
Antwerpen heeft een eeuwenlange en rijke traditie van 

markten. Ook vandaag bestaan er nog diverse lokale 

wijkmarkten, maar op weekend- en feestdagen worden 

op verschillende plaatsen in de stad thematische 

markten opgetrokken. Een must voor wie van het 

echte Antwerpen wil proeven. Ga dus op deze autoloze 

zondag zeker eens langs op volgende plaatsen: 

> Vogelenmarkt (Theaterplein, van 8 tot 13 uur)

Bloemen, antiek, textiel, bijouterie, siervogels, 

hamsters en konijnen.

> Antiekmarkt (Sint-Jansvliet, van 9 tot 17 uur)

> Biomarkt (Falconplein, van 8 tot 16 uur)

MARKTEN

Ontdek Antwerpen 

eens anders.

Speciaal voor Antwerpen Autovrij werden vier routes 

uitgestippeld waarbij je de stad telkens op een andere 

manier kan verkennen.

Neem je hele gezin mee op ontdekking door de oude 

binnenstad in de Gezinsrally: een wandeling voor jong 

en oud, waarbij je op zoek gaat naar de antwoorden 

op 17 vragen.

Voor de sportievelingen is er de Rennersroute: trek 

je loopschoenen aan en volg het parcours langs de 

mooiste historische plekken en monumenten.

Wandelaars die voor het Kennistraject kiezen, komen 

meer te weten over de geschiedenis én de toekomst 

van de stad op vlak van mobiliteit.

Verken je Antwerpen liever met de fi ets, op 

rolschaatsen of met de step? De Wieltjestoer leidt je 

langs 11 mooie pleinen in de stad: van kleine oases 

van rust tot drukke, populaire plekjes.

In samenwerking met Antwerpen Averechts

De routes bieden voor elk wat wils. En 

kan je niet kiezen? Dan doe je er toch 

gewoon meer dan één!

Kom tijdens Antwerpen Autovrij met de bus of tram 

naar de stad. Met de speciale dagpas van De Lijn reis 

je de hele dag onbeperkt voor maar 3 euro.

De dagpas koop je vanaf 1 september in de Lijnwinkel 

of aan de automaat; en vanaf 16 september ook bij 

je chau� eur. Een gekochte dagpas is geldig tijdens de 

ganse Week van de Mobiliteit (16 - 22 september).

Meer info? www.delijn.be

DE LIJN

Beste bezoeker,

Beste Antwerpenaar, 

Komt u op 18 september ook naar de stad? Antwerpen 

Autovrij is al meer dan tien jaar een feest voor een 

andere en betere mobiliteit. De fi ets, de auto, de 

tram, de bus, de trein, te voet… elk vervoermiddel 

speelt zijn rol. Een mens is een gewoontedier. Vermits 

de samenleving evolueert, passen we het best onze 

gewoonten aan.

Antwerpen Autovrij reikt nieuwe ideeën aan en wil 

u verleiden om u anders te verplaatsen. Het is een 

uitnodiging om na te denken over het passende 

voertuig voor elke verplaatsing. Waar gaat u heen? 

Wanneer moet u daar zijn? Bent u alleen of samen? 

Heeft u bagage? Hoe komt u terug? 

De stad investeert in een nieuwe mobiliteit: meer 

fi etspaden, betere verbindingen, nieuwe tramlijnen, 

Park & Ride’s aan de rand van de stad, veiliger verkeer, 

minder vervuilde lucht. Om al die plannen te realiseren, 

staan er de komende jaren heel wat wegenwerken 

op stapel. Tijdens die werken zorgt de stad altijd 

voor minder-hinder maatregelen – u vindt ze op 

www.slimnaarantwerpen.be. U kan er bijvoorbeeld uw 

route plannen om wegenwerken te vermijden, nagaan 

waar u vlot kan overstappen op het openbaar vervoer 

of hoe u met uw fi ets of Velo-deelfi ets minstens even 

snel op uw bestemming geraakt. 

Antwerpen Autovrij is een dag om te genieten van een 

stad met weinig verkeer. Er zijn allerlei evenementen, 

activiteiten en belevenissen, ideaal voor een leuke 

uitstap. Het is vooral de ideale dag om iets nieuws 

uit te testen voor uw vervoer naar of in Antwerpen.

Veel plezier!

Het stadsbestuur

WELKOMSTWOORD

MEIR & GROENPLAATS

De weg kwijt? Een prangende vraag of op zoek naar 

een leuke activiteit? Onze medewerkers helpen je 

graag verder. Doorlopend van 10 tot 18 uur.

