
 
Zonder zorgen naar Den Bell 
 

Adres  
Francis Wellesplein 1 
2018 Antwerpen 
Tel Selectiecentrum: 03 338 65 54 
 

Fiets 
Fietsenstallingen: 
• Voor bezoekers:  

 gedurende de werken aan de toren:  in de fietsenrekken op het binnenplein (met ingang via 
de Boudewijnsstraat en de Sint-Laureisstraat) 

• Er is een Velostation (085 - Den Bell) naast de bezoekersstallingen in de Boudewijnsstraat 

 

Openbaar vervoer 
Deze trams stoppen in de omgeving van Den Bell:  
 Tram 12 Bolivarplaats – Bres – Astridplein ( Antwerpen Centraal) – Sportpaleis  

 Tram 24 Schoonselhof – Antwerpen Zuid – Bestorming – Astridplein ( Antwerpen Centraal) – 
Silsburg  

 

Deze bussen stoppen in de omgeving van Den Bell:  
 Bus 1 Hemiksem – Antwerpen Zuid – Bestorming – Rijnkaai  

 Bus 13 Hoboken Polderstad – Antwerpen Zuid – Bestorming – Rijnkaai  

 Bus 22 UZA – Wilrijk – Ballarstraat – Sanderusstaat – Groenplaats Bus 30 Zuid – Eilandje – 
Borgerhout – Antwerpen Berchem – Balansstraat – Zuid  

 Bus 34 Zuid – Balansstraat – Antwerpen Berchem – Borgerhout – Eilandje – Zuid  

 Bus 290 Boom – Niel – Hemiksem – Antwerpen Zuid – Bestorming – Rooseveltplaats  

 Bus 500 Mechelen – Rumst – Boom – Antwerpen Zuid – Bestorming – Rooseveltplaats  
 
Voor meer concreet reisadvies, gebruik de routeplanner van De Lijn (www.delijn.be) 

 

  

http://www.delijn.be/


Auto 
Wij raden je aan zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar Den Bell 
te komen.  Kom je toch met de wagen: 
 

Route 
Den Bell is bereikbaar via de ring afrit Zuid (Hoboken - Centrum) 
• Komende vanuit Nederland volg richting Schelde. Sla rechtsaf aan de Leien. 
• Komende vanuit Gent volg Centrum (onder nieuw justitiepaleis door) dan kom je op de Leien. 
 
Volg de Leien richting noord. Rechts afslaan bij Bresstraat. Je ziet het gebouw rechtvoor.  
 

Parkeren 
Het gebouw ligt in een zone waar je een bewonersvignet of een parkeerticket moet hebben. Vergeet 
dus niet te betalen! Parkeren rond Den Bell is mogelijk tegen het dagtarief van 3,80 euro.  
 
Parkings in de buurt op ca. 10 minuten wandelen zijn: (zie ook www.parkereninantwerpen.be) 
• Parking Desguinlei (gratis parking) 
• Parking Justitie (Vlaamse kaai 95, betaalparking) 
• Parking Nationale Bank (Leien, betaalparking) 
• Parking Gedempte Zuiderdokken (gratis parking) 
 

 
 

In Den Bell  
Algemeen onthaal 
Neem je uitnodigingsmail mee.  Meld je aan aan het centraal onthaal in de grote inkomhal. 
 

Nadat je bent aangemeld, word je uitgenodigd om naar de selectielokalen te gaan.  
Hiervoor neem je de centrale lift links voor de grote draaitrap. Met 1 van de twee liften ga je naar de 
verdieping waar je selectie plaatsvindt.  Het eerste nummer van het lokaal staat voor de verdieping 
waarop zich dat bevindt (bijv. lokaal 612 bevindt zich op de 6de verdieping). 
 
Het is mogelijk dat de selectie plaatsvindt in een ander lokaal dan op je uitnodiging vermeld 
staat.  Vraag daarom altijd even na aan het centraal onthaal van Den Bell of check de 
televisieschermen. 
 

Selectiecentrum 
Alle toegangsdeuren tot een verdieping in de toren zijn vrij toegankelijk. Ze openen automatisch als 
je er voor staat of je kan ze handmatig openen.  Je hoeft niet te kloppen, maar gaat gewoon binnen. 
Bij het binnenkomen zal een van de selectiemedewerkers je aanspreken.    
Hou je identiteitskaart bij de hand.   
Voel je steeds vrij om een koffie, thee of water te nemen in een van de self-service coffee corners.   

www.parkereninantwerpen.be
https://youtu.be/Ix9ZH21a3vM

