
Bereikbaarheid 

Grote Prijs Veldlopen Stad Mechelen 
 

Adres 
Provinciaal Sport en Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht te 2800 Mechelen 

Hoe bereik je De Nekker 
Met de fiets 

Woon je in Mechelen of één van de rand/buurgemeenten, overweeg dan zeker met de fiets naar De 

Nekker te komen. Wij raden aan als routes :  

- Vanuit de stadskern : 

- fiets ter hoogte van de Kruidtuin de stad uit langs de Dijle, onder de spoorwegviaducten 

door. Aan de sluis is er omleiding (zonder omweg) via het Douaneplein. 

- OF fiets naar de Afleidingsdijle op de Frans Halsvest, rijd de spoorbrug onderdoor richting 

Speelgoedmuseum. Achter de brug direct rechts afslaan, en het jaagpad langs de Dijle 

brengt je op De Nekker. 

 

- Vanuit het noorden (oa. Walem, Sint-Katelijne-Waver, …) : 

- fiets naar de Vrouwvliet, en rijd richting De Nekker. Aan de Nekkerspoelstraat, rijd je 

richting de kerk Sint-Jan. Achter de kerk door, brengt het fietspad je zo bij De Nekker. 

 

- Vanuit het oosten (oa. Muizen, Bonheiden, …) :  

- fiets langs de rechteroever van de Dijle (kant van het Brughuis bij Muizenbrug) naar De 

Nekker. 

Geniet van deze groene stromen en kom vol energie naar De Nekker, waar een heel ruime fiets-

parking op je wacht. 

Met het openbaar vervoer 

11 november is een feestdag. Dit is belangrijk voor je raadpleging van dienstregelingen De Lijn en 

NMBS. Vanaf bushalte en station Nekkerspoel wandel je op 12min. naar de inkom van De Nekker. 

Hiervoor steek je de Nekkerspoelstraat over naar de Lakenmakerstraat. Achter het parkeerterrein, ga 

je het jaagpad van de Afleidingsdijle op. Achter de ijsschaathal wandel je de dijk af richting inkom De 

Nekker. 

Met de wagen 

Biedt op de trainingen de lege plekken in jullie wagen aan bij clubgenoten, die er anders niet bijzijn of 

dezelfde rit afleggen in een even lege auto.  



De Nekker staat voldoende aangegeven vanaf de belangrijkste invalswegen. Deze zijn E19-Mechelen 

Zuid, E19-Mechelen Noord, Leuvensesteenweg, Putsesteenweg. 

Er zijn ruime parkings in en om De Nekker, terug te vinden op het bijgevoegd plan. Alle parking zijn 

gratis, oa. omdat 11 november een feestdag is.  

 P1+2, P3 en P4 

Door werken zijn P1+2, P3 en P4 enkel bereikbaar via het kruispunt thv. De Nekker. De in- en uitrit 

voor deze parkings verlopen dus allen langs dit kruispunt.  

We merken dat de verkeerslichten je vlot naar deze parkings brengen, maar als iedereen tegelijk weg 

wil (bv. einde filmvoorstelling UGC-Mechelen), de afregeling van de lichten het verkeer ophoudt. 

Wanneer P1+P2, P3 en P4 volzet zijn, rekenen we op uw hoffelijkheid om de parkings van de 

bioscoop en de schaatsbaan te vermijden. Ook bermparkeren is verboden, en wordt mogelijks 

verbaliseerd. 

TIP : wie van de E19 komt, kan tot 2km voor het kruispunt aan de rechterzijde merken of het verkeer 

rond de parkings vlot verloopt. Is dit niet het geval, dan raden wij parking 5 aan. 

 P5 Nekkerspoelstraat 441 ter hoogte van winkels Aldi-Hubo-Action. 

Wij raden deze parking aan voor iedereen die vanaf de Putsesteenweg of Bonheidensesteenweg naar 

De Nekker komt en liever niet aanschuift bij verkeerslichten aan De Nekker.  

Je steekt de Nekkerspoelstraat over, richting de kerk van Sint-Jan. Achter deze kerk ligt een ruim 

fiets-en wandelpad, waardoor je na slechts 10min al aan De Nekker staat. Als je het ons vraagt, een 

aanrader. 

 P6 Zandpoortvest 70 

Plan je om na een sportieve prestatie op onze veldloop met je familie de stad Mechelen te 

verkennen, dan is dit de juiste parking. Gratis, want het is een feestdag en centraal tussen De Nekker 

en het centrum van de stad. De wandeling van 12 minuten is veel interessanter dan eerst op De 

Nekker parkeren, en daarna in de stad een parking op te zoeken. 

 

 


