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Bron: gis@portofantwerp.com
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FIETSROUTES

 Kennismaking met de oude haven  A  (fietsroute 10 km)

 Begeleide fietstocht in stukje haven  I  (fietsroute 18 km)

 Door het hart van de haven  è  (fietsroute 30 km)

 Uitwaaien langs Schelde- en polderland  ê  (fietsroute 60 km)

 Tocht over ’t Scheldt  è  (fietsroute 30 km)

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kaai 63  A I è ê
Royerssluis  A I è ê
Hogere Zeevaartschool  A I è ê
Kerk van Oosterweel  A I
Van Cauwelaertsluis  è ê
Boudewijnsluis  è ê
Havencentrum Lillo  ê
Lillo  ê
Berendrechtsluis  ê
Zandvlietsluis  ê
Reigersbos  ê
Opstalvalleigebied  ê
De Kuifeend  è ê
Rangeerstation Antwerpen-Noord  è ê
Recreatiegebied Muisbroek  è ê
Gaarkeuken 110  A I è ê
Zoetwaterkreek  è
Putten West  è
Deurganckdoksluis  è
Deurganckdok  è
Fort Liefkenshoek  è
Ketenisseschoor  è
Kallosluis  è

J.F. Kennedytunnel / Fietserstunnel

Sint-Annatunnel / Voetgangerstunnel

Veerdienst Lillo-Doel

Vlotkraan 9

Museum Aan de Stroom (MAS)

MAS Havenpaviljoen

Historische havenkranen

Kattendijksluis

Kerkschip Sint-Jozef

Meeuwenbroedplaats

Kerktoren van Wilmarsdonk

Kallo

Kerncentrale Doel

Doelpolder-Noord & Brakke kreek

Badboot 

LEGENDE

 Veerboot voor voetgangers en fietsers

 Autosnelweg

 Weg

 Spoor

 Havengebied

 Groene ruimte

 Water

 Woongebied

 Fietsknooppunt 

 Kerk

 Molen

 Koeltoren

 Veerdienst

UITZICHTSPUNTEN

 Scheldelaan

 Lillo

 Opstalvalleigebied

 Deurganckdoksluis

 Spaans Fort / Drijdijck

DRINKGELEGENHEDEN 

 Het Eilandje

 Dorpskern Lillo

 Dorpskernen Zandvliet en Berendrecht

 Gaarkeuken 110

 Fort Liefkenshoek

FIETSKNOOPPUNTEN 

De overzichtskaarten van het fietsknooppuntennetwerk in de provincie 
Antwerpen zijn — apart of samen in een box — verkrijgbaar bij de 
toeristische infokantoren in de provincie. U kunt ze bestellen via 
verzending@tpa.be. Wie het volledige fietsnetwerk Oost-Vlaanderen wil 
verkennen, kan de kaarten bestellen bij Toerisme Oost-Vlaanderen,  
Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent, +32 9 269 26 00, www.tov.be.

KLACHTEN OVER FIETSPADEN

Als u tijdens het fietsen putten, glas of mankementen opmerkt, dan kunt u 
dat via het volgende e-mailadres melden: wegen@portofantwerp.com. Via de 
website van de haven van Antwerpen kunt u ook eenvoudig uw bemerking 
doorgeven: www.portofantwerp.com/nl/schademelding. Uw melding wordt 
altijd opgevolgd en doorgegeven aan de juiste wegbeheerder. Deze zal 
proberen om de nodige herstelling zo snel mogelijk uit te voeren.

Als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, kunt u het best de politie 
waarschuwen. Het algemeen nummer voor niet-dringende oproepen is  
0800 123 12 (Antwerpen) of 03 750 14 11 (gemeente Beveren). Indien u de 
hulpdiensten zo snel mogelijk wilt bereiken, belt u het noodnummer 112.



