Wegbeschrijving
Adres
Thomas More Mechelen
Campus De Ham
Raghenoplein 21b
2800 Mechelen

Wegbeschrijving met de trein:
Per trein, Mechelen Centraal
- Uitgang Centrum kiezen (kant van perron 1);
- Buiten gekomen, naar rechts stappen voorbij de bussen, parallel met de spoorweg;
- Altijd rechtdoor (u stapt voorbij kantoren);
- Helemaal op het einde rechts de voetgangersbrug over de Leuvensesteenweg nemen;
- Aan de andere kant van de steenweg de huizenblok volgen die u rechts ziet.
- U komt aan de ringweg. U blijft uw weg rechts volgen. U ziet nu de gebouwen van Thomas
More.
- U passeert eerst Campus De Ham, voor de eerste parking, aan uw rechterkant.
Alles samen gaat het om zowat tien minuten stappen.
Per trein, Mechelen Nekkerspoel
- Uitgang Centrum kiezen (kant van perron 1);
- Buiten gekomen, links gaan;
- Langs de voetgangersbrug over de Dijle;
- Aan de verkeerslichten oversteken;
- Aan de overkant terug de straat (Keizerstraat) oversteken;
- Altijd rechtdoor, na 200m passeert u aan uw linkerkant de campussen.
- U passeert eerst het nieuwe gebouw, campus De Vest, dan een kleine parking en daarna
Campus De Ham.
Alles samen gaat het om zowat tien minuten stappen.

Zandpoortvest 11 | 2800 Mechelen | tel. 015 36 93 14 | www.memori.be/trainingen | kathleen.charliers@thomasmore.be

Wegbeschrijving met de wagen:
Vanuit Leuven, slaat u aan de vesten (ring rond Mechelen) rechtsaf. Rechts passeert u de
campussen, parkeren kan op de parkings aan uw rechterkant. Campus De Ham is het eerste
gebouw van thomas More dat u passeert, nog voor de eerste parking, aan uw rechterkant, aan
het begin van de Zandpoortvest.

Vanuit de autostrade E19, neemt u afrit 10 (= Mechelen Zuid). Aan het rondpunt rijdt u
rechtdoor richting centrum (= brug over). Aan de lichten rijdt u nog steeds rechtdoor. U komt
aan het station van Mechelen. Aan dat ronde punt draait u gewoon mee. U kunt er maar 1 kant
uit. Aan de lichten slaat u rechtsaf. U rijdt nu op de ringweg rond Mechelen. Die blijft u gewoon
volgen. Aan de volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. (Rechts is richting Leuven). Rechts
passeert u de campussen, parkeren kan op de parkings aan uw rechterkant. Campus De Ham is
het eerste gebouw van thomas More dat u passeert, nog voor de eerste parking, aan uw
rechterkant, aan het begin van de Zandpoortvest.

Parking
Vinci Parkings
Zandpoortvest
2800 Mechelen
(2,40 euro voor een hele dag)

Zandpoortvest 11 | 2800 Mechelen | tel. 015 36 93 14 | www.memori.be/trainingen | kathleen.charliers@thomasmore.be

