
 

ROUTE 

TREIN EN STAP OF TRAP 

Station Mechelen Nekkerspoel ligt op 9 minuten wandelen van het Logo en station Mechelen op 

22 minuten (10 minuten met de fiets).  

 

TIP: met Blue Bike kan je bij het station van Mechelen snel een fiets nemen. Een abonnement 

kost slechts 10 euro per jaar, per huurbeurt betaal je 1 euro. 

 

De weg naar ons Logo? 

 

VANUIT HET STATION NEKKERSPOEL  

• Verlaat het station via het Ontvoeringsplein   

• Sla rechts af richting Nekkerspoelstraat en ga de brug over (Dijle) 

• Sla aan de verkeerslichten rechts af en volg de Zwartzustersvest gedurende 50m  

• Sla links af en volg de Zwartzustersberg gedurende 20m   

• Sla rechts af en volg de Lange Heergracht gedurende 30m   

• Neem de eerste straat links 

• Je bent nu in het Paardenstraatje 

• Logo Mechelen bevindt zich op het gelijkvloers van een kleinschalig appartementsgebouw 

VANUIT HET STATION MECHELEN 

• Verlaat het station via het Koning Albertplein 

• Ga op het rond punt richting de Hendrik Consciencestraat 

• Steek aan de verkeerslichten rechtdoor het kruispunt met de Hendrik Speecqvest over 

• Ga rechtdoor en volg de Graaf van Egmontstraat richting Vijfhoek 

• Steek aan de Vijfhoek het bruggetje over (binnen Dijle) 

• Ga rechtdoor en volg de Bruul (winkelstraat) tot aan de Grote Markt 

• Op de Grote Markt zie je aan je rechterzijde het stadhuis 

• Sla voorbij het stadhuis rechts de Befferstraat in 

• Volg de Befferstraat tot op de Veemarkt (met verschillende bushaltes)  

• Ga op de Veemarkt linksaf richting Biest 

• Neem net voorbij het Sint-Romboutscollege op je rechterzijde de eerste straat rechts (dit is 

een zeer smal straatje) 

• Je bent nu in het Paardenstraatje 

• Logo Mechelen situeert zich op het einde van deze straat (net voor de kruising met de Lange 

Heergracht) 

• Logo Mechelen bevindt zich op het gelijkvloers van een kleinschalig appartementsgebouw 
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AUTO 

Kies je toch voor de auto? In de omliggende straten kan je parkeren gedurende maximaal 2 uur 

en geldt een vanaf 0,70 euro/30 min. tot 3,90 euro/2 u).  

 

• De ondergrondse parkeergarage Veemarkt bevindt zich op 200 m van het Logo. Je kan er 

betalend parkeren vanaf 1,90 euro/uur. 

• Randparking Zandpoortvest bevindt zich op 10 minuten wandelafstand van het Logo. Je kan er 

betalend parkeren tussen 8 u en 18 u (0,30 euro/uur). 

• Randparking Douaneplein bevindt zich op 15 minuten wandelafstand van het Logo. Parkeren is 

er gratis. 

 


