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ROUTEBESCHRIJVING 
 
Met het openbaar vervoer  
Het Vormingscentrum ligt net buiten de dorpskern van Malle. Je kunt met de trein komen tot aan het station van Turnhout en dan 
de bus nemen. Met de lijnen 408, 409, 411, 431, 607, 618, 619 en 629 stap je af aan de halte ‘Dorpplaats’.  
Deze halte ligt op iets meer dan 1 kilometer van het Vormingscentrum. Laat de parkeerplaatsen van de Dorpsplaats links van je en 
wandel over de Turnhoutsebaan. Ga daar na 300 meter rechtsaf de Smekenstraat in. 
 
Met de lijnen 400, 401, 410 en 419 stap je af aan de halte ‘Oostmalle G. Gezellelaan’.  
Deze halte ligt op 400 meter van het Vormingscentrum.  
 De bushalte ligt op de Turnhoutsebaan, een drukke weg. Je moet de Guido Gezellelaan in, de dichtstbijzijnde zijstraat van de 
Turnhoutsebaan. Aan het einde van de straat vind je het Vormingscentrum. 
 
Met de fiets 
Het Vormingscentrum bevindt zich dichtbij het fietsknooppunt 83 van het fietsknooppuntennetwerk Antwerpse Kempen, op het 
gedeelte tussen knooppunt 83 en 52. Het domein is zeer toegankelijk voor fietsers, want niet enkel bereikbaar via de gewone 
toegangswegen maar ook via drie fietssluizen. Fietsen kunnen gestald worden voor het gebouw. Er is een fietsenstalling voor een 
60-tal tweewielers. 
 
Met de auto 
Het Vormingscentrum is met de auto gemakkelijk te bereiken via de: 

• gewestweg Antwerpen-Oostmalle-Turnhout 
• autosnelweg E34 afrit Zoersel (nr 20) 
• autosnelweg E313 afrit Massenhoven (nr 19) 
• autosnelweg E19 afrit Loenhout (nr 2) 

Vanaf Oostmalle centrum (kerk) richting Turnhout is het ± 1km buiten de dorpskom linksaf (Guido Gezellelaan) en dan nog 200 m 
verder. 
Vanaf Turnhout en Beerse sla je ± 1 km voor de dorpskern rechtsaf in de Guido Gezellelaan (direct voor de bushalte). Het 
Vormingscentrum ligt 200 m verder aan je rechterkant.  Er zijn 2 gratis parkings: één voor 120 wagens en één voor 60 wagens 
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