
 

Domein Roosendael 

 

Rozendaal 5 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

Antwerpen 

Stap en Trap 

Het domein ligt vlakbij fietsknooppunt 55 van het fietsknooppuntennetwerk van de 

provincie Antwerpen. Meer informatie over fietsknooppunten in de buurt vind je op 

de website van Fietsnet. 

 

Domein Roosendael is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

 

Op het domein is er een fietsenstalling voor 60 fietsen voorzien. 

 

Slimweg! Er wacht een fiets op jou in het station, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. 

Abonneer je en stap op de fiets! Een abonnement kost slechts 10 euro per jaar, per 

huurbeurt betaal je 3 euro. Alle info vind je op de website van Blue Bike. Dit is enkel 

mogelijk in het station van Mechelen.  

 

Je kan op het domein kamperen of overnachten in het jeugdverblijf. 

Trein 

Het station van Sint-Katelijne-Waver ligt op 2 kilometer van het domein. Het station 

van Mechelen ligt op 6,7 kilometer van het domein. 

Kom je van het station Sint-Katelijne-Waver? 
Neem aan het station de trap aan de brug naar de Stationstraat. Ga verder langs de 

Hertstraat. Blijf 2 kilometer rechtdoor wandelen. Je komt het domein op je rechterkant 

tegen. Bekijk hier het wandelplan. 

 

Verkies je het openbaar vervoer? 

Dan spoor je best naar het station van Mechelen. Hier neem je dan bus 500. 

 

Kom je van het station van Mechelen? 

Ga je te voet of met de fiets? Bekijk hier het fiets- of wandelplan. 

 

http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx?pos=51.068221+4.466264&msg=Domein%20Roosendael
http://www.blue-bike.be/
http://www.routeyou.com/nl/route/view/1604513/wandelroute/wandelen/station-sint-katelijne-waver-domein-roosendael.nl
http://www.routeyou.com/nl/route/view/1604547/wandelroute/wandelen/station-mechelen-domein-roosendael.nl


 

Verkies je het openbaar vervoer? 

Neem aan het station bus 500 richting Antwerpen tot aan de halte 'Walem Kerk'. 

Vanaf deze halte is het nog zo'n 750m wandelen naar het domein. 

Bus - Tram 

Onderstaande lijnen komen in de buurt van het domein: 

Met lijn 500 stap je af aan de halte 'Walem Kerk'. 

Deze halte ligt op 750 meter van het domein. 

Sla de Kerkstraat in en neem de eerste straat rechts. Sla aan de T-splitsing linksaf naar 

de Lange Zandstraat. Na 500 meter kom je het domein op je linkerkant tegen. 

 

Met lijn 552 stap je af aan de halte 'Kievitstraat'. 

Deze halte ligt op 1,4 kilometer van het domein. 

Sla linksaf naar de Hogevelden. Neem de tweede straat rechts naar de Rozendaalweg. 

Sla aan de T-splitsing linksaf naar de Kuikenstraat. Neem de eerste straat rechts. Dit is 

de Lange Zandstraat. 

 

Met lijn 6 stap je af aan de halte 'Mechelen Beschermde Werkplaats'. 

Deze halte ligt op 1,4 kilometer van het domein. 

Wandel naar de Koning Albertstraat en sla linksaf. Neem de eerste straat rechts. Dit is 

de Lange Zandstraat. 

 

Zijn er storingen of omleidingen op je reisweg? 

Die kan je snel en eenvoudig terug vinden op de website van De Lijn. Zoek je lijn op 

en klik op het tabblad 'Omleidingen'. Ook als je een route opzoekt via de routeplanner 

worden eventuele omleidingen op die route vermeld. 

Auto 

Geraak je vlot op je bestemming of is het aanschuiven geblazen? Controleer voor je 

vertrekt de verkeerssituatie op de snelwegen of bekijk geplande wegenwerken dankzij 

de nieuwsberichten van het Verkeerscentrum Vlaanderen. 

Carpool 

Al eens gedacht om samen te rijden? Je bespaart aanzienlijk op je kosten, het is een 

stuk gezelliger dan alleen rijden en je helpt het milieu een handje. Surf naar 

Carpoolplaza voor meer informatie. 

Parkeren 

Het domein beschikt over een gratis parking. 

  

http://www.delijn.be/nl/lijnen/
http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/kaart
http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/nieuws
http://www.carpool.be/vlaanderen/particulieren/index.shtml


 

Routebeschrijving 

Om het domein gemakkelijk te vinden met de auto geef je op je GPS het volgende 

adres in: Lange Zandstraat 133, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

Je bevindt je dan recht tegenover de oprijlaan naar Roosendael. 

Kom je vanuit Antwerpen via de E19? 

 

Neem op de E19 afrit 8 (Rumst) richting Duffel. Sla linksaf naar de Bussestraat. Sla 

rechtsaf naar de Mechelsesteenweg. Blijf deze weg volgen voor 2,5 kilometer. Sla 

linksaf naar de Lange Zandstraat. Je komt het domein op je linkerkant tegen. 

Kom je vanuit Brussel via de E19? 

 

Neem op de E19 afrit 9 (Mechelen-Noord) en voeg in op de N16 richting Heist-op-

den-Berg/Lier. Neem de oprit naar de R6 richting Lier. Sla aan het kruispunt linksaf 

naar de Antwerpsesteenweg. Blijf deze weg volgen voor 1,8 kilometer. Sla rechtsaf 

naar de Lange Zandstraat. Je komt het domein op je linkerkant tegen. 
 


