HOE GERAAK IK IN HET VACCINATIECENTRUM?
Van Wichelen naar De Warande in Wetteren

Met de fiets
p. 3
Maak van deze belangrijke dag ook een ontspannende dag. Vanuit
elke deelgemeente werkten wij een veilige fietsroute uit naar het
vaccinatiecentrum. Aan de ingang van het centrum is een ruime
fietsenstalling voorzien om je fiets veilig achter te laten.

Met het openbaar vervoer (bus of trein)
p. 5
De bus stopt voor of op wandelafstand van het vaccinatiecentrum.
Het is verplicht een mondmasker te dragen op alle voertuigen, haltes
en perrons van De Lijn en de NMBS.

Met de auto (alleen of samen)
p. 6
Er is voldoende parking. Kom met je eigen auto of laat je brengen
door een familielid, buur of vriend. Het centrum is volledig
rolstoeltoegankelijk. Je mag een begeleider meenemen, maar onze
stewards staan ook voor je klaar. Het is mogelijk om ter plekke een
rolstoel te lenen.

Lukt het toch niet om ter plaatse te raken?
p. 7
Heb je geen vervoer? Laat het ons weten. We werken samen een oplossing op maat uit.
Dat kan met aangepast vervoer, aangestuurd door vrijwilligers.

Samen kunnen we dit aan!
English? Français?

2

Met de fiets
Van de Bruinbeke naar De Warande
Bruinebekestraat – Pannekensweg – fietspad tussen Pater Bontinckstraat en
spoorweg – Spoorwegstraat – Stationstraat – voorbij station naar fietssnelweg
naast spoorweg - Warandelaan
Je kan ook de QR-code scannen. Het is mogelijk dat je na het scannen nog op
een link moet klikken die in een nieuw venster opengaat.

Van Schellebelle-Dorp naar De Warande
Drabstraat – jaagpad langs de Schelde tot aan Legeweg – oversteken
gewestweg N416 naar Warandestraat – door stuifduinen (zandbergen) naar
Warandelaan
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Van Serskamp naar De Warande
Dorpstraat – Anker – Wetterensteenweg – Serskampsteenweg –
Serskampstraat –Victor Van Sandelaan – over de spoorweg IJzeren Brug Warandelaan

Van Wichelen naar De Warande
Margote – Statiestraat – oversteken gewestweg N442 – Steenakker – Lange
Haagstraat – Watermolenstraat – Bruinbekestraat – Pannekensweg – Fietspad
tussen Pater Bontinckstraat en spoorweg – Spoorwegstraat – Stationstraat –
voorbij station naar fietssnelweg naast spoorweg - Warandelaan
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Met het openbaar vervoer
Het is verplicht een mondmasker te dragen op alle voertuigen, haltes en perrons van De lijn en de NMBS

Met de bus (De Lijn)

Vanaf dorp Serskamp (lijn 58)
●
●
●
●
●

Reistijd : 12 minuten
Of je kan ook kiezen voor één van de andere opstaphaltes : Smetledestraat, Heidestraat, Biesakker,
Nieuwstraat of Boskantstraat.
Amplitude: van 6 tot 19 uur, op zaterdagen van 13 tot 21 uur
Frequentie : Elk uur op week- en zaterdagen
Afstaphalte : Jozef Buyssestraat, op 300 meter van De Warande

Vanaf kerk Wichelen (lijn 27/28)
●
●
●
●
●

Reistijd : 14 minuten
Of je kan ook kiezen voor één van de volgende opstaphaltes : Bohemenhoek, Bohemen, Kapel
Margote, Moleken, Brugsken
Amplitude: van 6 tot 19 uur, op zaterdagen van 8 tot 21 uur
Frequentie : om het uur op week- en zaterdagen
Afstaphalte : Zwemkom De Warande, vlakbij

Vanaf dorp Schellebelle (lijn 27/28)
●
●
●
●
●

Reistijd : 8 minuten
Of je kan ook kiezen voor één van de volgende opstaphaltes : Brugsken, Bruinbekestraat,
Trompstraat, Ertbrugstraat
Amplitude: van 6 tot 19 uur, op zaterdagen van 8 tot 21 uur
Frequentie : om het uur op week- en zaterdagen
Afstaphalte : Zwemkom De Warande, vlakbij

Meer info: www.delijn.be/nl/routeplanner/
Bent u geregistreerd als gebruiker van de Belbus, dan kan u ook hier gebruik van maken.
Voor info over de terugbetalingsmogelijkheid: bel het 0800 nummer op uw uitnodiging

Met de trein (NMBS)
Vanaf ‘den halt’ Serskamp
●
●
●

Reistijd : 7 minuten
Frequentie : om het uur elke dag
Afstapstation : Wetteren, op 800 meter van De Warande
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Vanaf station Wichelen
●
●
●

Reistijd : 7 minuten
Frequentie : om het uur op weekdagen
Afstapstation : Wetteren, op 800 meter van De Warande

Vanaf station Schellebelle
●
●
●

Reistijd : 3 minuten
Frequentie : twee treinen per uur, elke dag
Afstapstation : Wetteren, op 800 meter van De Warande

Meer info : www.belgiantrain.be
Voor info over de terugbetalingsmogelijkheid: bel het 0800 nummer op uw uitnodiging

Met de auto
Vanuit Serskamp
Dorpstraat, Anker, Wetterensteenweg, Serskampsteenweg en Zuidlaan/Acacialaan naar De Warandelaan.

Vanuit Bruinbeke
Bruinbekestraat – N416 : Dendermondsesteenweg, Hoogstraat, Dorp, Wettersestraat,
Dendermondesteenweg (Wetteren), Wegvoeringstraat en Achttien Augustuslaan naar de Warandelaan.

Vanuit Wichelen en Schellebelle
N416 : Margote – Moleken – Ten Brugsken – Dendermondsesteenweg – Hoogstraat – Dorp –
Wettersestraat - Dendermondesteenweg (Wetteren) – Wegvoeringstraat – Achttien Augustuslaan –
Warandelaan
Vanaf 16 maart 2021 zal het Agentschap Wegen en Verkeer wegeniswerken uitvoeren in de Hoogstraat –
Dorp – Wettersestraat in Schellebelle. Volg op dat moment de aangegeven omleiding.
Er is parking voorzien op het terrein van De Warande (kant Warandelaan, aan de watertoren). Alternatieve
parkings zijn beschikbaar aan de Statiewegel (achterkant station), tussen Nieuwstraat en Gentsesteenweg
en Felix Beernaertsplein/Dries. (Allemaaal met parkeerschijf, maximaal 4 uur).
Voor minder mobiele mensen zijn ter plaatse rolstoelen beschikbaar. Je begeleider kan tot aan de ingang
van het vaccinatiecentrum rijden, je daar verder helpen en je ophalen aan de uitgang of mee naar binnen
gaan.
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Heb je geen eigen auto? Je kan ook coronaveilig meerijden met een
familielid, knuffelcontact, bereidwillige buur of vriend.
● Ga achteraan rechts in de wagen zitten
● Ventileer door vooraan rechts en achteraan links het autovenster open te laten
● Draag allebei je mondmasker

Lukt het toch niet om ter plaatse te geraken?
We zoeken samen met jou naar een oplossing via onze mindermobielencentrale of via onze
vrijwilligerswerking.
Contacteer het callcenter via het 0800-nummer op je uitnodiging.
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