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Met de auto
Het autovrije stadscentrum maakt het winkelen in Mechelen nog plezieriger.
Kom je toch met de wagen naar Mechelen, lees dan eerst volgende tips!
Voordelig tijdens de week en gratis in het weekend zijn de parkings Zandpoortvest en Rode
Kruisplein; beiden op slechts vijf minuten wandelen van het centrum.
De gratis parkings Douaneplein en P&R Nekker liggen op een kilometer van de Grote Markt. Op
zaterdagen en koopzondagen vervoert onze Shopping Shuttle (/shoppingshuttle) je gratis tot het
centrum en terug.
In de binnenstad volg je de lussen tot een van onze betalende ondergrondse parkings
(https://www.mechelen.be/parkeren-in-het-centrum-en-stationsomgeving).
Het voorbije jaar openden er maar liefst drie gloednieuwe parkings waar je altijd wel een plekje
vindt: parking Bruul (350 plaatsen), Tinel en Station.
Ben je minder goed te been en beschik je over een parkeerkaart voor personen met een
beperking? Pal in het centrum, aan het Postgebouw en op de IJzerenleen, zijn er speciaal
gereserveerde plaatsen (niet toegankelijk op zaterdagvoormiddag tijdens de markt). Ook aan het
Sint-Romboutskerkhof, in de Keizerstraat en de Zakstraat zijn er parkeerplaatsen voor
mindervaliden.
Download voor je vertrek gratis de Parking app (https://www.mechelen.be/mobieleparkeerapp) en vind steeds een parking dicht bij je bestemming. Ook sta je nooit meer voor een
volle parking en word je de weg gewezen.
Wil je snel een boodschap doen, dan kan je gebruik maken van het ‘gratis kwartiertje’. Dit kan tot 5
keer op een dag, elk kwartiertje op een andere plaats.
Kortparkeren (30 min): Hoogstraat/Ijzerenleen/Hanswijkstraat

Shopping Shuttle
Elke zaterdag (9u-19u) en koopzondag (11-19u) voeren de minibusjes je gratis tot het centrum en terug
naar de randparkings Douaneplein en P&R Nekker.

De minibussen rijden rechtstreeks van Douaneplein en P&R Nekker via de Veemarkt naar de Grote
Markt. De volledige route van de Shopping Shuttle vind je hier (/shoppingshuttle).
Opgelet! Deze pendeldienst wijzigt zijn traject op 23/12, 29/12 en 30/12 omwille van de Kerstjumping.
Deze dagen rijdt de shuttle niet via P&R Nekker en Douaneplein, maar via parking Zandpoortvest richting
Veemarkt - Grote Markt en terug.
Tijdens de shoppingweekends in de eindejaarsperiode (15-16, 22-23, 29-30 december kan) je eveneens
gebruik maken van de watertaxi (http://www.mechelenhoudtjewarm.be/bereikbaarheid). Parkeer op
het Rode Kruisplein en neem aan het Keerdok de boot naar de Haverwerf en weer terug.

Handenvrij shoppen
Laat je aankopen achter in een van de deelnemende winkels en geniet van een dagje shoppen of
een terrasje zonder gezeul!
De fietskoerier bezorgt je nieuwste aanwinsten dezelfde dag aan huis, wanneer jij wil.
Voor een levering binnen Mechelen betaal je zes euro. Woon je verder? Dan bepaalt de afstand de
prijs. Je kan cash of met bankkaart betalen.
Zonder meerprijs pikt de ECOkoerier al je aankopen in de verschillende winkels op.
Alle info vind je op http://www.ecokoeriers.be/handenvrij-shoppen
(http://www.ecokoeriers.be/handenvrij-shoppen) of download de gratis app Handenvrij shoppen
(http://www.ecokoeriers.be/)en maak het jezelf gemakkelijk!

Met de ets
De fietsostrade verbindt Antwerpen en Mechelen in een rechte lijn met elkaar. Ook langs het
kanaal of de Dijle is fietsen snel en veilig. De meeste lokale fietspaden sluiten aan op deze
fietsroutes, waardoor je in een mum van tijd in hartje Mechelen bent.
Dankzij de vele fietsenstallingen in het centrum en de fietsenparkings aan de Haverwerf en
IJzerenleen moet je niet lang zoeken naar een plekje.
In de Sinte Mettetuin, het nieuwe park tussen de Bruul en de Lange Schipstraat, staat je fiets droog
in een overdekte fietsenstalling.
Ook in parking Inno (Leermarkt) kan je tegen betaling (€0,60 per uur) zonder zorgen je fiets achter
laten.
Fiets je met een elektrische fiets? Op de Veemarkt vind je EVA-laadpalen met 100% groene stroom.

Openbaar vervoer
Met de bus
De Centrumpendel van de Lijn: om de 10 minuten een vaste afspraak aan het station. Er zijn 2
routes die elkaar afwisselen. De ene bedient uitgebreid het centrum, de andere bedient ook het
centrum, maar brengt de Mechelaar en de bezoeker tot Nekkerspoel en terug.
Het regionet van De Lijn staat garant voor een vlotte verbinding tussen Mechelen en de
buurgemeenten.
Alle info bij De Lijn (https://www.delijn.be/nl/gemeenten/gemeente/mechelen).
Vanaf 15 december kan je vier weekends op rij op de bussen van De Lijn

een Shoppingbiljet kopen. Voor slechts € 1 reis je heen en terug vanuit Mechelen, Sint-KatelijneWaver, Bonheiden, Boortmeerbeek, Zemst, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos, Rumst, Duffel en Boom.

Met de trein
Mechelen heeft 2 stations: station Mechelen en station Mechelen-Nekkerspoel. Beide stations
bevinden zich op wandelafstand van het winkelcentrum (10min).
In station Mechelen staan bovendien Blue-bikes (http://www.blue-bike.be/nl/zoek-een-blue-bikepunt) voor je klaar, handige fietsen die je als abonnee gemakkelijk kan huren. Zo ben je in no time op je
bestemming! Op winkelzondag 17 december biedt Blue-bike trouwens uitzonderlijk elke tweede rit gratis
aan!
W www.nmbs.be/mechelen
(http://www.nmbs.be/mechelen)W www.railtime.be (http://www.railtime.be)
Tijdens de shoppingweekends in de eindejaarsperiode (15-16, 22-23, 29-30 december kan je vanaf het
station tot aan het Schepenhuis en weer terug gebruik maken van een fietstaxi
(http://www.mechelenhoudtjewarm.be/bereikbaarheid))

Per taxi
Taxi's zijn vaak een goede aanvulling op het openbaar vervoer. Ook voor wie uitgaat en een glaasje
drinkt, is een taxi de ideale oplossing.
Aan het station van Mechelen vind je een of meerdere taxi's op de vaste staanplaatsen vlakbij de
stationsuitgang op het Koning Albertplein. Ook op andere plaatsen in de stad vind je vaste
parkeerplaatsen voor taxi's, maar deze zijn niet altijd ingenomen. In dat geval bel je best een van
de Mechelse taximaatschappijen (/per-taxi) om een taxi te reserveren.

Met de moto
Parkeer op een van de voorziene plaatsen aan het Postgebouw, vlakbij de Grote Markt (niet tijdens de
zaterdagse markt).