Kijk voor de meest up-to-date informatie op:

www.antwerpenautovrij.be 

of bel 03 22 11 333

(Ma - vrij: van 9 tot 17 uur / Za: van 9 tot 13 uur)

CENTRAAL INFOPUNT &
PRAKTISCHE VRAGEN

ANTWERPEN AUTOVRIJ

i

ZONE

Antwerpen Autovrij vindt naar jaarlijkse gewoonte 

plaats in de binnenstad: tussen de Leien en de 

Schelde. In het zuiden behoren alleen de gedempte 

zuiderdokken niet tot de autovrije zone. In het 

noorden is de zone begrensd door de Amsterdamstraat 

en Londenstraat.

Dit gebied is tussen 10 en 18 uur afgesloten voor alle 

gemotoriseerde verkeer.

 OPGELET!

Deze zone is wel toegankelijk voor het openbaar 

vervoer en taxi’s.

ANTWERPEN AUTOVRIJ?

www.antwerpenautovrij.be
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Kom anders 
naar ’t Stad
Zondag 18/09 is Antwerpen autovrij

WANDELROUTES

Sporen naar Antwerpen Autovrij doe je met 

een weekendbiljet dat 50% korting geeft op de 

standaardprijs. Voor korte afstanden tijdens het 

weekend (minder dan 66 km) blijft het weekendbiljet 

de voordeligste formule. Speciaal voor de Week van de 

Mobiliteit van 16 tot en met 22 september 2016 zijn er 

de Mobility Deals van de NMBS.

Een heen- en terugbiljet in 2de klasse kost dan slechts 

11 euro. En dankzij Free4kids reizen per betalende 

volwassene tot 4 kinderen (jonger dan 12 jaar) gratis 

mee.

NMBS

Beschik je zelf niet over een wagen en wil je snel in 

het centrum staan, aarzel dan niet om contact op te 

nemen met één van onderstaande taxi’s !

Antwerp Tax - Antwerpen  03 238 38 38

DTM - Deurne-Antwerpen  03 366 66 66

Antwerps Haven Vervoer - Antwerpen 03 235 36 37

Taxi Sinjoor - Hoboken-Antwerpen  03 830 46 56

TAXI’S

U parkeert uw auto snel en gratis op een van de park 

and rides (P+R) aan de rand van de stad. Nadien reist u 

verder met de tram, bus of fi ets naar uw bestemming 

tot in het hart van de stad. 

Alle informatie over het openbaar vervoer vindt u op 

de sites van De Lijn en de NMBS.

P+R: Keizershoek / Luchtbal / Melsele / Linkeroever 

 - Blancefl oerlaan / Olympiade / Schoonselhof / 

 Capenberg / Bosuil / Wommelgem

PARK & RIDE

P

Op een ecologische en leuke manier de stad 

verkennen? Spring dan zeker eens op de fi etstaxi en 

laat je rondrijden doorheen hen centrum. De gids krijg 

je er gratis bij!

Blue Sky City transports 

Taxiclette

FIETSTAXI’S

www.antwerpenautovrij.be

SFEERBEELDEN

 2015

SFEERBEELDEN

Doe mee aan de activiteiten van BuitenSpel en verzamel 

stempels. Je stempelkaart pik je op aan één van de infostan-

den op de Groenplaats of de Meir.  Heb je een volle stempel-

kaart? Dan maak je kans op een spiksplinternieuwe fiets. Vul 

de achterzijde van deze kaart in en deponeer ze in de box bij 

de infostand op de Meir. Misschien is die fiets binnenkort 

dan wel de jouwe! Veel succes!
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1. EHBO POST > Meir, Infopunt

2. INFOSTAND > Meir & Groenplaats

3. FIETSENPARKING > Groenplaats

4. TOP-SNELFIETSENHERSTEL > Meir

5. FIETSORKEST > Waar dit verrassende en dolkomische 

  muziekgezelschap op een 4 meter lange, zespersoons tandem 

  verschijnt, steelt het de harten van het publiek. Blijf even 

  staan en geniet van dit leuk schouwspel in de straten van 

  Antwerpen.

6.  VESPAQUA > Vespaqua is ’s werelds kleinste, maar aller-

  leukste badhuis - omdat hij mobiel is ! Probeer hem te spotten 

  in de binnenstraten van de stad, en stap in het heet bad en 

  geniet van het uitzicht!

7.  SWAN MARKET (Grote Markt) > Swan Market is een 

  lifestyle markt waar een erg divers creatief aanbod te vinden 

  is. Handgemaakte sieraden, accessoires, fashion, vintage, 

  kids items, betaalbare kunst en toffe interieur items worden 

  aangeboden door de creatieve deelnemers van Swan Market. 

  Naast al het shop-plezier word je verwend met (h)eerlijk 

  eten & drinken, aangeboden door authentieke food trucks en 

  live muziek van opkomende tot gerenommeerde artiesten.

Vier mee, speel en geniet! 
Volg het parcours van de Rennersroute, de Gezinsrally, het 

Kennistraject of de Wieltjestoer en hou hier even halt aan deze 

BuitenSpel-activiteit. Doe je mee, dan verdien je een stempel. 

