Vervoer in de stad
Op zoek naar de snelste manier om je meeting- of congreslocatie te bereiken? Of wil je van je vrije tijd
gebruik maken om even te shoppen of een museum te bezoeken? In Antwerpen heb je steeds tal van
opties om je bestemming te bereiken. Van de fiets tot de taxi of zelfs vervoer over het water: ontdek
alle mogelijkheden.

Tip: de routeplanner van Slim naar Antwerpen helpt je om op een veilige, slimme en vlotte
manier door Antwerpen te reizen. Vul je vertrekplaats en je bestemming in en de app adviseert je
meteen de snelste en beste opties (van fiets tot deelstep en openbaar vervoer).
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home

Te voet of met de fiets
Antwerpen is een stad op mensenmaat: de meeste bezienswaardigheden liggen dichtbij elkaar.
Om je een idee te geven: je wandelt op ongeveer vijfentwintig minuten van het Centraal Station
naar de Schelde. Het is de beste manier om de stad te beleven en te ontdekken. Heb je een fiets tot
je beschikking? Dan gaat het uiteraard nog sneller.
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Deelsystemen
In Antwerpen verplaatsen heel wat bewoners en bezoekers zich met een deelfiets of deelstep. De
stadsfietsen van Velo zijn ideaal voor korte ritten in de stad, ze zijn elke dag en elk moment van
de dag beschikbaar. Het eerste half uur van je rit is gratis, daarna betaal je extra. Rij je liever op
een step? Zowel Bird, Lime en Poppy bieden deelsteps aan in Antwerpen. Ze hebben geen vaste
parkeerplaats, je lokaliseert ze met een app. Je betaalt bij allebei een vast startbedrag plus een
bedrag per minuut. Ook deelscooters en deelauto’s zijn beschikbaar.

Openbaar vervoer
Zit het weer niet mee? Of vind je het praktischer om je te laten vervoeren? Neem de tram, de
premetro of de bus. Dankzij het uitgebreide openbaar vervoersnetwerk van De Lijn geraak je overal
in de stad. Je ticket koop je in een krantenwinkel, aan automaten bij de haltes of in de Visitor Centers
van Visit Antwerpen. Ook vanuit de Park & Ride van Merksem, Luchtbal en Linkeroever stap je
makkelijk over op het openbaar vervoer.

Tip: ben je van plan om veel attracties en musea te bezoeken in Antwerpen? Koop de Antwerp
City Card en krijg gratis toegang tot heel wat bezienswaardigheden. Je geniet ook van kortingen én
van gratis openbaar vervoer.

Taxi
Om snel ergens te geraken in Antwerpen is een taxi nemen ook een betaalbare en veilige optie. Je
betaalt een uniform tarief dat wordt gecontroleerd door de stad en dat je kan aflezen op de meter in
de wagen. Aan de taxistandplaats aan het Centraal Station staan de taxi’s te wachten om je naar je
bestemming te brengen. Een taxi bestellen kan via de app van www.taxi.eu.

Vervoer over het water
Vervoer en sightseeing in één: de Waterbus vervoert elke dag passagiers (en hun fietsen) over de
Schelde tussen Antwerpen, Hemiksem en de haven. Elk half uur vertrekt er een schip en een ticket
koop je makkelijk aan boord.
Voor meer informatie en een overzicht van de prijzen, bezoek
https://www.visitantwerpen.be/nl/vervoer.
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