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Vanuit Station Antwerpen Centraal  

 U kan vooraan aan het Astridplein (in de Gemeentestraat) tram 24 nemen tot aan de halte 
Justitiepaleis (Gerechtshof). Deze tram heeft een frequentie van 10 minuten. Vanaf de halte 
stapt u nog 7 minuten (zie plan onder).  

 Of wandel naar de Leien (via de Keyserlei), steek de leien over en neem een bus (1-31-290-
500) of tram (12-24 ) richting Zuid en stap af aan Gerechtshof. Vanaf de halte stapt u nog 7 
minuten (zie plan onder).  

 Te voet (wandel 2,2 km; 28 min): Ga vanuit het station de Keyserlei in, neem de 2e straat links 
(Quellinstraat). U wandelt steeds rechtdoor, terwijl de straatnamen elkaar opvolgen 
(Rubenslei,  Van Breestraat, Justitiestraat, Paleisstraat). Onderweg zal u eerst aan uw 
linkerkant het Stadspark treffen, en een eindje verder aan uw rechterkant het oude 
gerechtsgebouw. Meteen na de lichten aan het oude gerechtsgebouw (u kruist daar de 
Anselmostraat) wandelt u de eerste schuine straat links in. Dit is de Solvynsstraat. U gaat 
door de poort rechts naast nummer 39 naar binnen. De kantoren bevinden zich achterin op 
het gelijkvloers. 

  
Vanuit Station Antwerpen Zuid 

 Neem bus 1 of 13 richting Eilandje of bus 290 of 500 richting Roosevelt tot halte Gerechtshof. 
Vanaf de halte stapt u nog 7 minuten (zie plan onder).  

 Neem tram 24 richting Silsburg tot Gerechtshof. Vanaf de halte nog 7 minuten te voet (zie 
plan onder).  

 Te voet (wandel 1,4 km; 20 min): Als u bovenkomt gaat u rechts het kruispunt van de 
(binnen)Singel over en volgt u de tramsporen in de Brederodestraat. Een eindje na de 
verkeerslichten ziet u links het Halfmaanpleintje. Daar slaat u rechtsaf de Belegstraat in. Sla 
de eerste straat links in (Paleisstraat). Passeer de ‘Bell’ aan uw rechterkant en sla iets verder 
rechts de Miraeusstraat in. Wandel tot op het einde, sla links af in de Solvynsstraat. 30 meter 
verderop kunt u de poort rechts naast nummer 39 binnengaan. De kantoren bevinden zich 
achterin op het gelijkvloers. 

 
Vanuit Station Antwerpen Berchem 

 Neem voor het station (uitgang loketten) op perron 22 bus 30 richting Zuid tot halte 
Balansstraat. Vandaar nog 10 minuten te voet: wandel kort terug in de Broederminstraat en 
neem links de Sint-Laureisstraat. Neem (schuin) rechts de Diercxsensstraat en ga rechtdoor 
de Solvynsstraat in. U gaat door de poort rechts naast nummer 39 naar binnen. De kantoren 
bevinden zich achterin op het gelijkvloers. 
 

 

 

 

OPGELET: overal in de buurt is betalend parkeren. Er is beperkte 
parkeergelegenheid op de parking achterin. 
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