ê
HAVENCENTRUM LILLO
In 1988 startte de provincie Antwerpen het  

 educatief centrum Havencentrum Lillo op, dat 
nu tot over de grenzen heen gekend is als het bezoekers- en 
informatiecentrum voor de haven. Met een klein vast team 
en een grote groep enthousiaste gidsen verwelkomt het jaar-
lijks 47.000 bezoekers in 1.800 groepen. De missie van het 
Havencentrum is de bevolking te informeren over de haven als 
motor van welvaart, om jongeren deze kennis bij te brengen, 
het maatschappelijk draagvlak te versterken en de Antwerpse 
havenbedrijven waar mogelijk te ondersteunen.
Meer informatie: www.havencentrum.be

ê
LILLO

 Als fort heeft ook Lillo een belangrijke rol  
 gespeeld in de bescherming tegen een mogelijke 
inval van de Spanjaarden. Binnen de walmuren is er nu nog 
een kleine, gezellige woonkern. Vooral dagtoeristen weten dit 
dorpje in de zomermaanden goed te vinden. Bezienswaardig-
heden zijn het Poldermuseum, de Sint-Benedictuskerk en de 
kazerne. Net buiten het dorpje staat de stenen stellingmolen 
De Eenhoorn. Aan de Schelde ligt een klein getijdenhaventje. 
Meer informatie: www.poldermuseum-lillo.be 

ê
BERENDRECHTSLUIS
Met een lengte van 500 meter en een breedte  

 van 68 meter onderscheidt de Berendrecht-
sluis zich al sinds 1988 als de grootste sluis ter wereld.  
Vanaf 2016 zal die titel de Deurganckdoksluis toekomen. 
De sluis, die 25 kilometer ten noorden van het stadscentrum 
ligt, kan dan ook de grootste containerschepen ter wereld 
ontvangen. In de nabije toekomst zal hieraan grenzend het 
nieuwe Antwerp Coordination Center worden gebouwd.  
Verschillende diensten begeleiden vanuit dit gebouw samen 
het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. 

VLOTKRAAN 9
In het Bonapartedok kun 

 je de Vlotkraan 9 bewon- 
 deren. De stad Antwerpen 
 nam deze stoomkraan 
in 1951 in gebruik. Destijds waren er 
al volop kranen met dieselaandrijving 
in omloop, maar een stoomkraan was 
toen nog aanzienlijk goedkoper. Na tien-
tallen dienstjaren en jaren op rust, is 
besloten de Vlotkraan 9 als Varend 
Erfgoed te beschermen. Met behulp van 
goed bewaarde tekeningen en plannen, 
wordt de kraan verder in zijn oude glorie 
hersteld. 

MUSEUM AAN  
 DE STROOM (MAS)

Het Museum aan de  
 Stroom staat voor de  
 verbondenheid van  
Antwerpen met de rest van de wereld. 
De haven speelt daarin vanzelfsprekend 
een belangrijke rol, want zij is juist voor 
de Scheldestad de verbinding met de 
verste uithoeken wereldwijd. Rond de 
op elkaar ‘gestapelde’ museumboxen 
loopt een spiraal van roltrappen, waarop 
bezoekers steeds vanuit een andere 
hoek de stad en haar haven kunnen 
bekijken. De tien verdiepingen — waar-
van de 6e verdieping volledig gewijd aan 
de haven  — herbergen in totaal liefst 
370.000 collectiestukken.
Meer informatie: www.mas.be

è ê
DE KUIFEEND
Te midden van het rangeerstation Antwerpen- 

 Noord ligt het natuurgebied De Kuifeend. Dit ge-
bied bevindt zich op de Oost-Atlantische trekroute die jaarlijks 
voor honderdduizenden vogels van allerlei pluimage de ver-
binding vormt tussen hun noordelijke broedgebieden en hun 
zuidelijke overwinteringsgebieden. De Kuifeend en het nabijge-
legen natuurgebied De Grote Kreek werden in 2009 heringe-
richt en omzoomd met landschapsdijken om de geluidshinder 
in te perken. De vzw Nauurpunt beheert deze gebieden. 

è ê
RANGEERSTATION 
ANTWERPEN-NOORD
Dagelijks rijden gemiddeld 250 geladen goede- 

rentreinen door het Antwerpse havengebied. Een belangrijke 
schakel in dit transport is het rangeerstation Antwerpen-
Noord. Dit is het grootste rangeerterrein van de Benelux 
en het tweede grootste van Europa. Er liggen in totaal twee 
rangeerheuvels met respectievelijk 40 en 56 verdeellijnen. 
Tot 1927 heette dit station nog Station Oorderen. 

