Parkeren in Mechelen
Gratis parkeren
Douaneplein (net buiten de stadsring)
Ca. 1 km of 10 minuten wandelen naar het centrum.
Vanop de ring volg je te voet de Monumentenroute. Deze leidt je langs de paleizen van de
Margareta's en de Sint-Pieter-en-Paulkerk naar de Grote Markt.

Goedkoop parkeren aan de stadsrand
Er zijn drie randparkings op de ring (R12) rond de historische stadskern. Beperkt tarief; gratis in het
weekend en op wettelijke feestdagen. Op zaterdag pendelen shoppers gratis en comfortabel tussen
gratis randparkings en het winkelcentrum met de Shopping Shuttle (/gratis-shopping-shuttle).

Vanuit Brussel, Leuven en Lier
Zandpoortvest 2
Volg de Margaretaroute. Je passeert onder andere de paleizen van Margareta van Oostenrijk en
Margareta van York.
Via de Veemarkt kom je op de Grote Markt terecht.
Q-park Mechelen Bruul
onder de Hendrik Speecqvest vind je de nieuwe parking Bruul, die je tot vlakbij de winkelstraat
brengt.

Vanuit Antwerpen
Rode Kruisplein (Keerdok)
Volg de Kinderroute, die je langs enkele leuke activiteiten en een speeltuintje voor kinderen leidt.

Betalend parkeren in het centrum
In en rond de autoluwe zone in het centrum zijn er momenteel zes ondergrondse betaalparkings.

Vanuit Brussel
Hoogstraat (aan de Ganzendries)
Lamot (aan de Vismarkt)
Je rijdt de stad binnen langs het station. Net voorbij de rotonde aan het station zie je een
signalisatiebord naar parking Hoogstraat en parking Lamot. Volg de pijlen via de Hoogstraat naar
het centrum.

Vanuit Antwerpen en Lier
Kathedraal (aan het Sint-Romboutskerkhof)
Grote Markt

Volg de signalisatie op de stadsring, via de Sint-Katelijnestraat naar het stadscentrum.

Vanuit Leuven en Bonheiden
Veemarkt
Volg de signalisatie op de stadsring, via de Keizerstraat naar het stadscentrum.
Inno (aan de Leermarkt)
Volg de signalisatie op de stadsring, via de Bleekstraat naar het stadscentrum.

Wandelroutes
Om je te helpen de weg naar het stadscentrum te vinden, werden vanuit de
randparkings en de twee stations handige wandelroutes naar het stadscentrum
aangelegd. Via overzichtelijke infoborden en handige stapstenen word je gemakkelijk
de stad binnengeleid.

Volgende routes kunnen je pad kruisen:
Gele Route | Kinderroute: Rode Kruisplein – Vismarkt
Groene Route | Monumentenroute: Douaneplein – Grote Markt
Roze Route | Kunstroute: Zandpoortvest (P1) – Bruul
Blauwe Route | Margaretaroute: Zandpoortvest (P2) – Befferstraat
Oranje Route | Reizigersroute: Koning Albertplein – Bruul
Kaart
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Links
Flyer: autoluwe binnenstad (/flyer-autoluwe-binnenstad) (206 KB)
Flyer: Mechelen makkelijk bereikbaar (/mechelenmakkelijkbereikbaar) (833 KB)



