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Het oudste bewaarde gebouw van Antwerpen 
herbergt een bezoekerscentrum, ontvang-
struimte voor ontschepende cruisepassa-
giers, panoramisch dakterras en het bele-
vingsparcours The Antwerp Story. Het Steen 
kende de voorbije 800 jaar veel functies: van 
burcht tot gevangenis en van tehuis tot mu-
seum. Sinds 2008 bleef het gesloten voor het 
brede publiek, waardoor een hele generatie 
Antwerpenaren opgroeide zonder het oudste 
gebouw van de stad ooit te hebben betreden. 
Maar met deze restauratie hebben de Sinjoren 
‘hun’ Steen nu terug gekregen, en bovendien 
zwaaien de poorten ook open voor bezoe-
kers aan de stad. Het Steen maakte immers 
zoveel mee dat het de perfecte plek is om 
het verhaal van de stad te leren ontdekken. In 
het bezoekerscentrum krijgen bezoekers alle 
informatie over de stad en wat er te beleven 

valt. Ook kunnen ze er tickets voor een stads-
wandeling of rondleiding boeken, Antwerpse 
souvenirs en streekproducten kopen, en zelfs 
de oude burchtmuur bekijken. Op de binnen-
plaats pronkt De Gulle Waard, een kunstwerk 
van Sharon Van Overmeiren. Haar werk is een 
hedendaagse interpretatie van het Semini-
beeldje, het kleine bas-reliëf dat boven de 
toegangspoort zichtbaar is en vruchtbaarheid 
en voorspoed symboliseert. Bezoekers kunnen 
zelfs De Gulle Waard een wens toefluisteren. 
 
THE ANTWERP STORY
Op de eerste verdieping wacht The Antwerp 
Story. Bezoekers ontdekken op een interactief 
en multimediaal parcours het verhaal van 
Antwerpen. Op korte tijd proeven ze van de 
geschiedenis van de stad en maken ze kennis 
met de wijken, musea en Antwerpenaren. De 
nieuwe ontvangstruimte voor cruisepassagiers 
die aanmeren in Antwerpen en ontschepen 
op de nieuwe cruiseterminal zullen de stad 
voortaan langs Het Steen betreden. Op die 
manier krijgen ze een warm welkom en kun-
nen ze er meteen ook alle informatie krijgen 
voor hun bezoek aan de stad. Ook voor hen 
vormt Het Steen het ideale vertrekpunt om de 
historische binnenstad te verkennen. Op het 

dakterras kunnen bezoekers van een adembe-
nemend uitzicht genieten op de Schelde, stad 
en de haven. De ideale locatie om het drukke 
scheepvaartverkeer op de Schelde te bekijken, 
van de lichtjes aan de Schelde te genieten, en 
passagiers uit te zwaaien of op te wachten. Het 
Steen is het resultaat van eeuwen bouwen en 
verbouwen. De eerste stenen dateren al van 
de 11e eeuw. De burcht was meer dan 500 jaar 
lang een gevangenis. Daarna deed ze dienst 
als tehuis voor invalide soldaten en zelfs als 
houtzagerij. Om de Schelde te verbreden en 
de kaaien recht te trekken, werd het gebouw 
in de jaren 1880 grotendeels afgebroken. Van 
1958 tot 2008 was het de thuishaven van het 
Nationaal Scheepvaartmuseum. Toen het 
stadsbestuur in 2015 besliste om Het Steen 
om te vormen tot bezoekerscentrum werd 
beslist om het oude deel te restaureren en de 
aanbouw uit de jaren ‘50 te vervangen door 
een nieuwbouw. Het Steen heeft een donkere 
basis en lichtere kleuren naar boven toe, het 
resultaat van veel bouwfasen. De gevelkleuren 
van de nieuwbouw volgen dan ook het palet 
van het bestaande gebouw. Iedereen kan er 
nu tijdens de openingsuren vrij binnenlopen 
en dat 363 dagen per jaar, van 10 tot 18 uur, 
behalve op 25 december en 1 januari. Ook het 

Na een grondige restauratie opende 
Het Steen eind oktober zijn de poor-
ten opnieuw voor het grote publiek. 
Als toeristisch onthaalcentrum is het 
de ideale startplaats om Antwerpen 
te ontdekken.