è ê
RECREATIEGEBIED 
MUISBROEK
Tot dit 55 hectare grote recreatiedomein behoren 

onder meer een 25 hectare grote waterpartij (Ekerse Putten) 
en 15 hectare lig- en speelweiden. In clubverband kan hier on-
der meer worden gedoken en geroeid. Ook het Ekers Moeras, 
de Bospolder en de Ekerse dijk maken deel uit van het gebied 
dat erg in trek is bij wandelaars.

A I è ê
ROYERSSLUIS
De Royerssluis werd in 1907 in gebruik  

 genomen en is genoemd naar stadsingenieur 
Gustaaf Royers (1848 – 1923). De lengte en breedte van  
de sluis bedragen 180 meter en 22 meter. Tegenwoordig 
maken vooral kustvaart en jachten geregeld gebruik van  
de Royerssluis. Ook de deelnemende schepen van de  
spectaculaire The Tall Ships Races passeren deze sluis.  
De Royerssluis is de meest gebruikte sluis in Antwerpen.

A I è ê
HOGERE ZEEVAARTSCHOOL
Al sinds de veertiende eeuw is er in Antwerpen 

 zeevaartonderricht. De geschiedenis van de 
Hogere Zeevaartschool gaat terug naar een instelling die in 
1814 door Napoleon werd opgericht. Hij zag Antwerpen als 
geschikte uitvalsbasis tegen Engeland en noemde de stad en 
Schelde ‘een pistool, gericht op het hart van Engeland’.  
De Hogere Zeevaartschool is in handen van de Vlaamse  
overheid en telt zo’n 650 studenten. Zij kunnen kiezen uit  
de bacheloropleidingen Scheepswerktuigkunde en  
Nautische wetenschappen.
Meer informatie: www.hzs.be
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è
DEURGANCKDOKSLUIS
Op deze locatie bent u  

 getuige van de bouw van 
de grootste sluis ter wereld. Deze sluis 
heeft net als de Berendrechtsluis een 
lengte en breedte van 500 meter en 
68 meter, maar is nog een stuk dieper 
met -17,8 meter TAW. Vooraleer het 
Scheldewater in 2015 de sluis vulde, 
maakte de graffitikunstenaar Cazn op 
de noordelijke wand van de Deurganck-
doksluis een kunstwerk van 320 meter 
breed en 9 meter hoog. De tekening 
toont de evolutie van het havengebied 
door de eeuwen heen: van de prehistori-
sche walvis en de middeleeuwse kogge 
die in de bouwput van het Deurganck-
dok werden opgegraven tot de wereld-
haven van vandaag. In 2016 zullen de 
eerste schepen varen door deze tweede 
sluis op Linkeroever, die het Deurgan-
ckdok rechtstreeks verbindt met het 
Waaslandkanaal.

KERNCENTRALE DOEL 
Jaarlijks produceert de kerncentrale van Doel  

 zo’n 22 miljard KWh, goed voor net iets minder  
 dan dertig procent van de Belgische elektrici- 
 teitsproductie. Op het 80 hectare grote terrein 
zijn vier drukwaterreactoren geplaatst. De twee 170 meter 
hoge koeltorens stoten wolken met waterdamp uit. Voor meer 
informatie over de kerncentrale is er het Doel Infocenter.
Meer informatie: www.electrabel.com/nl/corporate/
bedrijfsbezoeken

 

DOELPOLDER-NOORD & BRAKKE KREEK  
 Een belangrijk weidevogelgebied is Doelpolder- 
 Noord. Hier liggen voornamelijk natte graslan- 
 den doorsneden met ondiepe grachten.  
 Typische weidevogels als de grutto, tureluur en 
kievit vinden hier in het voorjaar een geschikt broedgebied. 
In de winter bevolken vooral overwinterende ganzen en eenden 
de graslanden.

BADBOOT
In het Kattendijkdok, aan de Oostkaai, ligt de 
badboot. Het 120 meter lange schip heeft een 
40 meter lang zwembad, een restaurant en een 
loungeterras. Ideaal voor een verfrissende duik 

bij zwoele zomerdagen. U kan uw zwemplaatsje op voorhand 
reserveren. Meer informatie: www.badboot.be

HISTORISCHE  
 HAVENKRANEN

Halverwege de negentiende eeuw stelde de stad  
 Antwerpen kranen ter beschikking voor het  
 laden en lossen van schepen. Aanvankelijk wer-
den hydraulische kranen ingezet, maar begin twintigste eeuw 
volgden de eerste elektrische kranen. Op de Rijnkaai staan 
nog twaalf elektrische kranen uit de periode 1907 – 1963.  
Deze zijn door het Havenbedrijf overgedragen aan het MAS 
en worden beschermd als monument.
Meer informatie: www.havenkranen.be

