
 

FIETSBEREIKBAARHEID 

Adres:  PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR TECHNISCH ONDERWIJS EN PROVINCIALE MID-

DENSCHOOL STABROEK 
 Laageind 49 

 2940 Stabroek  

Telefoon: 03 561 05 00 

 

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 verschillende windstreken. 

Vanuit het noorden 

Vanuit Zandvliet/Berendrecht 

 Rijd richting Stabroek via de Zandvlietse Dorpsstraat. 

 Ga rechtsaf in de Ruytermansweg. 

 Ga linksaf in de Steenovenstraat. 

 Ga rechtsaf in de Bosstraat, een kleine kasseiweg, steek de Bosstraat over en ga linksaf ver-

der in de Monnikenhofstraat. 

 Kruis de A12 via het Oud Broek en neem de Abtsdreef. 

 Ga rechtsaf in Laageind en rijd tot aan het huisnummer 19. 

Vanuit het oosten 

Vanuit Kalmthout/Putte 

 Neem de Canadezenlaan en ga linksaf in de Oude Galgenstraat. 

 Ga linksaf in de Kapelsestraat. 

 Ga rechtsaf in de Waterstraat die overgaat in de ’s Hertogendijk en steek de Kleine Molen-

weg/Ettenhoven (N114) over. 

 Neem na ongeveer 500 m rechts de fietsweg en neem de Laageind tot aan het huisnummer 

19. 

Vanuit Kapellen 

 Neem de Kapelsestraat. 

 Ga linksaf in de Waterstraat die overgaat in ’s Hertogendijk en steek de Kleine Molen-

weg/Ettenhoven (N114) over. 

 Neem na ongeveer 500 m rechts de fietsweg en neem de Laageind tot aan het huisnummer 

19. 

Vanuit het zuiden 

Vanuit Antwerpen 

 Rijd langs de haven via de Noorderlaan die overgaat in de Kuisweg en de Antwerpsebaan. 

 Neem dan de eerste straat rechts, het Laageind, en rijd tot aan het huisnummer 19. 
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Om de leerlingen vlot en veilig de straat te laten oversteken staat elke ochtend, vanaf 8u, en 

elke avond, op het einde van de schooldag, een gemachtigd opzichter bij het zebrapad voor de 

hoofdingang van de school. 

 

De school is per fiets ook bereikbaar langs de achterkant, waar een verharde weg voor de fiet-

sers is opengesteld. 

 

  
hoofdingang    achteringang 

 

Er zijn twee ruime fietsenstallingen beschikbaar. Eén aan de hoofdingang (Laageind) en één aan 

de achteringang (polderpad) van de school. Tijdens de lesuren worden de fietsenstallingen ge-

sloten. 

 

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.  

Situeringskaart 
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Detailkaart 

 

 