HET STEEN HEROPENDE ZIJN POORTEN
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panoramadakterras en enkele ruimtes van The 
Antwerp Story zijn vrij toegankelijk. Voor een 
bezoek aan The Antwerp Story moet een ticket 
gereserveerd worden. 

NOG MEER ALCOHOLVERBOD
IN ANTWERPEN
Om de leefbaarheid en de veiligheid in 
Antwerpen-Noord te verbeteren, heeft 
de stad 10 jaar geleden al een alcoholver-
bod ingesteld in de omgeving van het De 
Coninckplein en het Koningin Astridplein. 
Het college van de Burgemeester en zijn 
schepenen hebben beslist uit te breiden tot 
op het Sint-Jansplein en omliggende straten, 
waaronder Dambruggestraat, Diepestraat, 
Sint-Elisabethstraat en Korte Zavelstraat. 
Vervelende beslissing, maar in 2011 voerde de 

stad al een alcoholverbod in op en rond het De 
Coninckplein en in de stationsomgeving. Deze 
buurt werd van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat geteisterd door overlast van dronken per-
sonen. Nu wordt ook de buurt op en rond het 
Sint-Jansplein al een hele tijd met dezelfde pro-
blematiek geconfronteerd. De laatste twee jaar 
is het aantal incidenten met dronken personen 
zo opmerkelijk gestegen dat nieuwe maatrege-
len zich alweer opdringen. Verschillende men-
sen bevoorraden zich met alcohol bij winkels in 
de buurt en hangen vervolgens dronken rond 
op of rond een plein. Zij zorgen daarbij voor 
veel (nachtelijk) lawaai, gooien hun blikjes bier 
op de grond, vallen winkeliers en hun klanten 
lastig, komen agressief over bij tussenkomsten 
van de politie en roepen voorbijgangers na. 
De alcoholintoxicatie leidt bovendien vaak 

tot vechtpartijen en vandalisme. Ook braken 
en wildplassen zijn een veelvoorkomend fe-
nomeen. Dat deze paar honderden personen 
het dan verpesten voor andere mensen leidt 
tot minder leuke beslissingen.  Men hoopt met 
de invoering van een alcoholverbod de moge-
lijkheid om problematische gebruikers te iden-
tificeren en deze door opvolging van de vast-
stellingen door te verwijzen naar de nodige 
hulpverlening. Het alcoholverbod is trouwens 
geen doel op zich, maar gaat gepaard met een 
stevig pakket aan flankerende maatregelen om 
het veiligheidsgevoel te verbeteren.

ANTWERPEN BLIJKT OP KLIMAATKOERS 
TE ZIJN
Dat blijkt uit de meest recente emissie-in-
ventaris die stad Antwerpen gebruikt om de 
CO2-uitstoot op te volgen. Die daalde in 2019 
met 25,2% in vergelijking met het referentie-
jaar 2005. Antwerpen haalt zo ruimschoots de 
vooropgestelde vermindering van 20% tegen 
2020. Die vermindering is nodig om de impact 
van de klimaatverandering te beperken. Toch 
kan een stad als Antwerpen nog veel beter 
door niet alleen auto’s te weren, maar in de 
Antwerpse haven liggen ook nog heel wat 
mogelijkheden. De ambitie om Antwerpen 
klimaatneutraal te krijgen tegen 2050 zal nog 
heel wat inspanningen vragen.

