
Zonder zorgen naar Den Bell

Selectiecentrum Stad Antwerpen

Meer dan een half miljoen Antwerpenaars rekenen op straffe mensen om mee te bouwen aan hun stad. Het Selectie-
centrum van de stad selecteert professioneel de juiste medewerkers om vacatures in te vullen. Lees hier hoe je het 
Selectiecentrum in Den Bell vlot bereikt. 

 
Kies verstandig uw vervoersmiddel

• Gebruik het openbaar vervoer 

In de omgeving van Den Bell stoppen verschillende tram en buslijnen. Op het bijgevoegde plan zijn de haltes op wandel-
afstand van Den Bell aangeduid. Indien je met de trein komt, moet je overstappen op de tram of de bus in Antwerpen 
Centraal of Antwerpen Zuid. Vanaf de stations Antwerpen Centraal en Antwerpen Berchem kan je ook gebruik maken 
van een Blue Bike huurfiets of Velo.

Deze trams stoppen in de omgeving van Den Bell:
Tram 8  Zuid – Bres – Astrid (  Antwerpen Centraal) – P+R Wommelgem  
Tram 01   P+R Schoonselhof –  Antwerpen Zuid – Bestorming – Astridplein (  Antwerpen Centraal) – Wijnegem

 

Deze bussen stoppen in de omgeving van Den Bell:

Bus 1  Hemiksem –  Antwerpen Zuid – Bestorming – Noorderplaats
Bus  13  Hoboken Polderstad –  Antwerpen Zuid – Bestorming – Noorderplaats
Bus 22  UZA – Wilrijk – Ballaarstraat – 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 (tijdelijke eindhalte ‘knooppunt Zuid’ - vanaf hier overstappen op de tram)

Bus 295  Boom– Niel –  Antwerpen Zuid (tijdelijke eindhalte ‘knooppunt Zuid’ - vanaf hier overstappen op de tram) 
Bus 500  Mechelen – Rumst – Boom –   Antwerpen Zuid (tijdelijke eindhalte ‘knooppunt Zuid’ - vanaf hier overstappen op de tram) 
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Voor meer concreet reisadvies, gebruik de routeplanner van De Lijn (www.delijn.be).

http://www.delijn.be
http://www.delijn.be


• Kom met de fiets  

Vanuit het grootste deel van de stad is Den Bell goed en snel bereikbaar met de fiets of Velo:

-   Je kan je fiets parkeren in één van de talrijke fietsenstallingen naast de hoofdingang aan het Francis Wellensplein.

-   Er zijn 2 ruime Velo-stations in de Boudewijnsstraat (085 Den Bell + 159 Den Bell 2).
 

• Komt je toch met de wagen?  

Je wordt aangeraden om met de fiets of het openbaar vervoer naar Den Bell te komen.
Indien je voor de wagen kiest neem je de afrit Het Zuid (Antwerpen Centrum/Hoboken) op de Ring. Vervolgens volg je 
Antwerpen Centrum en rijd je onder het justitiepaleis door tot op de Leien. Volg de Leien en sla na ongeveer 500 meter 
rechtsaf in de Bresstraat. Je ziet het gebouw recht voor je.

 Den Bell

Onder het gebouw zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen waar je als bezoeker kan parkeren. Je kan de parking              be-
reiken door langs de rechterzijde van de toren de Sint-Laureisstraat in te rijden. Na 70 meter vind je aan de linkerkant 
de inrit. 

Bij het verlaten van de parking rijd je rond Den Bell en kan je via de Bresstraat opnieuw de Leien bereiken.

 Betalend

Parkeer je in de omgeving van Den Bell, dan moet je als bezoeker betalen.

 Gratis

De dichtstbijzijnde gratis parking is de Parking Desguinlei. Vanaf hier kan je te voet (15 minuten) of met een Velo naar 
Den Bell

In Den Bell

Algemeen onthaal

Neem je uitnodigingsmail mee. Meld je aan bij het centraal onthaal in de grote inkomhal. 

Nadat je bent aangemeld, word je uitgenodigd om naar de selectielokalen te gaan. Daarvoor neem je de centrale lift, 
links voor de grote draaitrap. Ga naar de verdieping waar je selectie plaatsvindt. Het eerste nummer van het lokaal 
verwijst naar de verdieping van dat lokaal. Bijvoorbeeld: lokaal 612 bevindt zich op de 6de verdieping. 

Het is mogelijk dat het selectielokaal op het laatste moment wordt gewijzigd. Vraag het daarom altijd even na aan het 
algemeen onthaal of check de televisieschermen in de inkomhal. 

Selectiecentrum 

Alle toegangsdeuren tot een verdieping in de toren zijn vrij toegankelijk. Ze openen automatisch als je ervoor staat 
of je kan ze handmatig openen. Je hoeft niet te kloppen, maar gaat gewoon binnen. Een van de selectiemedewerkers 
helpt je graag verder. 

Hou je identiteitskaart bij de hand. Neem gerust een koffie, thee of water in een van de selfservice koffiecorners. 