 

KATTENDIJKSLUIS
De Kattendijksluis werd in 1880 gebouwd en is  

 daarmee de oudste nog bestaande sluis in  
 Antwerpen. Vooral zeilvrachtschepen en later  
 gemotoriseerde binnenschepen maakten er 
gebruik van. Door zijn historische waarde is de Kattendijksluis 
geklasseerd als monument. De sluis en brug kregen een gron-
dige renovatie die 13 jaar in beslag nam. Sinds 2011 kunnen 
jachten en zeilschepen weer door de Kattendijksluis varen en 
is er een nieuwe rolbrug voor voetgangers, fietsers en automo-
bilisten. 

KERKSCHIP SINT-JOZEF (Coverbeeld)
Het als Varend Erfgoed beschermde kerkschip  

 Sint-Jozef ligt sinds het voorjaar van 2012 aange- 
 meerd in het Houtdok, nabij de Mexicobruggen.  
 Op deze manier is het voormalige oorlogsschip 
beter bereikbaar voor het grote publiek. Het betonnen bunker-
schip is omgebouwd tot een sociaal en pastoraal centrum voor 
(oud)varenden. Behalve een eetcafé en gelagzaal, zijn er twee 
kapellen aan boord. Rondleidingen zijn gratis aan te vragen en 
gebeuren door de aalmoezenier.
Meer informatie: www.kerkschip-antwerpen.be

MEEUWEN-
BROEDPLAATS
Voor de uitbouw van de  

 ecologische infrastructuur  
 is in 2007 gekozen voor 
de aanleg van een broedplaats voor 
zwartkop- en kokmeeuwen. Deze is te 
vinden in de verbindingslus tussen de 
Tijsmanstunnel en de oprit van de A12. 
Liefst 99 procent van de Vlaamse broed-
populatie van zwartkopmeeuwen broedt 
in het Antwerpse havengebied.

KERKTOREN 
VAN WILMARSDONK
Ter herinnering aan het in  

 de jaren ’60 verdwenen  
 polderdorp Wilmarsdonk 
is — net als in Oosterweel — besloten 
om de Gotische toren van de Sint-
Laurentiuskerk te laten staan. De naam 
Wilmarsdonk is vermoedelijk indirect 
afgeleid van de patriciër Wilmarus  
Paddebuc. Ook zijn achternaam leverde 
een nieuwe naam op: de inwoners 
van het dorp werden smalend ‘pad-
denbuiken’ genoemd. Het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen heeft in 2014 
herstellingswerken uitgevoerd aan de 
kerktoren.

KALLO
In de loop der eeuwen  

 is Kallo, vroeger ook wel  
 Calloo, door zijn strategi- 
 sche ligging dikwijls het 
strijdtoneel geweest van veldslagen 
tussen Hollanders en Spanjaarden. 
Tegenwoordig is deze ligging vooral van 
logistiek belang; zo zijn er nabij het dorp 
spoorlijnen, snelwegen en een zeesluis 
die de dokken op de Linkerscheldeoever 
met het havengebied op Rechteroever 
verbinden. In Kallo gelden het voorma-
lige gemeentehuis, de Sint-Pieters en 
Pauluskerk en het Hof ten Damme als 
bezienswaardigheden. 

MAS HAVENPAVILJOEN
Spring eens binnen in 
het MAS Havenpaviljoen… 
dé ambassadeurswoning 
van de Antwerpse haven 

aan de voet van het MAS. Een enthou-
siast team heet u van harte welkom. 
Ze maken u graag wegwijs in het uit-
gestrekte havengebied, vertellen leuke 
weetjes over de haven en geven tips 
voor een onvergetelijk havenbezoek. 
In het MAS Havenpaviljoen valt altijd wat 
te beleven. Van boeiende workshops 
tot spannende vertellingen voor jong en 
oud. Bekijk ook de unieke panoramafilm 
en de reuzenplattegrond van de haven 
en lees alle haveninfo via de aanraak-
schermen in de wanden.  
Het gratis toegankelijke MAS Haven-
paviljoen is alle dagen (behalve maan-
dagen) geopend tussen 9.30 uur en 
17.30 uur.
Meer informatie: www.portofantwerp.com/ 
mashavenpaviljoen

FIETSERSTUNNEL
Wie in het zuiden van Antwerpen onder de Schelde  

 door wil, kan gebruikmaken van de fietserstunnel 
 die parallel loopt aan de Kennedytunnel. Met de 

lift of via de trap (met goot voor de rijwielen) 
kunnen fietsers de 4 meter brede fietskoker bereiken en de 
oversteek maken.

