
Last update: 04-06-2019

Aalst: Tel. 053 72 94 40  |  Brussel: Tel. 02 218 54 10  |  Temse: Tel. 03 711 38 21
info@rivertours.be - www.rivertours.be

Wandeling  
     station Antwerpen-Centraal � Steenplein Antwerpen (2,0 km)

Bron: Googlemaps 2019

Wandeling (2,0 km)

• Je verlaat het Centraal station via de uitgang Keyserlei.
• Via De Keyserlei kom je op de Teniersplaats terecht waar je oversteekt naar de Leysstraat die licht naar links 

buigt en overgaat in De Meir (550m).
• Deze lange winkelstraat brengt je via de Meirbrug (aan de verkeerslichten oversteken) tot aan de Groenplaats.
• Je kruist de Groenplaats diagonaal en komt zo in de Jan Blomstraat (Mc Donalds).
• Deze straat vloeit over naar de Handschoenmarkt waar je op het eind van de straat naar rechts gaat (Oude 

Koornmarkt) (100m).
• Je ziet het stadhuis rechts liggen en vervolgt de weg via de Suikerrui.
• Aan het eind van de Suikerrui steek je aan de verkeerslichten over en kom je op het Steenplein terecht.
• Vervolg je weg richting Schelde tot je de boot ziet liggen.
 

 

Openbaar vervoer

      9  15  3  5 
• In het Centraal station kan je ondergronds naar de halte Premetrostation Astrid toelopen.
• Lijnen 3, 5, 9 en 15 rijden hier op zeer regelmatige basis (ongeveer elke 2 minuten), richting P+R Linkeroever.
• Na 2 haltes stap je uit aan de halte Premetrostation Groenplaats en neemt de uitgang ‘Groenplaats’. 
• Wandel 700m.

o Je stapt richting kathedraal en verlaat de Groenplaats aan de linkerzijde via de Jan Blomstraat (Mc Donalds). 
Deze straat vloeit over naar de Handschoenmarkt waar je op het eind van de straat naar rechts gaat (Oude 
Koornmarkt).

o Je ziet het stadhuis rechts liggen en vervolgt de weg via de Suikerrui.
o Aan het eind van de Suikerrui steek je aan de verkeerslichten over en kom je op het Steenplein terecht.
o Vervolg uw weg richting Schelde tot u de boot ziet liggen.


