
aan de verschillende buurtavonturen 

en maak kans op een gloednieuwe fiets of andere 

leuke prijzen. Bij elk avontuur langs je gekozen route 

ontvang je een stempel voor je deelname. Verzamel 

alle stempels, vul de kaart in en laat ze achter in de 

box bij de infostand op de Meir. 
Veel succes!
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Antwerpen
Autovrij
Zondag 17/09

‘t Stad hélemaal verkennen? Kies de bus of de tram. Zéker op 
Antwerpen Autovrij. Dan reis je van ‘s morgens tot ‘s avonds 
onbeperkt door Antwerpen met de speciale dagpas van De 
Lijn. En dat voor slechts 4 euro (3 euro voor kinderen tussen 
6 en 11 jaar). 

Goede deal? Profiteer er tijdens de Week van de Mobiliteit 
elke dag opnieuw van. Elke gekochte dagpas is immers geldig 
tussen 16 en 22 september. Je koopt ze bij de chauffeur. Kan je 
niet wachten? Vanaf 2 september vind je ze al in de Lijnwinkel 
en de automaat.

Meer informatie: www.delijn.be

De Lijn

Lome beentjes? Een zware poef gekocht? Je moet écht snel 
in of uit ‘t centrum geraken? Het kan voorvallen, ook op 
Antwerpen Autovrij. Weet dan dat taxi’s wél toegang hebben 
tot ‘t Stad. Een taxi pikt je snel op na een telefoontje of 
aanvraag via de app (bv. taxi.eu, eCab).

Taxi’s

Met de auto naar de tram naar de stad? Je geraakt vlot in 
Antwerpen als je met de auto vertrekt en onderweg overstapt. 
Dat kan op één van de park and rides (P+R) aan de rand van 
Antwerpen. 

Ga je liever met de trein naar de fiets naar de stad? Op 
slimnaarantwerpen.be vind je de combinatie die het beste bij 
je past. 

Slim naar Antwerpen, da’s onderweg overstappen.

Slim naar Antwerpen, 
da’s overstappen

Zo zag je Antwerpen nog nooit.

4 wandelroutes, goed voor wel 1001 blikvangers in ‘t stad. 
Geef je ogen de kost, laat je voeten het werk doen. Of de tram.

Hoe ontstond de haven? Wat is er vandaag van het Falconplein? 
Slenter van het oude centrum naar het historische noorden, 
slinger tussen verleden en toekomst met de Flaneerroute.

De Op-en-af route is genieten van de stad vanuit de tram. Met 
af en toe een tussenstop om de beentjes te strekken. Maak je 
keuze uit tram 4 of tram 7 en laat je rondrijden terwijl de stad 
aan je voorbij glijdt. Start en eindpunt: de Groenplaats.

Fiets, rollerblades of step mee? Op Antwerpen Autovrij mag je 
zelfs spookfietsen! Onze Wieltjestoer telt 10 kilometer en 14 
prachtige blikvangers. 

Quiz je door de stad met onze Zoektocht voor kids en fans! 
De route start op de Meirbrug. Wie waagt zich aan deze 
wandeling vol vragen én weetjes?

Wandelroutes

Beste bewoner, Beste bezoeker, 

Op 17 september sluit Antwerpen de deuren voor auto’s en 
opent ze voor iedereen die daar van wilt genieten. Antwerpen 
Autovrij is al meer dan tien jaar het feest dat een andere en 
slimmere mobiliteit viert. De fiets, de auto, de tram, de bus, 
de trein, te voet … elk vervoersmiddel speelt zijn rol. 

Antwerpen Autovrij reikt nieuwe ideeën aan en wilt je 
verleiden om je anders te verplaatsen. Het is een uitnodiging 
om na te denken over het passende vervoersmiddel voor elke 
verplaatsing. Leg je het hele traject met één vervoersmiddel 
af, of stap je onderweg over op een andere modus? Rijd je 
alleen of in groep door de spits? Of wacht je net tot de 
spits voorbij is? De stad investeert ondertussen in slimme 
mobiliteitsoplossingen: meer fietspaden, betere verbindingen, 
nieuwe tramlijnen, park and rides aan de rand van de stad, 
veiliger verkeer, en veel meer.

