
BEREIKBAARHEIDSINFO
BALOISE ANTWERP 10 MILES
ZONDAG 23 APRIL 2023

De Baloise Antwerp 10 Miles vindt plaats op Linkeroever en in de binnenstad van ‘t Stad. 

Kom je uit Antwerpen zelf? Dan is de fiets veruit de gemakkelijkste manier om daar te geraken. 

Kom je niet uit Antwerpen?
Bespaar jezelf dan een hoop zorgen en kom met de trein of parkeer op één van de Park and Rides rond Antwerpen 
en stap over op de tram of deelfiets.

1. NAAR ANTWERPEN

1.1. MET DE FIETS

De gemakkelijkste manier om in Antwerpen te geraken is met de fiets. Gemakkelijk, gezond en de ideale opwarming! 
Plan je fietsreis met de routeplanner van Slim naar Antwerpen. Opgelet: hou er bij het uitstippelen van je route 
rekening mee dat je op zondag 23 april NIET met je fiets van Linkeroever naar Rechteroever (en omgekeerd) kan.
Eenmaal in Antwerpen kan je je stalen ros parkeren in de tijdelijke fietsenstallingen op beide oevers:

Op Rechteroever:
• Op Sint-Jansvliet, aan de ingang van de voetgangerstunnel
• Op het Steenplein, aan de veerdienst

Op Linkeroever
• Aan het Frederik van Eedenplein

1.2. MET HET OPENBAAR VERVOER
Kom je liever met het openbaar vervoer? Uitstekend plan! Ook als deelnemer heb je een geldig vervoersbewijs nodig! 

1.2.1 TREIN
Plan je reis naar Antwerpen via https://www.belgiantrain.be Je reist bovendien 50% goedkoper op zondag met een 
Weekend Ticket én je kan tot 4 kinderen jonger dan 12 jaar gratis meenemen.

1.2.1.1 VANUIT OOST- EN WEST-VLAANDEREN
Neem de trein naar Antwerpen-Berchem en neem daar tram 4 naar halte Groenplaats. Wandel vervolgens 
naar het Steenplein en neem daar de gratis veerboot naar Linkeroever of wandel naar Sint-Jansvliet om via de 
voetgangerstunnel Linkeroever te bereiken. Bij terugkeer volg je hetzelfde traject.

1.2.1.2 VANUIT ANDERE PROVINCIES
Neem de trein naar Antwerpen-Centraal. Vanuit Antwerpen-Centraal heb je meerdere opties: 
• Te voet en vervolgens via de voetgangerstunnel 
• Te voet en vervolgens via de (gratis) veerdienst
• Met de tram

1.2.2. BUS & TRAM
Verschillende bus- en tramlijnen ondervinden hinder door het parcours of rijden zelfs helemaal niet. De belangrijkste 
premetrolijnen rijden wel en worden zelfs uitgebreid. Je kan de start bereiken met premetrolijnen 3, 5, 9 en 15. 

Kom je uit de richting van Zwijndrecht of Melsele (Lijn 3), dan dien je uit te stappen aan halte Halewijn. Bij de andere 
premetrolijnen (Lijn 5, 9 en 15) moet je uitstappen aan halte F. Van Eeden. Plan je reis via de routeplanner van De Lijn.

Opgelet: Vanaf 14u30 worden de haltes F. Van Eeden en Halewijn in één richting afgesloten. In halte F. Van Eeden 
kan je dan NIET meer opstappen richting Zwijndrecht en Melsele, terwijl je in halte Halewijn NIET meer kan opstappen 
richting Rechteroever.

https://bit.ly/10Miles23_fietsenstalling_RO_1
https://bit.ly/10Miles23_fietsenstalling_RO_2
https://bit.ly/10Miles23_fietsenstalling_LO
https://bit.ly/10Miles23_trein
https://bit.ly/10Miles23_voetgangerstunnel_RO
https://bit.ly/10Miles23_overzetboot_RO
https://bit.ly/10Miles23_DeLijn


1.3. WATER

1.3.1 VEER KRUIBEKE-HOBOKEN EN BAZEL-HEMIKSEM
Vanaf Bazel en Kruibeke kan je 2 keer per uur met een veerdienst naar respectievelijk 
Hemiksem en Hoboken (of omgekeerd). Neem je fiets mee op de boot en bereik zo 
gemakkelijk je favoriete oever.