SINT-ANNATUNNEL
Dankzij de Sint-Annatunnel (572 meter lang en 

 31,6 meter onder de grond) kunnen voetgangers  
 en fietsers zich sinds 1933 eenvoudig verplaat- 
 sen tussen Linker- en Rechteroever. De twee 
inkomhallen met oude waarschuwingsborden en de houten 
roltrappen benadrukken het authentieke karakter van de tunnel.

OVERZETDIENST 
LILLO-DOEL
De veerboot De Schelde vaart in de
zomermaanden tussen Doel en Lillo. 

De oversteek duurt ongeveer een kwartier.  
Bekijk de dienstregeling via: www.welkombijvloot.be/
veerdiensten

A

A I è ê
GAARKEUKEN 110
In de Antwerpse haven  

 werden begin twintigste 
eeuw gaarkeukens geopend om dok-
werkers op te vangen bij slechte weers-
omstandigheden. Gaarkeuken 110 is 
de laatste keuken die is opengebleven. 
In het authentieke gebouw zetten uit-
baatsters Britt en Sira voornamelijk 
dokwerkers en chauffeurs een stevige 
maaltijd of een frisse pint voor.

è
ZOETWATERKREEK
Ten westen van het weide- 

 vogelgebied Putten-West 
ligt de Zoetwaterkreek. Dit is een water-
gang met grote aaneengesloten riet-
partijen. Vooral de blauwborst, bruine 
kiekendief en andere moerasvogels 
voelen zich hier thuis. 

è
PUTTEN WEIDEN
Door het lichtzoute kwel- 

 water is in de Putten 
Weiden een unieke biotoop ontstaan. 
Het 52 hectare grote gebied herbergt 
meer dan tweehonderd verschillende 
plantensoorten, waarvan er 35 zeld-
zaam zijn. Onder meer de zilte grep-
pelrus, schorrenzoutengras en blauw 
kweldergras komen voor in en rond de 
zilte graslanden.  

è
DEURGANCKDOK
De Deurganck was oorspronkelijk een grote geul  

 van de Schelde die Doel scheidde van Liefkens-
hoek. Sinds 2005 ligt op deze locatie het Deurganckdok, met 
5 kilometer aan kaaimuren het grootste getijdendok van de 
Antwerpse haven. Doordat het dok zonder sluizen in verbin-
ding staat met de Schelde, kan het scheepvaartverkeer snel-
ler de haven bereiken. Vanaf 2016 wordt aan de kop van het 
dok de Deurganckdoksluis in gebruik genomen, als tweede 
doorgang naar de andere dokken op de Linkerscheldeoever.

è
FORT LIEFKENSHOEK
Om Antwerpen te beschermen tegen de Span- 

 jaarden, werd eind zestiende eeuw Fort Lief-
kenshoek aangelegd. Het fort wisselde in de loop der tijd 
verschillende keren van bezetter en van functie. Zo diende het 
als quarantainestation, marinebasis en als vakantieoord voor 
beroepsmilitairen. Wie de woelige tijden wil herbeleven, kan 
terecht in het multimediale bezoekers- en belevingscentrum. 
Rondom het fort zijn er een wandelpad en uitkijktoren die een 
adembenemend zicht bieden op onder meer de Schelde.

è
KETENISSESCHOOR
Dit slikkengebied in de brakwaterzone van de 

 Schelde wordt twee keer per dag overspoeld bij 
vloed. Door de opslibbing zullen op termijn hogere delen in het 
gebied ontstaan. Het ruim 40 hectare grote gebied is vooral 
voor broed- en trekvogels erg aantrekkelijk. Langs het fietspad 
ligt een bloemrijke berm waar de graspieper en veldleeuwerik 
zich thuis voelen.