Om al die plannen te realiseren, wordt er momenteel hard 
gewerkt in de stad. Tijdens de werken zorgt de stad altijd 
voor minder-hindermaatregelen en de nodige informatie 
over de verschillende werven. Je vindt ze allemaal terug op 
www.slimnaarantwerpen.be. Je kunt er bijvoorbeeld je route 
plannen om wegenwerken te vermijden, nagaan waar je vlot 
kan overstappen op het openbaar vervoer of hoe je met de 
fiets of Velo-deelfiets minstens even snel op je bestemming 
geraakt. Daarnaast vind je er alle voordelen terug waar jij of je 
bedrijf recht op heeft.

Antwerpen Autovrij is het uitgelezen moment om te genieten 
van een stad met weinig verkeer. Er zijn allerlei evenementen, 
activiteiten en belevenissen om er een leuke uitstap van te 
maken. Het is vooral de ideale dag om iets nieuws uit te testen 
of iets bij te leren voor je vervoer naar en door Antwerpen.

Veel plezier!

Het stadsbestuur

Welkom

17 september is een zondag. Niet twijfelen: kom naar 
Antwerpen Autovrij met een weekendbiljet. Dat kost je amper 
de helft van een standaardbiljet. 

www.belgianrail.be

NMBS

Je ecologische voetafdruk verminderen en toch geen trap 
teveel geven? Simpel, met de fietstaxi. Je ziet àlles, raakt 
overal en laat je lekker rondrijden. De beste manier om het 
centrum te ontdekken. De gids? Krijg je er gratis bij!

www.bluesky.blue

Fietstaxi’s

Een prangende vraag? Je bent steeds welkom op onze 
infopunten, op de uiteindes van de Meir. Je kunt bij hen terecht 
voor grondplannetjes en routes voor onze 4 wandelingen. En 
je dropt er je stempelkaart, waarmee je kans maakt op een 
mooie prijs! (Zie ook: Buurtavonturen)

Centraal infopunt

De markt ‘doen’ en langs kraampjes kuieren: dàt is Antwerpen 
ten voeten uit. Geen beter ogenblik dan een autoloze 
zondag om deze eeuwenoude maar springlevende traditie 
te ontdekken. Zeker tijdens het weekend, wanneer overal 
thematische markten de kop opsteken. U moest al onderweg 
zijn naar de …

•  Vogelenmarkt (Theaterplein, 08:00 - 13:00) Bloemen, 
antiek, textiel, bijouterie, siervogels, hamsters en konijnen. 

•  Antiekmarkt (Sint-Jansvliet, 09:00 - 17:00) 

•  Biomarkt (Falconplein, 08:00 - 16:00)

•  Bloemenmarkt (Groenplaats, 14:00 - 19:00)

•  Vrijmarkt (zone Antwerpen Autovrij, 10:00 - 18:00) 
Vrije verkoop van boeken, platen en snuisterijen van 
particulieren voor de eigen woning.

Markten

Wil je de stad verkennen op wieltjes, maar heb je geen 
eigen fiets? Geen probleem. Je kunt gebruik maken van Velo-
Antwerpen of een huurfiets.

www.sna.be/nl/fiets

Fiets

Week van de Mobiliteit
De auto nemen is vaak een automatisme, een gewoonte. En gewoontes kan je veranderen. Of er toch minstens af en toe bij 
bij blijven stilstaan. Precies dat is de bedoeling van de Week van de Mobiliteit, een campagne die al sinds 1996 de aandacht 
vestigt op duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. 

