
naar De Garage 

vanuit station Mechelen

te voet
Neem de Hendrik Consciencestraat, aan de 
verkeerslichten steekt u over naar de Graaf 
Van Egmontstraat. U wandelt rechtdoor en 
komt zo op de Bruul uit. U volgt de Bruul tot 
aan de Grote Markt. Op de Grote Markt 
gaat u naar links, richting de Sint-Rombouts-
kathedraal. Schuin tegenover de grote 
toegangspoort van de kathedraal bevindt 
zich De Garage. 

stadslijnen halte Botermarkt
lijn 1 richting Pasbrug
lijn 2 richting Nekker
lijn 7 richting Otterbeek

Als u van de bus stapt, wandelt u naar links 
en volgt u de Bruul. Op de Grote Markt gaat 
u naar links en wandelt u richting de Sint-
Romboutskathedraal. Schuin tegenover 
de grote toegangspoort van de kathedraal 
bevindt zich De Garage. 

stadslijn: halte Schoenmarkt
lijn 4 richting Battel – Leest

Als u van de bus stapt gaat u naar rechts, volg 
de straat richting de Sint-Romboutskathedraal. 
Schuin tegenover de grote toegangspoort van 
de kathedraal bevindt zich De Garage. 

vanuit station Mechelen Nekkerspoel

te voet
Steek het Ontvoeringsplein over en neem de 
voetgangersbrug, steek de ring over en wandel 
de Keizerstraat in. U gaat de Veemarkt over 
en wandelt zo de Befferstraat in. Op het einde 
komt op de Grote Markt terecht. Wandel 
de Grote Markt over en ga richting de Sint-
Romboutskathedraal. Schuin tegenover 
de grote toegangspoort van de kathedraal 
bevindt zich De Garage. 

naar de voormalige Match supermarkt

vanuit station Mechelen

te voet
Neem de Hendrik Consciencestraat, aan de 
verkeerslichten steekt u over naar de Graaf 
Van Egmontstraat. U wandelt rechtdoor 
en komt zo op de Bruul uit. U volgt de Bruul, 
de tweede straat aan uw linkerkant is de 
Borzestraat, waar de voormalige Match 
zich bevindt. 

stadslijnen: halte Botermarkt
lijn 1 richting Pasbrug
lijn 2 richting Nekker
lijn 4 richting Battel –Leest
lijn 7 richting Otterbeek 

U wandelt een stukje terug en de tweede straat 
aan uw rechterkant is de Borzestraat, waar de 
voormalige Match zich bevindt. 

vanuit station Mechelen Nekkerspoel 

te voet
Steek het Ontvoeringsplein over en neem de 
voetgangersbrug, steek de ring over en wandel 
de Keizerstraat in. U wandelt de Veemarkt 
over en gaat rechtdoor tot u aan de Grote 
Markt komt. Daar gaat u naar links. U volgt 
nu de Bruul - de derde straat aan uw rechterkant 
is de Borzestraat, waar de voormalige 
Match zich bevindt.

met de wagen

E19, Brussel – Antwerpen, 
afrit Mechelen Zuid

Aan het rondpunt aan Technopolis, rechtdoor 
en de brug over. Aan de verkeerslichten 
rechtdoor en nog een brug over. Aan het 
rondpunt aan het NMBS-station, de grote baan 
volgen en de Hendrik Consciencestraat 
inrijden. U kan de parkingborden van de stad 
Mechelen volgen, kies voor de Grote Markt, 
Veemarkt of Centerparking (Blauwe 
Hondstraat) Als u goedkoper wil parkeren kies 
dan voor de randparking Zandpoortvest. 
Daarvoor rijdt u op het einde van de Hendrik 
Consciencestraat naar rechts en aan de 
volgende twee verkeerslichten rechtdoor. 
Na ongeveer 300 meter ziet u aan uw 
rechterzijde parking Zandpoortvest. 

E19, Antwerpen – Brussel, 
afrit Mechelen Noord

Richting Centrum volgen. Op de ring kan u 
de parkingborden van de stad Mechelen 
volgen. Kies voor de Grote Markt, Veemarkt 
of Centerparking (Blauwe Hondstraat). 
Wil u goedkoper parkeren, kies dan voor de 
randparking Zandpoortvest. Daarvoor rijdt 
u aan alle verkeerslichten rechtdoor. Aan 
het kruispunt Nekkerspoel, richting Leuven 
volgen. Na ongeveer 300 meter ziet u aan 
uw linkerkant parking Zandpoortvest.
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