
Bereikbaarheid  

Vlootparade 18 Mei 2022 

 Vlootdagen 20, 21 en 22 Mei 2022 
 
Om op een vlotte manier ons evenement te bereiken, raden wij u aan zoveel mogelijk het 

openbaar vervoer of de fiets te gebruiken. Je helpt ons op deze manier om de overlast van de 

mobiliteit in de stad te beperken én het is beter voor het milieu.  

 

Vlootparade 

Op 18 mei 2022 kan u vanaf 18u00 vanop de Scheldekaaien de vlootparade bekijken. 

Tal van Belgische en Nederlandse militaire schepen komen aan in Antwerpen en zullen 

aanmeren ter hoogte van de cruiseterminal (Het Steen) en de Scheldekaaien tussen het 

Loodswezen en het Noorderterras. 

Vlootdagen (20, 21 en 22 Mei 2022) 

Ons evenement vindt plaats op de Scheldekaaien ter hoogte van de Orteliuskaai tussen het 

Loodswezen en het Noorderterras.  

Hier wordt een Maritiem Dorp opgebouwd en kan u diverse Belgische en Nederlandse militaire 

schepen bezoeken. 

Ook aan het MAS kan u het Belgisch opleidingszeilschip ZENOBE GRAMME bezichtigen. 

 

Bekijk de meest efficiënte route op de website slimnaarantwerpen.be. 

 

Onze suggesties: 

 

Met de fiets 

Indien u niet te ver uit de buurt woont, raden we aan om met de fiets naar het evenement te 
komen. Wij voorzien een fietsparking voor 350 fietsen kortbij het Maritiem Dorp op 20,21 en 
22 Mei 2022. Zo bespaart u veel tijd, komt u niet in het drukke verkeer terecht of verliest u 
geen tijd met het zoeken naar een parkeerplaats. 

Fietsstalling  aan Jordaenskaai ter hoogte van ‘t Heft 

Als u zelf geen “velo” hebt, kan u een handige fiets van ‘t Stad gebruiken. De Velo is een vorm 
van openbaar vervoer en is bedoeld voor korte ritten. Daarom is het eerste halfuur van elke rit 
telkens opnieuw gratis, inbegrepen bij de prijs van de jaarkaart, week- of dagpas. Alle 
praktische info, met een overzicht van alle fietsstations in de stad, kan u vinden via 
via Antwerpen fietst met Velo | Huur een deelfiets voor een dag, week of jaar (velo-
antwerpen.be). Ook reserveren (jaarkaart, dag- of weekpas) kan via deze website. 

Deze fietsstations vindt u op wandelafstand van 
ons evenement. 

1/ Fietsstation velo 058 Noorderterras 
2/ Fietsstation velo 059 Het Steen 
3/ Fietsstation velo 049 Tolhuis 

4/ Fietsstation velo 135 Loodswezen 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home
https://www.velo-antwerpen.be/
https://www.velo-antwerpen.be/


Openbaar vervoer 

Tram en bus 

In functie van de plaats van uw vertrek kan u een route plannen en de dienstregeling bekijken 
op de website van De Lijn 

Met de waterbus 

De Waterbus over de Schelde vormt een handige verbinding tussen Hemiksem en Lillo met o.a. 
tussenstops in Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Anna en het Steenplein in hartje Antwerpen. Dit is 
gelegen op wandelafstand van de ingang naar het Maritiem Dorp. Fietsen mogen gratis mee op 
De Waterbus. 
De schepen en haltes zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Elk half uur zijn er afvaarten, de 
tarieven en dienstregeling vindt u op www.dewaterbus.be.  

 

 

 

 

 

 

Met de auto 

Kom je met de auto naar Antwerpen? Houd er dan rekening mee dat de hele Antwerpse 
binnenstad en Linkeroever sinds 1 februari 2017 een lage-emissiezone zijn. Voertuigen die te 
veel roet en fijnstof uitstoten, mogen de lage-emissiezone niet inrijden. 

Kijk tijdig na of uw voertuig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet via deze test.  

Verplichte registratie: Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat (behalve Nederlandse) 
die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, moet je eenmalig registreren. Dit is gratis en kan 
ten laatste tot 24 uur nadat je de zone binnenrijdt. Registreer hier je auto.  

Meer informatie over de lage-emissiezone in Antwerpen vindt u  
op                      www.slimnaarantwerpen.be/LEZ. 

 

 

 

http://www.delijn.be/
https://www.dewaterbus.be/nl
https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL
https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL
http://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ
https://water-rant.be/wp-content/uploads/2019/04/Waterbus.jpg


PARKEREN 

Parkeerplaats vinden in de omliggende straten is haast onmogelijk. Bovendien bevindt u zich in 
de rode zone wat betekent dat dit betalend is en gelimiteerd tot max 3u. 

Publieke betaalparkings kortbij het evenement: 

1/ Parking Grote Markt (463pl) Ernest Van Dijckkaai 3 
2/ Parking Zuiderterras (155pl) Ernest Van Dijckkaai  
3/ Parking Godefriduskaai (450pl) Zeevaartstraat 11 

 
Meer informatie en beschikbare plaatsen kan u hier bekijken:  
Publieke parkings | Slim naar Antwerpen 

U kan uw auto gemakkelijk en goedkoop parkeren op een van de 9 park and rides (P+R) aan de rand 

van de stad die buiten de lage-emissiezone liggen, met uitzondering van P+R Linkeroever. Hier 
kan u overstappen op tram, bus of fiets. Vanop de P+R heeft u een snelle aansluiting die u naar het 
stadscentrum brengt.  

Klik hier voor alle info om te weten welke P+R in jouw richting ligt en hoe je met het openbaar 
vervoer naar het centrum geraakt. 

 

 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/auto-taxi/publieke-parkings
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/auto-taxi/park-and-ride
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/auto-taxi/park-and-ride

