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Routebeschrijving en parkeren
Mechelen

Wegbeschrijving grindparking en parking Douaneplein
Je kunt gratis parkeren op de grindparking en parking Douaneplein, net buiten de stadsring en op 
ongeveer 1 km of 10 minuten wandelen van het centrum. 

Komende van Antwerpen
Om de grindparking te bereiken, neem je op de E19 afrit 9 (Mechelen-Noord). Volg de borden 
N16/Mechelen centrum/Ring. Rijd vervolgens 1,5 km op de ring, op het kruispunt met de N15, rij 
je rechtdoor richting Heist-op-den-Berg. Ga rechtdoor onder de brug (N15 richting De Nekker) 
en sla meteen na de brug rechtsaf. De eerste afslag aan je rechterkant leidt dan naar parking 
Douaneplein. Wij raden je aan om te parkeren op de grindparking even verderop. Volg daarvoor 
de 1000km-pijlen tot voorbij de inrit van UGC. Vervolgens zie je aan je rechterkant de toegang tot 
de grindparking.

Komende van Brussel
Om parking Douaneplein te bereiken, neem je op de E19 afrit 10 (Mechelen-Zuid). Volg de borden 
richting centrum. Neem aan de rotonde aan station Mechelen de tweede afslag (Hendrik 
Consciencestraat) en sla daarna rechtsaf aan de verkeerslichten. Rijd vervolgens op de ring tot 
aan de vierde verkeerslichten en sla daar opnieuw rechtsaf, onder de brug. Ga meteen na de 
brug opnieuw rechtsaf. De eerste afslag aan je rechterkant leidt dan naar parking Douaneplein. 
Wij raden je aan om te parkeren op de grindparking even verderop. Volg daarvoor de 1000km-
pijlen tot voorbij de inrit van UGC. Vervolgens zie je aan je rechterkant de toegang tot de 
grindparking.

Opgelet: Op het Douaneplein en parking Douaneplein is parkeren alleen toegestaan op de 
daarvoor aangeduide plaatsen. Tegen de spoorwegberm parkeren, is bijvoorbeeld verboden, net 
als langs de weg parkeren op plaatsen waar geen parkeermarkering is voorzien.

Op donderdag 10 mei (feestdag) en zaterdag 12 en zondag 13 mei (weekend) kun je ook gratis 
parkeren op drie randparkings op de ring (R12) rond de stadskern: 
 Zandpoortvest 1
 Zandpoortvest 2
 Rode Kruisplein (Keerdok)

Opgelet! De stad Mechelen heeft zeer strikte regels rond doorgang en parkeren  
(https://www.mechelen.be/parkeren)
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