In 2009 sloot Antwerpen zich als een van de eer-
ste steden aan bij het Burgemeestersconvenant 
(of Covenant of Mayors). Met dit initiatief van de 
Europese Commissie engageren steden zich 
om de CO2-uitstoot op hun grondgebied af 
te bouwen. Stad Antwerpen engageerde zich 
om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 
uit te stoten en klimaatneutraal te zijn tegen 
2050. Dit betekent dat er niet meer CO2 wordt 
uitgestoten dan kan worden opgenomen, 
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zoals ook in het klimaatakkoord van Parijs 
staat. Antwerpen is de eerste Vlaamse stad 
die zich hiermee spiegelt aan het Europese 
Fit for 55-pakket, dat lidstaten aanspoort om 
de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 
2030 met ten minste 55% te verminderen. De 
CO2-uitstoot van de Antwerpse huishoudens 
daalde met 39% tegenover 2005. Dit is op-
merkelijk aangezien de Antwerpse bevolking 
met 12,3% toenam in dezelfde periode. Een 
sterke daling in het energieverbruik van 27% 
is de voornaamste reden van deze reductie. 
Verklaringen voor de daling in energieverbruik 
bij de huishoudens zijn onder meer te vinden 
in de renovatiegraad, strengere isolatienormen 
bij (ver)nieuwbouw, en de dienstverlening van 
het EcoHuis, waar bewoners besparingstips en 
renovatiebegeleiding krijgen en terechtkun-
nen voor energieleningen. In het kader van 
het Burgemeestersconvenant engageerde de 
stad zich ook om tegen 2020 13% van de to-
tale elektriciteitsvraag op eigen grondgebied 
te produceren in de vorm van hernieuwbare 
elektriciteit. Toch blijft er nog stevig wat werk 
te gebeuren om alles te realiseren.

ANT WERPEN KRIJGT ELEK TRISCHE 
DEELBAKFIETSEN
Stad Antwerpen breidt het al ruime aanbod 
van deelmobiliteit op haar grondgebied uit 
met elektrische bakfietsen, als duurzaam alter-
natief voor het vervoer van kinderen, inkopen 
of kleine vracht. Twee aanbieders, Unimobility 
en Cargoroo, starten in het voorjaar van 2022 
met de uitrol ervan.  Voor beide systemen sa-
men komen er in de binnenstad minimum 50 

dropzones specifiek voor bakfietsen. “Dankzij 
dit nieuwe aanbod in onze stad, zetten we 
weer een stap verder in onze deelmobiliteit en 
de realisatie van de modal shift die we hebben 
afgesproken in het Toekomstverbond,” aldus 
schepen voor mobiliteit Koen Kennis. Cargoroo 
is al actief met deelbakfietsen in onder andere 
Leuven, Mechelen, Utrecht en Amsterdam. Zij 
starten met 125 elektrische deelbakfietsen in 
Antwerpen. Gebruikers moeten de Cargoroo-
bakfietsen telkens terugbrengen naar de 
plaats van ontlening. Ontlening kost 7 cent 
per minuut, wat neerkomt op 4,20 euro per 
uur.  Unimobility zal samen met haar lokale 
partner Cloudbike starten met 30 elektri-
sche bakfietsen. Cloudbike is al enkele jaren 

actief in Antwerpen met gewone deelfietsen. 
Unimobility zal net als bij de deelfietsen van 
Cloudbike gebruik maken van virtuele dropzo-
nes, waarbij gebruikers de fiets kunnen achter-
laten op specifieke locaties in de stad. De prijs 
is 10 cent per minuut met een startkost van 
3 euro. Het eerste uur kost een gebruiker dus 
9 euro, elk aansluitend uur kost 6 euro. Deze 
elektrische bakfietsen passen meteen perfect 
in de  CO2-neutrale oplossing om te schakelen 
tussen multimodale en intermodale trajecten 
in Antwerpen. Let wel op: om de elektrische 
bakfietsen te ontlenen moeten gebruikers 
vooraf registreren via een app. Zo kunnen ze 
opzoeken waar er beschikbaar zijn om ze te 
reserveren en ontgrendelen.
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Reyntjens, al 52 jaar een vaste 
waarde in Schilde.

Van een klassiek uurwerk tot een 
manufactuur, van een eenvoudig zilver  of 
gouden juweel tot het vervaardigen van 
een eigen ontwerp, van een leesbril tot een 
multifocale bril. 

Bij Reyntjens bent u op het 
juiste adres!


