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Het Provinciaal Wielercentrum is op verschillende manieren te bereiken
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Met de wagen
Vanuit Antwerpen: Neem de laatste
uitrit op viaduct A12, aan het
tankstation Q8 draai je rechtsaf

Met het openbaar vervoer

(Oudebaan), op het einde van de straat

Lijn 500: Halte Moerelei, 750m verder

draai je linksaf (Moerelei). Of rij naast

ligt het wielercentrum

het viaduct A12, draai rechtsaf aan

Lijn 21: Halte Moerelei, 750m verder

‘Industriezone Terbekehof’ (Moerelei).

ligt het wielercentrum

Vanuit Brussel: Neem op A12
uitrit IKEA en draai linksaf aan de

Met de fiets

verkeerslichten ‘Industriezone

Tussen fietsknooppunt 14 en 33, nabij

Terbekehof’ (Moerelei).

Fort 7

Enthousiaste fietser,
stoere BMX’er of snelle skeeler?
Jaarlijks ontvangt het Provinciaal Wielercentrum
tussen de 10.000 en 15.000 fietsers, BMX’ers en
skeelers, die zich kunnen uitleven op:
• Een echte wielerpiste van 333m met verhoogde,
schuine bochten.
• Een bmx-parcours van 390m vol met

Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Piste
Skeelerbaan BMX-parcours
Reservatie feesten
16-21 uur 16-18.30 uur
16-21 uur
16-21 uur
16-21 uur 16-18.30 uur
14-21 uur
14-21 uur 14-18.30 uur
14-16 en 16-18 uur
16-21 uur
16-21 uur 16-18.30 uur
16-21 uur
16-21 uur 16-18.30 uur
10-16 uur
10-16 uur
10-16 uur 10-12, 12-14 en 14-16 uur
10-16 uur
10-16 uur
10-16 uur 10-12, 12-14 en 14-16 uur

•

Tijdens deze uren kun je vrij komen rijden of reserveren voor een feest.

•

Tijdens de school- en zomervakanties zijn we tijdens de weekdagen geopend
vanaf 14 uur.

•

In mei en juni is de wielerpiste op woensdag vanaf 18 uur voorbehouden aan
de Vlaamse Wielerschool provincie Antwerpen.

spectaculaire sprongen en snelle bochten.

•

• Een skeeler-ovaal van 300m waar je naar

•

Gesloten op officiële feestdagen, tenzij reservaties.

•

In de winterperiode kan het voorvallen dat het wielercentrum gesloten is

hartenlust kunt skeeleren.

In juli en augustus is de wielerpiste op dinsdag vanaf 18 uur voorbehouden
voor jeugdwedstrijden.

wegens slechte weersomstandigheden. Houd daarom steeds de website
www.wielercentrumantwerpen.be in het oog.

Tarieven
Algemene info:
Provinciaal Wielercentrum Antwerpen
Moerelei 117, 2610 Wilrijk, T 03 774 14 40 (tijdens openingsuren)
Swa Eliaerts, Gsm 0476 27 57 68,
swa.eliaerts@scarlet.be (buiten openingsuren)

Reservaties:
Eddy Vingerhoed, eddy.vingerhoed@telenet.be, Gsm 0468 23 32 80

Website:
www.wielercentrumantwerpen.be

½ dagkaart voor wielerpiste, BMX-parcours, skeelerovaal
jaarabonnement wielercentrum +15-jarigen (met eigen materiaal)
jaarabonnement wielercentrum -15-jarigen (met eigen materiaal)
tienbeurtenkaart wielercentrum
tienbeurtenkaart wielercentrum (inclusief huur materiaal)
huur fiets (pistefiets of BMX)
huur helm

2 euro
50 euro
25 euro
15 euro
50 euro
3 euro
1 euro

Wil je een abonnement aanschaffen? Kom eens proberen en vraag meer uitleg
aan één van onze medewerkers. Heb je geen eigen materiaal? Geen enkel
probleem, het Provinciaal Wielercentrum beschikt over pistefietsen, BMX-fietsen
en helmen.

Een wielerrijk voor jong en oud
Op het Provinciaal Wielercentrum vinden heel wat wedstrijden plaats. Zo zijn er tijdens de zomermaanden talrijke pistewedstrijden, in het
voor- en najaar BMX-wedstrijden en verder nog skeeler- en ligfietswedstrijden.
De inkom is gratis, dus kom gerust een kijkje nemen.
Neem deel aan deze sportieve activiteiten. Meer info over de wedstrijden, activiteiten en evenementen vind je op onze website.
Heb je geen koersfiets, maar wil je graag eens komen fietsen? Kom langs, koop je halve dagkaart,
huur je fiets en je bent vertrokken.

Zet je werknemers in beweging
Hoe beter werknemers zich in hun vel voelen, hoe beter hun prestaties op het werk
zijn. Een goede fysieke conditie helpt hierbij. Bedrijven kunnen hun medewerkers
een sportief duwtje in de rug geven en het Provinciaal Wielercentrum wil hen daarbij

Organiseer je sportdag in
het Wielercentrum

helpen.

Een sportdag op maat
Een hele dag in het teken van de fiets en het wiel.
Ontdek ’s ochtends met je collega’s het wielercentrum. Zoef door de bochten van de

Een sportdag op het Provinciaal Wielercentrum vergeet je niet snel. Niet alledaags
en spectaculaire sporten in een unieke omgeving. Dit zijn de ingrediënten voor een
onvergetelijke ervaring.

velodroom, spring en vlieg over het BMX-parcours, schaats over de skeelerovaal.

