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Wegbeschrijvingen Patershof
Adres
De meeste woningen hebben hun deurbel op het
volgende adres:
• Karmelietenstraat 7-22, 2800 Mechelen
• U moet aanbellen in de portiek van het
poortgebouw (zie foto)
• De andere woningen zijn gelegen aan de
Kromme Elleboogstraat en Kroonstraat, die
liggen aan de overzijde van het complex.

Wegbeschrijving met de trein
(afstappen station Mechelen)
1. U stapt van de trein in station Mechelen en verlaat het station via de voorkant.
2. U wandelt richting centrum via de Hendrick Conciencestraat (schuin rechts voor het
station).
3. U steekt eerst het grote kruispunt met de ring over en blijft rechtdoor gaan de Graaf
Van Egmontstraat.
4. U gaat rechtdoor tot op de Vijfhoek (let op, het getal 5 is hier ver te zoeken). Dit is het
kruispunt vlak voor het water.
5. Aan de Vijfhoek slaat u linksaf de Onze-Lieve-Vrouwestraat in.
6. Deze volgt u voorbij de kerk tot ze uitkomt op de Korenmarkt.
7. Hier gaat u rechtdoor de Adegemstraat in.
8. De Karmelietenstraat is de 2de straat aan uw linkerkant.
9. Ziezo, u bent er. U moet het poortgebouw (nr 7-22) binnengaan. En hier onze bel
zoeken!
Kaart zie p.3

Wegbeschrijving vanuit Antwerpen
1. Op de E19 richting Brussel neemt u afrit nummer 9: Mechelen-Noord.
2. Neem de uiterst rechtse rijstrook en draai mee rechtsaf richting Mechelen centrum.
3. Volg deze weg tot aan de tweede verkeerslichten, daar ziet u rechts op de hoek een
McDonalds. Hier slaat u rechtsaf. U rijdt nu op de ring rond Mechelen.
4. Na de brug over het water slaat u aan de eerste verkeerslichten linksaf, het centrum
in.
5. U rijdt nu in de Adegemstraat, en aan de rechterkant ziet u achtereenvolgens (1) de
Lange Heistraat en onmiddellijk daarnaast (2) de Kroonstraat, vervolgens (3) een
steegje met de naam Mosselschelpstraatje, en ten slotte (4) de Karmelietenstraat.
6. Ziezo, u bent er. U moet het poortgebouw (nr 7-22) binnengaan. En hier onze bel
zoeken! Let op, de hele Mechelse binnenstad en ring is betalend parkeren.
Kaart zie p.4
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Wegbeschrijving vanuit Brussel
1. Op de E19 richting Antwerpen neemt u afrit nummer 10: Mechelen-Zuid.
2. Aan het rondpunt, met rechts de Technopolis, rijdt u rechtdoor. Opgelet, hou hier
direct links aan en het viaduct op.
3. Aan de verkeerslichten slaat u linksaf de Jubellaan in, om vervolgens onmiddellijk
rechtsaf de Brusselsesteenweg in te slaan.
4. U rijdt deze kasseiweg volledig af, tot u op een vrij raar kruispunt/rondpunt uitkomt.
Hier moet u rechts aanhouden en de brug over rijden.
5. Vervolgens komt u aan de lichten van de Brusselpoort. Hier moet u linksaf de ring op,
wat er in de praktijk op neerkomt dat u de driekwart rond de middeleeuwse
stadspoort moet draaien.
6. U passeert twee maal oversteekplaatsen voor voetgangers, telkens met
verkeerslichten. De derde lichten zijn een volwaardig kruispunt, hier slaat u rechtsaf
het centrum in.
7. U rijdt nu in de Adegemstraat, en aan de rechterkant ziet u achtereenvolgens (1) de
Lange Heistraat en onmiddellijk daarnaast (2) de Kroonstraat, vervolgens (3) een
steegje met de naam Mosselschelpstraatje, en ten slotte (4) de Karmelietenstraat.
8. Ziezo, u bent er. U moet het poortgebouw (nr 7-22) binnengaan. En hier onze bel
zoeken! Let op, de hele Mechelse binnenstad en ring is betalend parkeren.
Kaart zie p.5-6

Wegbeschrijving Elders

1. Rij de ring rond Mechelen op.
2. Rij de Adegemstraat in. De Adegemspoort is het kruispunt tussen de Antwerpsepoort
(tussen afrit E19 Mechelen-Noord en Nekkerspoel) en de Brusselpoort
(middeleeuwse stadspoort).
3. U rijdt nu in de Adegemstraat, en aan de rechterkant ziet u achtereenvolgens (1) de
Lange Heistraat en onmiddellijk daarnaast (2) de Kroonstraat, vervolgens (3) een
steegje met de naam Mosselschelpstraatje, en ten slotte (4) de Karmelietenstraat.
4. Ziezo, u bent er. U moet het poortgebouw (nr 7-22) binnengaan. En hier onze bel
zoeken! Let op, de hele Mechelse binnenstad en ring is betalend parkeren.
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Kaart wegbeschrijving met de trein (afstappen station Mechelen)
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Kaarten wegbeschrijving vanuit Antwerpen

5

Kaarten wegbeschrijving vanuit Brussel
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