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MOBILITEIT 
● met de fiets: 

○ Sint-Katelijne-Waver is een fietsvriendelijke gemeente. De meeste toegangswegen naar 
De MET beschikken over een veilig fietspad. 

○ Stippel samen met uw kind de veiligste schoolroute uit, en leg deze route een aantal 
keer samen af voor u uw kind alleen de weg opstuurt. Controleer regelmatig de fiets 
van je kind. Een fiets die tip top in orde is, draagt bij tot de veiligheid van je kind. 

○ er wordt een fietsenstalling voorzien op de afgesloten speelplaats. 
 

● met het openbaar vervoer: 
● vanaf station Mechelen of station Nekkerspoel Mechelen   

● bus 510 of 511 
○ tot Halte Sint-Katelijne-Waver Schorsemolenstraat 
○ daarna +/- 1km stappen tot aan De MET Katelijne. 

 
● bus 560 of 561 

○ tot Halte Sint-Katelijne-Waver Deudondreef. 
○ daarna +/- 700m stappen tot aan De MET Katelijne. 

 
 

● vanaf centrum Sint-Katelijne-Waver 
● bus 560 of 561 

○ tot Halte Sint-Katelijne-Waver Deudondreef. 
○ daarna +/- 700m stappen tot aan De MET Katelijne. 



 
● vanaf Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

● bus 510 of 511 
○ tot Halte Sint-Katelijne-Waver Schorsemolenstraat 
○ daarna +/- 1km stappen tot aan De MET Katelijne. 

 
● vanaf Keerbergen - Rijmenam -Bonheiden 

● bus 530 of532 
○ tot Halte Sint-Katelijne-Waver Pasbrug 
○ daarna +/- 1km stappen tot aan De MET Katelijne. 

○  
● vanaf Putte 

● bus 510 of 520 
● tot Halte Sint-Katelijne-Waver Pasbrug 
● daarna +/- 1km stappen tot aan De MET Katelijne. 

 
● met de wagen: er is een grote gratis parking voor de deur 

○ Automobilisten: Indien u uw kind(eren) met de wagen naar school brengt, willen wij er 
op drukken om uw wagen reglementair te parkeren. 

○ De parking wordt ook gebruikt door ouders van de lagere school aan de overkant van 
de straat, de plaatsen zijn dus beperkt. 

○ De parking is niet altijd toegankelijk. 
 
 


