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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 fietsbereikbaarheidsfiche zoals deze is daarvoor een handig hulpmiddel. Ze beschrijft de fietsbereikbaarheid
vanuit de vier windstreken.

Vanuit het noorden
Vanuit Retie (en Dessel)








Neem aan de markt in Retie de Sint-Martinusstraat die overgaat in de Molsebaan, Turnhoutsebaan.
Neem aan de markt in Dessel de Kolkstraat die overgaat in de Oude Markt, de Zandvliet en
de Meistraat.
Ga rechtsaf op de Nieuwedijk en volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 73.
Rijd dan richting fietsknooppunt 50, met het kanaal op de linkerkant, en ga net voor de brug
rechtsaf in het kleine straatje Wolfsbos.
Rijd omhoog en ga linksaf.
Steek het kanaal over en ga verder op de Sluis die na de bocht overgaat in de Zilvermeerlaan.
Rijd tot aan het huisnummer 2.

Vanuit het oosten
Vanuit Lommel









Neem vanaf Dorp de Molsekiezel.
Steek de Ringlaan over en volg de Werkplaatsen die overgaat in de Stevensvennen en de
Kiezelweg.
Steek de N71 en het kanaal over en ga rechtsaf.
Volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 51, met het kanaal op de rechterkant.
Rijd dan richting fietsknooppunt 50 en ga net na de brug linksaf in het kleine straatje Wolfsbos.
Rijd omhoog en ga linksaf.
Steek het kanaal over en ga verder op de Sluis die na de bocht overgaat in de Zilvermeerlaan.
Rijd tot aan het huisnummer 2.

Vanuit het zuiden
Vanuit Balen









Neem aan het station de Stationstraat die overgaat in de Alfons Dierckxstraat.
Ga linksaf in de Vaartstraat en rijd het kanaal over.
Neem de eerste straat rechts en rijd terug naar het kanaal.
Ga daar linksaf en volg de wegwijzers naar de fietsknooppunten 55, 52 en 51, met het kanaal op de rechterkant.
Rijd dan richting fietsknooppunt 50 en ga net na de brug linksaf in het kleine straatje Wolfsbos.
Rijd omhoog en ga linksaf.
Steek het kanaal over en ga verder op de Sluis die na de bocht overgaat in de Zilvermeerlaan.
Rijd tot aan het huisnummer 2.

Vanuit Mol








Neem aan het station de Statiestraat.
Steek de spoorweg over en ga rechtsaf in de Leenhofstraat.
Ga linksaf in de Ginderbuiten.
Ga linksaf in de Brandstraat.
Ga rechtsaf in de Sluis.
Rijd het kanaal over en ga verder op de Sluis die na de bocht overgaat in de Zilvermeerlaan.
Rijd tot aan het huisnummer 2.

Vanuit het westen
Vanuit Dessel







Neem aan de markt de Kolkstraat die overgaat in de Oude Markt, de Zandvliet en de Meistraat.
Ga rechtsaf op de Nieuwedijk en volg de wegwijzers naar het fietsknooppunt 73.
Rijd dan richting fietsknooppunt 50, met het kanaal op de linkerkant, en ga net voor de brug
rechtsaf in het kleine straatje Wolfsbos.
Rijd omhoog en ga linksaf.
Steek het kanaal over en ga verder op de Sluis die na de bocht overgaat in de Zilvermeerlaan.
Rijd tot aan het huisnummer 2.
Er zijn fietsenstallingen beschikbaar aan de daginkom,
aan het ecocentrum en bij de camping.
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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