Meer informatie over de veerdiensten Bazel-Hemiksem vind je hier  . 
Meer informatie over de veerdiensten Kruibeke-Hoboken vind je hier  . 

1.3.2 DE WATERBUS
De Waterbus brengt je vanuit Lillo, Liefkenshoek, Kallosluis, Zwijndrecht, Kruibeke
en Hemiksem rechtstreeks naar het Steenplein. Daar stap je over op de gratis overzetboot
naar Linkeroever of wandel je tot op Sint-Jansvliet en neem je de voetgangerstunnel.

Je vindt de dienstregeling op https://www.dewaterbus.be/nl/schelde. 

1.4. MET DE AUTO

Kom je toch met de auto? 
Hou er dan rekening mee dat op zondag 23 april heel wat straten en parkings in het centrum van Antwerpen moeilijk 
tot niet bereikbaar zullen zijn voor gemotoriseerd verkeer. Ook op enkele belangrijke invalswegen zal er hinder zijn. Zo 
wordt de Kennedytunnel in de richting van Nederland afgesloten van 11u30 tot 17u. De Waaslandtunnel wordt zelfs in 
beide richtingen afgesloten voor verkeer, al vanaf 9u30 tot omstreeks 19u. 

Maak het jezelf gewoon gemakkelijk en kies op basis van je herkomst één van de parkings aan de rand van 
Antwerpen. Volg de signalisatie vanaf de snelwegen of gebruik één van onderstaande navigatielinks. Deze leiden je 
zo snel mogelijk naar een vrije parkeerplaats op één van de parkings.

Herkomst Navigatielinks
Stabroek en regio Bergen op Zoom Klik hier
Vlaams-Brabant en Rupelstreek Klik hier
Vlaams-Brabant en regio Mechelen Klik hier
Brecht en regio Breda Klik hier
Oost- en West-Vlaanderen via E17 Klik hier
Oost- en West-Vlaanderen via E34 Klik hier
Limburg en regio Turnhout Klik hier

In de gloednieuwe Park & Rides Linkeroever en Merksem kan je bovendien je parkeerplaats reserveren. Zo ben je 
zeker van je plek en zorg je voor een betere doorstroming aan de inrit van de parking. Nog minder zorgen dus.

Reservatielink P&R Linkeroever: https://www.parkeren.be/parking/antwerpen/prlinkeroever 
Reservatielink P&R Merksem: https://www.parkeren.be/parking/antwerpen/prmerksem 
Neem vanaf de Park and Rides vervolgens een tram richting Linkeroever:

Tramlijn Richting Halte 10 Miles 
P&R Linkeroever 5 Wijnegem Halewijn
P&R Linkeroever 9 Eksterlaar Halewijn
P&R Melsele 3 P&R Merksem Halewijn
P&R Merksem 3 P&R Melsele F. Van Eeden
Parking Wijnegem Shopping Center 5 P&R Linkeroever F. Van Eeden

Vanaf de P&R’s Linkeroever en Melsele dien je uit te stappen aan halte Halewijn. Vanaf P&R Merksem of parking 
Wijnegem Shopping Center moet je uitstappen aan halte F. Van Eeden. 

Opgelet: Vanaf 14u30 worden de haltes F. Van Eeden en Halewijn in één richting afgesloten. In halte F. Van Eeden 
kan je dan NIET meer opstappen richting de parkings Linkeroever en Melsele, terwijl je in halte Halewijn NIET meer kan 
opstappen richting rechteroever.

https://bit.ly/10Miles23_water_BazelHemiksem
https://bit.ly/10Miles23_water_KruibekeHoboken
https://bit.ly/10Miles23_water_Waterbus
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_A12Noord
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_A12Zuid
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_E19Zuid
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_E19Noord
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_E17
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_E34
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_E313
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_reserveren_Linkeroever
https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_reserveren_Merksem


Ligt één van bovenstaande Park and Rides niet op je route naar Antwerpen? 
Kies dan een andere Park & Ride op Slim naar Antwerpen. Je vindt er ook de 
bijbehorende tramlijnen.

OPGELET
Sinds 1 februari 2018 geldt er een lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen.
Meer informatie over de lage emissiezone vindt u hier.