Havenfietskaart
Steeds meer fietsers weten hun weg te vinden in het 
Antwerpse havengebied. Sommigen op weg naar hun 
werk, anderen om de Antwerpse haven te ontdekken en 
eens lekker uit te waaien langs de oevers van de Schelde. 
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen hecht dan 
ook veel waarde aan een veilige infrastructuur voor de 
zachte weggebruikers. Zo werden de afgelopen jaren langs 
de Scheldelaan en de Noorderlaan nieuwe, vrijliggende 
fietspaden aangelegd. Om u op de juiste weg te helpen en 
niets te laten missen van al het fraais dat de haven biedt, 
hebben wij voor u deze unieke havenfietskaart samengesteld.
  
Veel fietsplezier!

Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen staat in voor de 
haveninfrastructuur en biedt dienstverlenende functies aan. 
Het Havenbedrijf is bovendien verantwoordelijk voor een 
vlot en veilig scheepvaartverkeer binnen het dokkencomplex 
en voor de bediening van bruggen en sluizen. Een ander 
doel is om de concurrentiepositie van de Antwerpse haven 
te verstevigen door een kwaliteitsvolle, ononderbroken 
dienstverlening aan te bieden. Het Havenbedrijf 
vervult eveneens een voortrekkersrol inzake duurzame 
havenontwikkeling en promoot meer milieuvriendelijke 
vervoersmodaliteiten als spoorvervoer en binnenvaart om de 
goederen van en naar het achterland te vervoeren. In totaal 
telt het Havenbedrijf 1.584 werknemers.

Meer informatie is te vinden op:  
www.portofantwerp.com en www.duurzamehavenvanantwerpen.be

Enkele tips
Zowel het start- als eindpunt van de fietsroutes 
op Rechteroever is gelegen aan de voormalige 
brandweerkazerne aan kaai 63 (Siberiastraat, recht 
tegenover restaurant Het Pomphuis), waar het 
nieuwe Havenhuis in de steigers staat. 

De routes worden niet met pijlen of borden 
aangegeven. De Port of Antwerp App kunt u 
wel gebruiken als handige virtuele fietsgids. 
De fietstochten zijn namelijk opgenomen in de 
App en kunnen dus perfect worden gevolgd. 
Voor de fietsroute op de Linkerscheldeoever kunt 
u zelf kijken waar u de route aanvangt.

Gezien het levendige karakter van de haven 
adviseren wij u nadrukkelijk om de aangeduide 
fietspaden niet te verlaten en de verkeersregels te 
respecteren. Nabij bruggen en sluizen wisselt de 
verkeerssituatie geregeld, dus ook daar is uiterste 
voorzichtigheid geboden. Op deze manier kunt u 
veilig en comfortabel het Antwerpse havengebied 
per fiets verkennen. Daarnaast willen wij u erop 
wijzen dat het bezoeken van bezienswaardigheden 
op eigen risico gebeurt. 

Hou er verder rekening mee dat hoewel u zich op 
de openbare weg bevindt, het Havenbedrijf het 
sterk afraadt om zonder voorafgaande toestemming 
van bedrijven foto’s te nemen van de gevestigde 
bedrijven, hun installaties of werknemers.
Het is overigens altijd mogelijk dat een 
gedeelte van één van de vijf fietsroutes niet kan 
worden afgelegd door werkzaamheden aan de 
infrastructuur. Zo zal de komende jaren op de 
Linkerscheldeoever de verkeerssituatie nabij de 
toekomstige Deurganckdoksluis geregeld wisselen 
naar aanleiding van de werkzaamheden daar. 
Enkele keren per jaar is de Lillobrug langdurig 
gesperd voor alle weg- en treinverkeer. Op de 
website www.portofantwerp.com is te lezen of en 
wanneer er werkzaamheden in het havengebied zijn 
gepland en wanneer de Lillobrug buiten dienst is. 
We raden u aan om de website te raadplegen voor 
u de fietstocht aanvangt.  
 
Tot slot wensen wij u nog mee te geven dat we bij 
de inkleuring van deze Havenfietskaart een juridisch 
zo correct mogelijke weergave hebben nagestreefd. 
Echter, door nieuwe ontwikkelingen kan het zijn dat 
bepaalde kleurweergaven niet meer corresponderen 
met de werkelijkheid.

