
 
 

 

MET DE FIETS NAAR COLLEGE HAGELSTEIN 

 

1 Vertrek Sint-Katelijne-Waver – Centrum  

Je vertrekt op de Markt. Kies de Generaal Deschachtstraat en neem op het einde 

links de Daliastraat. Aan het tankstation steek je de Mechelsesteenweg over en fietst 

naar rechts. Sla links af in de Dr. Laenenstraat en vervolg via Bosveld tot op het 

einde: dat is de Patersweg. Je kiest links en fietst tot aan de fietsenstalling van 

College Hagelstein. 

 

2 Vertrek Sint-Katelijne-Waver – Elzenstraat 

Je vertrekt in de Groenstraat en fietst tot op  de Spoorweglei. Daar neem je links en 

een beetje verder rechts sla je Mussepi in. Deze kruist met de Heisbroekweg en kies 

opnieuw links. Vervolgens enkele binnenwegen: Vestinglaan, Strijbroek, Binnenweg, 

Tulpenstraat. Aan het tankstation steek je de Mechelsesteenweg over en fietst naar 

rechts. Sla links af in de Dr. Laenenstraat en vervolg via Bosveld tot op het einde: dat 

is de Patersweg. Je kiest links en fietst tot aan de fietsenstalling van College 

Hagelstein. 

 

3 Vertrek Mechelen – Liersesteenweg 

Vertrek op de hoek van Liersesteenweg met de Duivenstraat. Fiets de Duivenstraat 

af tot aan de Zandstraat. Fiets in de Zandstraat tot op de Mechelsesteenweg. Kies op 

de Mechelsesteenweg links, en sla rechts af in de Berkelei. Rij steeds rechtdoor tot 

op de Berlaarbaan. College Hagelstein vind je verderop aan je linkerzijde. Steek over 

bij een gemachtigd opzichter! 

 

4 Vertrek Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

- Naar school:  

Vertrek in Waver-dorp op de Dijk. Fiets via de Dijk en vervolgens de Mechelbaan tot 

op de Berlaarbaan. Je neemt rechts om aan College Hagelstein te geraken. Steek 

over bij een gemachtigd opzichter! 

- Naar huis: 

Neem aan de school op de Berlaarbaan links en rij tot aan de verkeerslichten. Sla 

rechts af in de Wolvenstraat en onmiddellijk links naar Schrans. Op het einde van 

Schrans kies je links de Kerkhoflei en daarna rechts de Vinkenhofstraat.  

 

5 Vertrek Peulis 

Vertrek op de Oude Putsebaan. Die gaat verder over in de Oude Baan. Je fietst 

verder tot je rechts inslaat op de Waversesteenweg. Je steekt de Putsesteenweg 

over aan de lichten en vervolgt je weg op de Waversesteenweg. Kies links 

Achterdiedonken tot aan de kruising met Heiken. Neem direct rechts, fiets onder de 

voetgangerstunnel en neem verderop links de Rozenlaan. Steek op het einde de 

Mechelbaan over, rij links en daarna direct rechts op de Berlaarbaan. Steek over bij 

de gemachtigd opzichter wanneer je aan de school aankomt. 

 

 

 

 

 



 
 

 

6 Vertrek Rijmenam 

Je rijdt via de Korte Dreef tot op de Rijmenamseweg. Kies hier links en rij verder tot je 

rechts de Kannoniersweg in kan. Daar neem je direct links: de Oude Kasteellaan. Die 

gaat verder over in de Grote Doelstraat. Rij deze straat uit tot op de 

Waversesteenweg en neem rechts. Je steekt de Putsesteenweg over aan de lichten 

en vervolgt je weg op de Waversesteenweg. Kies links Achterdiedonken tot aan de 

kruising met Heiken. Neem direct rechts, fiets onder de voetgangerstunnel en neem 

verderop de Rozenlaan. Steek op het einde de Mechelbaan over, neem links en 

daarna direct rechts op de Berlaarbaan. Steek over bij de gemachtigd opzichter 

wanneer je aan de school aankomt. 

 

7 Vertrek Bonheiden – Dorp 

Je kiest aan de Kerk voor de Zellaerdreef. Steek de Putsesteenweg over naar de 

Kapelweg. Verderop kies je rechts de Zwarte Leeuwstraat. Op de kruising met Heiken 

rij je rechtdoor. Fiets onder de voetgangerstunnel en neem verderop links de 

Rozenlaan. Steek op het einde de Mechelbaan over, neem links en daarna direct 

rechts op de Berlaarbaan. Steek over bij de gemachtigd opzichter wanneer je aan de 

school aankomt. 

 

8 Vertrek Duffel 

Op de kruising van de Kiliaanstraat en de Hondiuslaan kies je voor de Onze-Lieve-

Vrouwlaan. Neem links de Katelijnsesteenweg; die wordt verderop de 

Duffelsesteenweg. Je fietst tot op de Markt van Sint-Katelijne-Waver. Kies rechts de 

Generaal Deschachtstraat en neem op het einde links de Daliastraat. Aan het 

tankstation steek je de Mechelsesteenweg over en fietst naar rechts. Sla links af in de 

Dr. Laenenstraat en vervolg via Bosveld tot op het einde: dat is de Patersweg. Je 

kiest links en fietst tot aan de fietsenstalling van College Hagelstein. 

 

9 Vertrek Muizen 

Rij de Muizenhoekstraat af tot aan de Guldensporenlaan. Neem in de 

Guldensporenlaan links de Brouwersdreef. Op de kruising neem je rechts de Peter 

Benoitlaan. Steek voorzichtig de Mechelsesteenweg over, eventjes rechts en dan de 

Kievitlaan in, houd rechts naar de Nachtegalenlaan en daarna rechts in de 

Bruinbeekstraat. Steek de Putsesteenweg over en rij de Zwarte Leeuwstraat in. Op 

de kruising met Heiken rij je rechtdoor. Fiets onder de voetgangerstunnel en verderop 

neem je links de Rozenlaan. Steek op het einde de Mechelbaan over, neem links en 

daarna direct rechts op de Berlaarbaan. Steek over bij de gemachtigd opzichter 

wanneer je aan de school aankomt. 

 

Hou het veilig, en scoor tijdens onze fluo-acties mooie prijzen!  

 

 
 