Meer informatie: weekvandemobiliteit.be

Autovrije zone

Van 10 tot 18 uur wordt het gebied tussen de Oude Leeuwenrui, 
Leien, Jan Van Gentstraat-Vlaamsekaai-Scheldestraat en 
Scheldekaaien afgesloten voor het autoverkeer. Ook de Kaaien 
zelf zijn grotendeels autovrij. 



Handig!

Er is nog méér te doen!

Buurtavonturen 

Lekke band? Pijnlijke voeten? Je moet de Schelde over? De oplos-
sing of het antwoord vind je hier:

1. EHBO-post > Meir, Infopunt

2. Infostand > Meir 

3. Fietsenparking > Groenplaats

Nog Meir Mobiliteit?

Nieuwsgierig naar de allernieuwste trends op vlak van vervoer? 
Neem dan zeker een kijkje op de mobiliteitsmarkt op de Meir. Je 
ontdekt er de laatste nieuwtjes en kan ze meteen uitproberen op 
het testparcours. Er staan verschillende standjes verspreid over 
de Meir.

Autodeelsalon

Het autosalon? Andere dag, andere stad. Maar vergis je niet: ook 
het autodeelsalon is al aan zijn zevende editie toe. Zo populair is 
autodelen. Wil je er meer over weten? Liefst 25 partners staan op 
de Meir klaar om behalve auto’s ook al hun kennis met je te delen.

4.  De langste veggietafel > neem je veggie picknick mee of 
lunch aan de vegetarische eetkraampjes. Een evenement van 
EVA vzw. Rijk aan groentjes, arm aan afval.  

 Plaats: Grote Markt, 12u - 18u.

5.  Zuiderburen > speciaal voor dit gratis stadsfestival wordt 
het Museum voor Schone Kunsten omgetoverd tot het groot-
ste terras van ‘t Zuid. Bands, dj’s, petanque, glaasje rosé en 
zelfs… aerobics. 

 Plaats: Leopold de Waelplaats, 11u - 23u.

6.  Fietsharmonie > je hoort een hoempapa maar ziet ‘m niet. Tot 
plots… Daar zijn ze dan, de Mannen van de Maas met hun or-
kest op de fiets! Ze rijden en musiceren kriskras door de stad. 
Spot ze waar je kunt!

7.  ‘T schoon Vertier > Dat is feest. Amusement. Enthousiasme. 
Pure emotie en een waterval aan muzikale passie op wieltjes!  

8.  Rommelmarkt > Verliefd op vinyl? Vol van vintage? Of snuis-
ter je gewoon graag tussen curieuze en bonte zolderschatten 
van buurtbewoners? Dan is de jaarlijke rommelmarkt zeker je 
bezoekje waard. 

 Plaats: Stadspark, Van Eycklei.

Tijdens Antwerpen Autovrij bots je overal op leuke, eenvoudige 
activiteiten voor jong en oud. Doe je mee aan zo’n activiteit, dan 
krijg je een stempel. Spaarkaart vol? Drop die aan een Infopunt 
op de Meir. Je maakt kans op een fiets of een andere mooie prijs.

9.   Raketlancering: bouw en lanceer je eigen raket, 
aangedreven door water - Steenplein

10.   Stadsgolf: balletje slaan in volle stad? Grijp je kans!  
- Suikerrui

11.   Veilig verkeersspel: leer verkeersrisico’s verminderen terwijl 
je maximum risico op plezier loopt - Bogaardestraat

12.   Racesimulatoren: avontuurlijke circuits en ronkende 
bolides? Die verzin je gewoon! - Meir

13.   Pimp je fiets: een bel heeft ie al, nu nog toeters, mandjes, 
linten en wat je maar wil - Sint-Andriesplaats

14.   Gekke fietsen: slechts één ding weet je zeker: ze rijden. 
Allemaal. - Falconplein

15.   BMX workshop: wist je dat veldritlegende Sven Nijs 
ooit begon als BMX’er? Waarom zou jij het dan eens niet 
proberen? - Frans Halsplein

