Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
015 44 65 50

Stap en trap
VSV ligt vlakbij het station van Mechelen en is veilig te voet of per fiets te bereiken.
Fietsknooppunt 93 en 57 liggen het dichtstbij. Meer informatie over de fietsknooppunten en
de exacte ligging van VSV vindt u op de website van Fietsnet.

Met de trein
Vanaf station Mechelen (ca. 5 min. te voet)
 Verlaat het station langs de hoofdingang.
 Ga onmiddellijk naar rechts, de Stationsstraat in.
 Na 350m vindt u de kantoren van de VSV aan de rechterzijde (in de gebouwen van
OVAM).

Met de wagen
Als u uit de richting van Brussel komt:







Neem afslag 10 (Mechelen-Zuid) richting de N1/Technopolis.
Neem op de rotonde (aan Technolopis) de 2e afslag en ga door naar de
Brusselsesteenweg. Deze gaat over in de Postzegellaan.
Blijf de weg volgen tot het station van Mechelen.
Aan de rotonde neemt u de tweede afslag.
Aan het kruispunt slaat u rechtsaf en neemt u meteen de flauwe bocht naar rechts,
richting de Arsenaalstraat.
Sla linksaf naar de Stationsstraat.

Als u uit de richting van Antwerpen komt:







Neem afslag 9 (Mechelen-Noord) en voeg in op de N16.
Sla vervolgens aan de lichten (McDonald's ligt rechts van u) rechtsaf de ring op.
Volg de ring voor 1,7 kilometer. Aan de rotonde met de Brusselsepoort gaat u
rechtdoor.
Houd bij de splitsing links aan.
Neem na het kruispunt de flauwe bocht naar rechts, richting de Arsenaalstraat.
Sla linksaf naar de Stationsstraat.

Gps-instelling
Opgelet! Is uw wagen uitgerust met een gps-systeem, dan zult u vruchteloos naar de
Stationsstraat zoeken. Geef 'Arsenaalstraat' in als eindbestemming. Op het einde van de
Arsenaalstraat draait u linksaf. U komt dan in de Stationsstraat. De VSV vindt u rechts, op
het nummer 110.
Gps-coördinaten:
LATITUDE: 51.020681
LONGITUDE: 4.486019
Parkeergelegenheid:



Er is een ondergrondse betaalparking (1,40 EUR/uur).
Ook in de Stationsstraat zelf kunt u betalend parkeren, de plaatsen zijn daar echter
beperkt.

Voor een gedetailleerde info raadpleeg onze fiche op Slimweg.be.