Met een volle spaarkaart maak je kans op een gloednieuwe fiets!

8. ALCOHOLBRILLEN 

 > Wiegstraat & Schrijnwerkersstraat  

9. SAPPENTRAPPERS > Graanmarkt 

10. ENERGIEFIETSEN > Vrijdagsmarkt 

11. URBAN GOLF > Suikerrui 

12. VEILIG VERKEER SPEL > Bogaardestraat 

13. PIMP YOUR BIKE > Andriesplaats 

14. GEKKE FIETSEN > Pandstraat & Lombardenvest 

15. SKATEPARK > Frans Halsplein  

16. SLOWBIKING > Groenplaats   

17. STEPS > Steenplein  

18. PEDALO > Hendrik Conscienceplein 

19. STELTLOPEN > Hopland 

20. FIETSEN OP ROLLEN > Theaterplein 

21. KLOMPLOPEN > Tenierplaats 

22. TUIMELWAGEN > Meir   

23. SUPER SPACE BIKES > Veemarkt  

Kies je wandeling:

GEZINSRALLY (2,5 KM): 

Een zoektocht voor gezinnen met grote en kleine 

kinderen.

De Gezinsrally is een tocht door de oude binnenstad aan 

de hand van 17 vragen. Als je flink doorstapt kan je in een 

uurtje deze cirkel in en rond De Meir aflopen. Maar dat is 

nu net wat je niet moet doen! Er is onderweg zoveel te zien 

en te beleven. Kijk ook eens naar boven en neem je tijd.

KENNISTRAJECT (2 KM):

Hoe mensen zich dagelijks verplaatsen heeft in de loop 

van de eeuwen de organisatie en ontwikkeling van de stad 

bepaald. Aanvankelijk was alles gericht op loopafstanden, 

want behalve paard en kar of koets liep iedereen te voet. 

De technologische ontwikkelingen - eerst de trein en de 

tram en later de auto - hebben in zo’n honderd jaar de 

ontwikkeling van de stad ingrijpend veranderd, telkens in 

een andere richting.

Deze uitgestippelde route met als thema ‘de mobiele stad’ 

vertrekt op de Teniersplaats en eindigt aan het Steenplein 

vlakbij de Schelde. Een traject van ongeveer 2 kilometer.

RENNERSROUTE (4,4 KM):

De Rennersroute start op het Steenplein. Dit is de plek 

waar Antwerpen als stad en als haven eeuwen geleden 

ontstond: aan een verhoogd stuk land nabij een brede 

rivier.

Wie waagt zich aan deze sportieve wandeling? Onderweg 

geeft een sportieve gids je ook nog wat leuke weetjes over 

het historische Antwerpen

WIELTJESTOER (8 KM):

Wil je Antwerpen Autovrij op wieltjes afleggen? Dan 

is deze route iets voor jou. Van bakfiets tot racefiets, 

tandem, step, segway, rolschaatsen of een hoverboard. 

Aan de hand van een uitgestippeld traject rijd je kriskras 

door het autovrije gebied langs weinig bezochte plekken 

en bijzondere gebouwen. Rustig rollend kom je langs 11 

pleintjes die zijn aangeduid op het stadsplan. 

Op sommige pleinen krioelt het van het volk. Op andere 

kan je de ogen sluiten en onbekommerd wegdommelen. 

Vergeet niet af en toe te stoppen, uit te blazen en te 

genieten, zoals het hoort op Antwerpen Autovrij.

Je mag vandaag in alle eenrichtingsstraten ook in 

tegengestelde richting rijden. Let in sommige straten wel 

goed op dat je niet in de tramsporen belandt. 

Het start-  en eindpunt van deze 8 km lange route is de 

Groenplaats.

HANDIG

RANDACTIVITEITEN

BUITENSPEL
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A FIETSENWINKEL IBIKE

B. ECOMOBIEL

C. 3G STEPPERBIKE

D. PROVINCIE ANTWERPEN

E. AUTOPIA

F. VEILIG IN HET VERKEER

G. CAMBIO

H. FIETS!

I. BOLIDES

J. ANTWERP BY BIKE

K. ARBITRAGE TAXI

L. VELO ANTWERPEN

M. BAKFIETSINFO

N. LEZ (LAGE EMISSIE ZONE)

O. SLIM NAAR ANTWERPEN

P. E-STEPS

Q. “SHARE YOUR SMILE PHOTOBOOTH CARAVAN”

R. TUIMELWAGEN DUS

S. FIETSKEUKEN (TOP-SNELFIETSENHERSTEL)

T. DE GEUS

U. B2BIKE

V. COZYCAR (AUTODELEN)

W. CARAMIGO (AUTODELEN)

MOBILITEITSMARKT
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