1.4.1 PARK & BIKE
Kan je niet anders dan met de auto komen, maar vermijd je liever de drukte van een 
grote parking? Overweeg dan om je fiets mee te nemen in of op de auto en proef 
eens van het “Park & Bike”-concept.

1.4.1.1 RECHTEROEVER – VOGELZANGLAAN
Op Rechteroever wordt een Park & Bike-locatie voorzien. Rij naar de Vogelzanglaan,
parkeer je bolide en spring op je stalen ros. Deze locatie ligt op ca 4,9 km fietsen van
de voetgangerstunnel. 

Opgelet: Op zondag 23 april kan je NIET met je fiets van Rechteroever en Linkeroever (en omgekeerd)!
Parkeer je stalen ros aan de tunnel en stap naar de start.

1.4.1.2 LINKEROEVER – BURCHT
Op Linkeroever wordt een Park & Bike-locatie voorzien. Rij naar de Hypermarkt Carrefour Burcht, parkeer je bolide en 
spring op je stalen ros. Deze locatie ligt op ca 5,3 km fietsen van de start-en aankomstzone.

2. START EN FINISH – VAN RECHTEROEVER NAAR LINKEROEVER EN TERUG

De start- en aankomstzone bevinden zich op Linkeroever.
Om de oversteek te maken tussen Rechteroever en Linkeroever heb je 3 opties:

• Voetgangerstunnel tussen Sint-Jansvliet en Linkeroever
• Sint-Annaveer tussen het Steenplein en Linkeroever
• Tram

Hou rekening met wachttijden aan de verschillende oversteekplaatsen. De capaciteit van de 3 opties zal permanent 
gemonitord worden. Om de capaciteit van alle opties zo optimaal mogelijk te benutten, is er een continue 
wisselwerking tussen de 3 opties. Stewards wijzen je de weg naar de snelste optie. Volg dus zeker hun instructies!

2.1. DE VOETGANGERSTUNNEL (SINT-ANNATUNNEL)
De tunnel is exclusief voorbehouden voor voetgangers. Fietsen en steps zijn op zondag 23 april NIET toegelaten in de 
tunnel van 9u30 tot 20u00.

Je kan je stalen ros parkeren in de tijdelijke fietsenstallingen:
• Op Rechteroever:
 • Op Sint-Jansvliet, aan de ingang van de voetgangerstunnel
 • Op het Steenplein, aan de veerdienst
• Op Linkeroever
 • Aan het Frederik van Eedenplein

2.2. SINT-ANNAVEER
Tussen 10u00 en 19u00 varen er GRATIS veerboten van Linker- naar Rechteroever en omgekeerd. Op Rechteroever 
vertrekken alle boten aan het ponton van het Steenplein. Op Linkeroever is er een aanlegsteiger ter hoogte van de 
start- en aankomstzone (Thonetlaan).

Fietsen en steps zijn NIET toegelaten aan boord. Je kan ze parkeren in bovengenoemde fietsenstallingen.

2.3 TRAM
De Lijn breidt net zoals de voorbije edities de capaciteit uit op de premetrolijnen 3, 5, 9 en 15 tussen Linkeroever en 
Rechteroever. De eerste haltes op beide oevers zijn respectievelijk halte F. Van Eeden en halte Halewijn. Wegens 
grote drukte wordt het tussen 11u en 13u sterk afgeraden om je met de tram te verplaatsen tussen de twee oevers.

Als je met de tram naar Linkeroever wil vanuit Antwerpen-Centraal, neem dan in premetrostation Diamant tram 
9 of 15 naar halte F. Van Eeden. Deze halte ligt langs de start- en aankomstzone. Houd wel rekening met langere 
wachttijden door de grote drukte voor de start en na aankomst van de wedstrijd.

https://bit.ly/10Miles23_ParkandRide_andere
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez?gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGpbg1_lzfrjQj6D3hFGnzkW6EAxSZAIYoI2SMxlfJ93Nxna9bkpkmxoC5t4QAvD_BwE
https://bit.ly/10Miles23_ParkandBike_RO
https://bit.ly/10Miles23_ParkandBike_LO
https://bit.ly/10Miles23_fietsenstalling_RO_1
https://bit.ly/10Miles23_fietsenstalling_RO_2
https://bit.ly/10Miles23_fietsenstalling_LO
https://bit.ly/10Miles23_overzetboot_RO
https://bit.ly/10Miles23_overzetboot_LO