16.   Slowbiking: het moet vooruitgaan? Hier is de kunst net… zo 
traag mogelijk gaan. Megafun! - Groenplaats

17.   Gauswheel: maak een ritje met deze trendy ‘urban freestyle’ 
step - Sint-Paulusplaats

18.   Step workshop: stop hier voor een stukje rijden met de step 
- Vrijdagmarkt

19.   Freerunning: een coole, atletische manier om de stad te 
doorkruisen. Geschikt voor mensen en katachtigen. Ook 
mooi om naar te kijken! - Veemarkt

20.   Hoverboard: de laatste stap richting het enige echte 
zwevende skateboard uit Back to the Future!  
- Pandstraat & Lombaardenvest

Kies je parcours:

Wieltjestoer: 
De ketting gesmeerd? Fiets dan mee door de auto-
vrije kernstad. Een ideaal uitstapje voor trappende 
families. Vergeet niet af en toe te stoppen, te ge-

nieten en uit te blazen zoals het hoort op Antwerpen Autovrij. 
Het start- en eindpunt van deze 10 km lange route is het hart van 
de stad, de Groenplaats.

Flaneerroute:
Deze wandellijn slingert van het oude centrum 
naar het noorden van de binnenstad. Flaneer van 
de kathedraaltoren in het middeleeuwse centrum 

naar het MAS (Museum aan de Stroom) op de Hanzestedenplaats. 
Wandel vanuit de prille ruienstad recht het bloeiende Eilandje in, 
van verleden naar toekomst.

12

3

5

6

9

12

15

18

10

13

16

19

11

14

17

20

8

Zoektocht:
Quiz je door de stad met onze Zoektocht voor kids 
en fans! De route start op de Meirbrug en voert 
door de binnenstad. Je ontdekt onder meer waar 

de naam van de wijk ‘de Wilde Zee’ vandaan komt en wat een 
paggader is. En wie in hemelsnaam in Plantijn? Leerrijk maar 
vooral leuk! Wie waagt zich aan deze wandeling vol vragen én 
weetjes?

Op-en-af route:
Dit is genieten van de stad terwijl je wordt rondge-
reden door tram 4 of 7. Voor wie wil, bieden we ook 
enkele suggesties om toch even uit te stappen en de 

buurt te verkennen. Maar niets moet. Als er plek is, ga dan aan de 
linkerkant zitten, tegenover de deuren, dan heb je het beste zicht. 
Start en einde van het parcours: de Groenplaats.

Mobiliteitsmarkt

4

Infomarkt op de Groenplaats 

Je kan ook terecht bij de infototems op 
de Groenplaats waar je uitleg krijgt over 
slim verplaatsen naar en door de stad, 
over de grootste infrastructuurwerken in 
Antwerpen en over de lage-emissiezone.

Fietsenwinkel De Geus

iBike

Stepperbike Taxistop

Tapazz

Cozycar

Drivy
Cambio

Bolides

ONAK

Poppy

Ecomobiel

Provincie 
Antwerpen

Antwerp by Bike

CIVITAS PORTIS

De Bak-Fiets-Kar Specialist
Stapp. In België

Dégage
Autodelen.net

De Lijn

Velo Antwerpen

Dans l’assiette 
du cycliste

Buggy-
bookerFIETS!

Bicyclette

Meir

workshop 
voor kinderen

Van 10 tot 18 uur wordt het gebied tussen de Oude 
Leeuwenrui, Leien, Jan Van Gentstraat-Vlaamsekaai-
Scheldestraat en Scheldekaaien afgesloten voor het 

autoverkeer. Ook de Kaaien zelf zijn grotendeels autovrij. 

Op advies van de veiligheidsdiensten wordt dit jaar de 

autovrij zone verkleind. Zo kan de stad Antwerpen de 

veiligheid en bereikbaarheid van de buurtbewoners 

garanderen tijdens Antwerpen Autovrij in combinatie 

met de wegenwerken.


