd tot aan het huisnummer 9. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Puurs 

 Neem aan het station de Stationsstraat die overgaat in de Schuttershofstraat. 

 Ga aan het einde rechtsaf in de Robert Verbelenstraat. 

 Steek de spoorweg en de Vliet over en ga verder in Klein Mechelen. 

 Steek de N16 over en volg de Cesar Van Kerckhovestraat. 

 Ga aan de kerk rechtsaf in de Wolfgang d’Urselstraat en rijd tot aan het huisnummer 9. 

Vanuit Sint-Amands 

 Rijd richting Oppuurs via de Marthe Massinstraat. 

 Volg de Pastoor Van Kerckhovenwijk en de Heidestraat. 

 Volg vanaf de Abeelestraat, bij fietsknooppunt 12, de wegwijzers naar de fietsknooppunten 

13 en 80. 

 Blijf bij fietsknooppunt 80 rechtdoor rijden langs de spoorweg. 

 Neem links de Robert Verbelenstraat. 

 Steek de spoorweg en de Vliet over en ga verder in Klein Mechelen. 

 Steek de N16 over en volg de Cesar Van Kerckhovestraat. 

 Ga aan de kerk rechtsaf in de Wolfgang d’Urselstraat en rijd tot aan het huisnummer 9. 

Vanuit het westen 

Vanuit Bornem 

 Neem aan het station de Hingenesteenweg die overgaat in de Frans van Haelenstraat en de 

Wolfgang d’Urselstraat. 

 Rijd tot aan het huisnummer 9. 

 

   
hoofdingang           zijingang (Vleminckxstraat) 

 

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 pendelaar via www.detrapper.be.  
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Situeringskaart 

 

 

Detailkaart 

 

 
 