Fietsverhuur  
en -herstel
FIETSHAVEN
Bij fietsenstalling onder Centraal Station
www.fietshaven.be

FREEWIELER
Steenplein 1
2000 Antwerpen

Reserveren
03 213 22 51

DE LIGFIETS
Steenhouwersvest 25
2000 Antwerpen

Reserveren
03 293 74 56

FRAME-FIETSEN 
(geen verhuur, wel herstel)
Beatrijslaan 26
2050 Antwerpen-Linkeroever

Port of  
Antwerp App
In de haven van Antwerpen vindt u meer dan 
voldoende ingrediënten voor een heerlijk 
dagje uit. De gratis Port of Antwerp App maakt 
bezoekers van de haven wegwijs in het aanbod 
en de veelzijdigheid van de Antwerpse haven. 
De App is onderverdeeld in verschillende 
categorieën: moeder natuur, lang geleden, 
infrastructuur, uitzichtpunten, eten & drinken, 
ontdek & beleef en kunsthaven. Elke categorie 
bevat een aantal interessepunten met foto’s, 
informatie over de ligging, bereikbaarheid, 
beschikbare parkeermogelijkheden en 
achtergrondinformatie. Her en der duikt er zelfs 
een havenquiz op om uw havenkennis te testen.

Download de App gratis in de appStore (Apple), 
via Google Play (Android) of in Blackberry World. 

Interessante 
websites
Haven van Antwerpen 
www.portofantwerp.com/recreatie
www.duurzamehavenvanantwerpen.be

Antwerpen Toerisme & Congres
www.visitantwerpen.be

Toerisme Provincie Antwerpen
www.tpa.be 

Toerisme Oost-Vlaanderen
www.tov.be

Gemeente Beveren
www.beveren.be

Fietsersbond
www.fietsersbond.be
www.fietsnet.be

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram  
(@portofantwerp).

facebook twitter Instagram 
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KAAI 63 
Het gebouw aan kaai 63 werd in 1922 opgetrok- 

 ken als brandweerpost voor het havengebied. 
De brandweer heeft sinds enkele jaren een nieuw en mo-
dern onderkomen aan de Noorderlaan, maar de voormalige 
kazerne wordt door haar architectuur-historische waarde 
wel beschermd als monument. Als het ware zwevend boven 
dit gebouw verrijst de nieuwe hoofdzetel van het Antwerpse 
Havenbedrijf, een spectaculair ontwerp van het wereldwijd 
vermaarde Zaha Hadid Architects. In 2016 wordt het nieuwe 
hoofdkantoor in gebruik genomen.
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A I
KERK VAN 
OOSTERWEEL
Aan de westelijke kant  

van de Oosterweelsteenweg is boven  
de boomtoppen de toren van de kerk 
van het voormalige polderdorpje  
Oosterweel te zien. Deze kerk werd  
in 1712 gebouwd en heet Sint-Jan  
De Doper. Uit veiligheidsoverwegingen 
raden wij fietsers aan het fietspad  
niet te verlaten.

è ê
VAN CAUWELAERTSLUIS
In 1928 namen koning  

 Albert I en koningin  
Elisabeth deze sluis officieel in gebruik 
als Kruisschanssluis. De sluis was 
destijds noodzakelijk voor het op- 
vangen van de almaar groter wordende 
schepen. In 1962 kreeg de sluis zijn 
huidige naam, vernoemd naar Frans  
Van Cauwelaert, die tussen 1921 en 
1932 burgemeester van Antwerpen 
was. De Van Cauwelaertsluis kreeg in 
2011 een grondige opknapbeurt en is 
uitsluitend bedoeld voor binnenvaart.

è ê
BOUDEWIJNSLUIS
Door de toename van het  

 scheepvaartverkeer werd 
in 1955 ook de Boudewijnsluis in ge-
bruik genomen. Deze is 360 meter lang 
en 45 meter breed. In de jaren zestig 
en zeventig was de Boudewijnsluis de 
drukst bezette sluis in Antwerpen.
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ê
ZANDVLIETSLUIS
De meest noordelijke sluis  

 in de Antwerpse haven is 
de Zandvlietsluis. Deze werd in 1967 in 
bedrijf gesteld en moest vooral de lange 
wachttijden aan de Van Cauwelaertsluis 
en de Boudewijnsluis doen afnemen. 
Met een lengte van 500 meter en een 
breedte van 57 meter was de Zandvliet-
sluis tot 1988 de grootste zeesluis ter 
wereld. Die rol werd toen overgenomen 
door de parallel liggende Berendrecht-
sluis. 

