
89

05

Bluebits bvba
Kanunnik Davidlaan 37 - 2500 Lier
T. 03 488 61 87 - G. 0495 21 52 93 (Kurt De Vocht)

 - info@bluebits.be www.bluebits.be

Route

PER FIETS
De leukste route, en vaak veel sneller dan je 
denkt!

Tussen fietsknooppunt 89 en 05 sla je aan de 
gevangenenpoort (Zimmerplein / Eikelstraat) af 
naar de begijnhofstraat. De K. Davidlaan vind je 
op je rechterkant.

Bonus op deze route: De netedijken, de 
zimmertoren, het begijnhof en een 
onovertrefbaar voldaan fietsgevoel :-)

We maken graag plaats in onze garage om je 
fiets te stallen.

PER TREIN

Het station van Lier heeft zeer goede verbindingen.

Wandelafstand: ±15 minuten
Station buitenkomen > Naar links > Naast de tunnel 
blijven > Lichten kruisen > Brug oversteken > 
Stadsvesten op je rechterkant > K. Davidlaan

Aan het station vind je ook fietsen van
www.blue-bike.be. 

Bonus op deze route: De stadsvesten zijn in alle 
seizoenen leuk om langs te wandelen :-)



PER BUS - Er zijn 3 bushaltes op een 5-tal minuten wandelafstand. 

Halte ‚Sint-Annastraat’ > Mechelsesteenweg > Mechelsestraat > K. Davidlaan
Halte ‚Kliniek’ > Karthuizersvest > Kapucijnenvest > Wandelweggetje rechts tussen de huizen
Halte ,Markt’ > Eikelstraat > Begijnhofstraat > K. Davidlaan

Op zaterdag is er een aangepaste regeling (markt)

PER AUTO - Vermijd zo veel mogelijk de gezellige binnenstad: volg de ring tot aan de Mechelsesteenweg (kruispunt 
Carrefour). Via Mechelsesteenweg > Mechelsestraat > Kapucijnenvest > Begijnhofstraat kom je in de Kanunnik Davidlaan. In de 
binnenstad geldt overal betaalparkeren tot 19u00 (inclusief ijverige controleurs ;-)

Overdekte parkings: P10 „Dungelhoeff“ (Via Kazernedreef) of P6 „Grote Markt“ (via Florent Van Cauwenberghstraat). 

Aan cultuurcentrum ‚De Mol’ (±15 minuten wandefstand) is er een gratis randparking. Stel hiervoor je GPS in op kruispunt 
Waversesteenweg / Aarschotsesteenweg (Ring volgen tot aan de Aarschotsesteenweg). Je kan de wandelroute volgen vanaf 
fietsknooppunt 05 (zie hoger).
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