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ONTDEK DE STAD VIA
DE NIEUWE TRAMLIJNEN
PROGRAMMA OPENINGSFEEST
8 DECEMBER 2019

Na bijna vier jaar intensief werken is het zover.
Er rijdt een tram op de Noorderleien en het
premetrostation Opera heropent!

Ga mee op expeditie!
Ontdek de stad via
tramsafari’s en feest mee
op het Operaplein!

Zondag 8 december rijden de nieuwe tramlijnen 1 en 24
voor het eerst op de Noorderlijnas. En daarom is het de
hele dag feest voor iedereen tussen 10 en 18 uur.
Wat valt er allemaal te beleven?
Op de tramsafari’s van lijnen 1 en 24 vind je doorlopend
stadgidsen die vertellen over bijzondere plekken langs het
traject. Zit je op de tram? Doe dan mee met de vragenrally
achteraan dit boekje en ontvang een goodiebag.
Kom naar het Operaplein voor het stadsfeest met animatie
voor jong en oud. En natuurlijk hebben we ook aan hapjes
en drankjes gedacht.
Bezoek op 8 december ook gratis het Havenhuis of ga langs
bij Kinepolis voor gratis voorsmaakjes van aankomende films.
Ontdek samen met ons de stad via de nieuwe tramlijnen!

Vraag je gratis
SMS-dagpas aan via
delijn.be/noorderlijn
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brengt een vlotte tramverbinding tussen het
centrum van de stad, het Eilandje en het noorden van de stad.
Vanaf 8 december kan je vanuit het centrum de tram nemen naar
het Havenhuis of naar de nieuwe Park & Ride Luchtbal. We legden
ook verschillende wegen opnieuw aan. Zo kregen onder meer de
Noorderleien een facelift, alsook het Operaplein.
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De Rooseveltplaats krijgt een volledige
facelift. We maken ze veiliger
en overzichtelijker.
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Het Eilandje krijgt voor het eerst een
verbinding met het Havenhuis en het
centrum van de stad.
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Volledig heringericht om de
circulatie van en naar de
Waaslandtunnel te verbeteren
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Vernieuwd met hetzelfde wegprofiel
als de Zuiderleien.
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Volledig vernieuwd van gevel tot gevel
over een lengte van 2 kilometer met
nieuwe fietspaden en tramlijnen.
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Een verkeersluw plein waar voetgangers
en fietsers alle ruimte krijgen
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VRAGENRALLY!

Vraag je gratis
SMS-dagpas aan via
delijn.be/noorderlijn

ZONDAG 8 DECEMBER

Ontdek de stad

Samen vieren op

via de tramsafari’s

het Operaplein

Van 10 tot 18 uur
vind je op elke tram van lijn
1 & 24 gidsen die je vertellen over de
geschiedenis en bijzondere plekken
langsheen de Noorderlijn.

Van 10 tot 18 uur
kan je meefeesten op het Operaplein.
Trek op safari, verwelkom de nieuwe
tram en ga langs in het infopunt voor
een hapje en een drankje!

Als je goed luistert naar de gidsen op de tramsafari’s
dan los je deze vragen in 1-2-3 op.
Breng jouw ingevulde vragenlijst naar het stadsfeest
op het Operaplein en ontvang een goodiebag bij het
Noorderlijn infopunt!

Hoeveel nieuwe bomen zijn er geplant langs de Noorderlijn?
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Hoeveel kilometer fietspad is er aangelegd langs de Noorderlijn?
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Hoe lang duurt een rit van Operaplein naar Antwerpen Zuid?
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Gratis rondleiding

Gratis trailers spotten

in het Havenhuis

in Kinepolis

Van 13 tot 17 uur
is iedereen welkom in het atrium
en de tentoonstelling van Paul Van
Hoeydonck. Elk half uur start een
rondleiding voor 25 personen.

Van 11 tot 18 uur
ben je welkom voor een gratis
trailershow van aankomende films.
Spoor naar halte Kinepolis met
tramlijn 1!

Hoeveel nieuwe haltes zijn er op lijn 1 en 24?
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Wat zijn de kleuren van de nieuwe tramlijnen 1 & 24?
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Expeditie

Meer info
www.noorderlijn.be

In samenwerking met