ê
REIGERSBOS
Via de met kasseien be- 

 straatte Reigersbosdreef 
kunt u door het 4,3 hectare grote  
Reigersbos fietsen. Dit gebied staat 
vooral bekend als broedplaats van één 
van de oudste reigerkolonies in België. 
Hoog in de bomen zie je de nesten die 
zij hebben gebouwd. Op mooie dagen is 
dit bos, waar auto’s niet zijn toegelaten, 
erg in trek bij wandelaars en fietsers. 

ê
OPSTALVALLEIGEBIED 

 Tussen het noorden van  
 het Delwaidedok en 
het zuiden van Berendrecht ligt het 
240 hectare grote Opstalvalleigebied. 
In dit compensatiegebied zijn onder 
meer drie plassen en twee rietzones 
aangelegd. Verder zijn er natte gras-
gronden te vinden. Het gebied is vooral 
in trek bij weidevogels en moerasvogels.
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è
KALLOSLUIS
De enige toegang voor het scheepvaartverkeer  

 tot de dokken op de Linkerscheldeoever is voor-
alsnog de Kallosluis. De sluis is 360 meter lang en werd in 
1980 in gebruik genomen. De jongste jaren is het gebruik van 
de zeesluis sterk toegenomen, vooral door schepen die con-
tainers of auto’s vervoeren. Om hoog oplopende wachttijden 
te vermijden en voor het blijven garanderen van de veiligheid 
van het scheepvaartverkeer, is in 2011 gestart met de bouw 
van een tweede zeesluis, tussen het Deurganckdok en het 
Waaslandkanaal: de Deurganckdoksluis.
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Kennismaking 
met de oude haven
In geen ander deel van de haven zijn de contrasten 

tussen oud en nieuw zo duidelijk zichtbaar als in de ‘oude 
haven’. Historische sluizen en bruggen wisselen hypermodern 
ingerichte terminals af. Een ideale route om een indruk op te 
doen van het historische hart van de haven van Antwerpen.

Tocht over ’t Scheldt
In ongeveer dertig kilometer krijgt u een prachtig 

beeld van de haven in al haar facetten. U passeert tal van 
containerterminals, chemiebedrijven en terreinen vol met rollen 
staal, hout en andere zware ladingen. Maar onderweg ziet u 
ook liefst 18 dokken, vijf bruggen en drie sluizen. Het grootste 
deel van de fietspaden op deze route is de afgelopen jaren 
volledig vernieuwd.

Kies uit onze vijf  
verschillende fietsroutes

10 
KM

30 
KM

Begeleide fietstocht 
in stukje haven
De fietsgidsen van Cyclant vertellen u tijdens de 

begeleide fietsroute 'Van Rijswijck' over het bruisende Antwerpen; 
als kosmopolitische stad en als moderne wereldhaven. U bezoekt 
de oude haven met haar prachtig maritiem erfgoed en rijdt even 
later voorbij gestapelde containers, gigantische schepen en 
reusachtige kranen. Deze fietstocht is betalend. 
Meer informatie: www.cyclant.com 

Door het hart 
van de haven
Via de Sint-Annatunnel of via de fietserstunnel kunt 

u uitstekend van LO naar RO fietsen en vice versa. Ook op de 
Linkerscheldeoever gaan geschiedenis en toekomst hand in 
hand. Zo wordt gewerkt aan de Deurganckdoksluis, maar zijn 
ook forten te bewonderen die Antwerpen eeuwen geleden 
beschermden tegen de Spanjaarden.

18 
KM

30 
KM

Uitwaaien langs 
Schelde- en polderland
Voor echte fietsliefhebbers is deze route een 

uitstekende kans om het volledige havengebied op Rechteroever 
te leren kennen. Tot bijna aan de Nederlandse grens rijdt 
u langs de Schelde en op de terugweg ziet u hoe de haven, 
natuurgebieden en polderdorpen harmonieus in elkaar 
zijn verweven.

60 
KM
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Fietswegwijs 
in de haven

GEMEENTELIJK 
HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
Havenhuis
Entrepotkaai 1
2000 Antwerpen
België
T +32 3 205 20 11
F +32 3 205 20 28
E info@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com
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