Te voet en met de fiets
De Hendrik Consciencestraat verbindt de stadsring R12 van Mechelen met het
hoofdstation. Onze ingang bevindt zich op ongeveer 50 meter vanaf de R12, en op
150 meter vanaf het Koning Albertplein voor het station, aan de rechterkant van de
straat. Er is voldoende fietsstalling voorzien rechts van onze ingang.
Met de trein
Het hoofdstation van Mechelen wordt rechtstreeks en hoog-frequent bediend vanuit
bijna alle hoeken van Vlaanderen en Brussel. Het volledige treinaanbod kan u
raadplegen op www.nmbs.be. Vanaf de uitgang aan de voorkant is het slechts
200 meter stappen naar de ingang van MINT.

Wegbeschrijving

Met de bus
Het Koning Albertplein voor het station en de perrons in de Stationsstraat vormen
een hoofdhalte in het busnetwerk van De Lijn. Dit betekent dat een meerderheid van
de stads- en streeklijnen hier hun vertrek- en eindhalte hebben, en dat vanuit de
regio Mechelen een volledig direct aanbod bestaat naar MINT. Op www.delijn.be
kan het gehele aanbod gevonden worden.
Met de wagen
Komende vanuit de richting Antwerpen: op de E19 richting Brussel neemt u de afrit
Mechelen-Noord (nummer 9) en volgt u richting Centrum. Aan het kruispunt met de
stadsring R12 slaat u rechtsaf en volgt u de stadsring over ongeveer 1,6 kilometer.
Vlak na het kruispunt met het Kardinaal Mercierplein kan u rechtsaf slaan in de
Michiel Coxiestraat, de achterkant van ons kantoor. Tweemaal rechts het hoekje om
komt u in de Hendrik Consciencestraat.
Komende vanuit de richting Brussel: op de E19 richting Antwerpen neemt u afrit
Mechelen-Zuid (nummer 10) en volgt u richting Centrum. U rijdt het station van
Mechelen aan uw rechterkant voorbij en draait vervolgens verplicht de Hendrik
Consciencestraat in.
Parkeren
Zowel in de Consciencestraat als de aanliggende Coxiestraat vindt u eenvoudig een
parkeerplaats. Let wel, er geldt betalend kort-parkeren en controle is strikt! Vanuit
de Michiel Coxiestraat maar ook vanaf de N26 Leuvensesteenweg kan u ook de
stationsparking inrijden waar meer voordelige tarieven voor lang-parkeren gelden.
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