Een sportdag op het wielercentrum duurt drie uur. De sporten worden begeleid door

’s Middags genieten van een welverdiende snack.

ervaren initiators die je de basisbeginselen bijbrengen.

In de namiddag bepaal je zelf de activiteit. Wil je nog meer actie of wil je bewegen op
een rustige manier? De namiddag zit vol met boeiende, niet-alledaagse activiteiten.
Wij zorgen voor alles zodat je enkel hoeft te genieten.
De geoefende en niet-geoefende sporter vindt bij ons leuke en nieuwe uitdagingen
om nadien met de collega’s nog lang over na te praten.

Schenk je werknemers een abonnement
Het Provinciaal Wielercentrum is een heel jaar door geopend en enkel gesloten op
officiële feestdagen. Dit maakt dat je kunt komen fietsen wanneer je zelf wil.

Je kiest uit drie verschillende sporten. Vul de sportdag in met de sporten die je
zelf wilt.
•

Pisterijden

•

BMX

•

Skeeleren

Let op: skeelers en veiligheidsmateriaal dien je zelf te voorzien. Uitleen is via
Buurtsport Antwerpen mogelijk. Meer informatie op www.antwerpen.be/sport.

Voor de prijs van 50 euro kun je een jaar lang komen fietsen, BMX’en en skeeleren.

De prijs bedraagt 5,50 euro per deelnemer, met een maximum van 60 deelnemers per

Nog niet overtuigd van het jaarabonnement? Schenk dan een 10-beurtenkaart en

sportdag.

ontdek het Provinciaal Wielercentrum.

Wielerclubs/ -toeristen
De moderne wielertoerist houdt wel van uitdagingen en unieke ervaringen in niet
alledaagse settings. Ben jij zo iemand? Kom dan eens de sfeer, techniciteit en snelheid

Wat is inbegrepen?
•

Initiators voor pisterijden en BMX

•

Accommodatie

•

Fiets en BMX (maten voor kinderen vanaf 10 jaar)

•

Helm

•

Eigen lunch is toegelaten

•

Gebruik cafetaria mits afname drank

van het rijden op een piste proeven!

Wil je een hele dag doorbrengen in Wilrijk en nog meer activiteiten aan je sportdag

Of wil je ver weg van de schaars verlichte, onveilige wegen en slechte fietspaden aan

koppelen? Dit kan! Er zijn meerdere combinatiemogelijkheden:

de conditie werken? Ook dan is het Provinciaal Wielercentrum de ideale oplossing!

•

Skipiste Aspen

Een halve dagkaart kost twee euro, een 10-beurtenkaart vijftien euro en een

•

IJsbaan Antarctica

jaarabonnement slechts 50 euro.

•

Voetbal Ter Beke

•

Kinderboerderij Wilrijk

Initiaties
Op zoek naar een unieke invulling van de zondagse clubrit? Leg een reservatie vast
en volg een piste-initiatie. Je krijgt uitleg van deskundigen en leert de knepen van het
pisterijden. Misschien verbreek jij het ronderecord?!
Een initiatie kost drie euro per deelnemer (accommodatie, initiator) en dit voor een
maximum van 50 fietsers (Let op: het wielercentrum beschikt over 20 pistefietsen).

Huisclubs
Heb je de smaak te pakken? Het wielercentrum biedt onderdak aan verschillende
clubs. Edegem Bicycle Club, Hoboken WAC, Royal Antwerp Bicycle Club, Steeds

Verjaardagsfeesten
Sport is een feest!
Zo ook op het Provinciaal Wielercentrum. Kom daarom je verjaardag met je vrienden
op een sportieve manier vieren.

Vooraan Kontich, Antwerp BMX, Edegem Bicycle BMX vzw, Konklijke Modern Skaters

Je kunt even tot rust komen in de cafetaria met een drankje (niet inbegrepen in

Club Wilrijk organiseren trainingen en wedstrijden voor jeugd- en volwassenen.

de prijs). Ook kun je de keuken afhuren voor tien euro zodat je lekkere wafels,

Meer info vind je op de website van het wielercentrum.

pannenkoeken of… kunt klaarmaken.
Een verjaardagsfeest reserveer je op volgende momenten:

Toeristische fietsers
Het Provinciaal Wielercentrum is gelegen langs het fietsknooppuntennetwerk
tussen knooppunten 14 en 33, nabij Fort 7 en staat geregistreerd als ‘Fietsvriendelijk
Horecapunt’.
Het Wielercentrum is toegankelijk voor handbikers, tandems en personen met een
rolstoel. Stop gerust en kom genieten van een verfrissing in de gezellige cafetaria met

Woensdag

14 tot 16 uur en 16 tot 18 uur

Zaterdag en zondag

10 tot 12 uur, 12 tot 14 uur en 14 tot 16 uur

Schoolvakantie (weekdagen)

14 tot 16 uur en 16 tot 18 uur

Voor 40 euro kun je met vijftien vrienden twee uur BMX’en of fietsen op de piste. Fiets,
BMX, fietshelm en één uur gebruik van de cafetaria zijn inbegrepen.
Ben je met meer dan vijftien personen? Dan betaal je per extra persoon drie euro.
De verjaardagsfeesten zijn voor 10- tot 18-jarigen.

zicht op de piste, skeeler- en BMX-parcours.

Let op: tijdens je verjaardagsfeest blijft het Provinciaal Wielercentrum ook toegankelijk

Een fietsreparatiekit is aanwezig indien je onderweg pech hebt.

voor andere bezoekers en fietsers.

