
Syntra AB en Syntra Bizz heten je van harte welkom in hun campus te Berchem bij Antwerpen.
Wij verontschuldigen ons voor de ietwat moeilijke bereikbaarheid. De site Post X - waar Syntra AB en Syntra 
Bizz deel van uitmaken - is immers in volle expansie en dat zorgt tijdelijk voor heel wat hinder.

Enkele praktische puntjes

Kom je met de trein of de tram: onze campus ligt naast het belangrijke spoorwegstation Berchem. Als je het 
station buitenkomt (kant Panos), ga je naar rechts en neem je de trap (zie foto 10) van de goudkleurige brug 
over de Singel. Op het einde van de brug ga je opnieuw naar rechts en kom je uit op de esplanade (zie foto 9). 
Hier vind je aan je rechterkant de hoofdingang van de campus (zie foto 7 en gele route op plan)

Nog meer info zoals dienstregelingen van bus, tram en trein? Die vind je op www.post-x.be/mobiliteit

Kom je met de wagen: onze campus ligt aan de Borsbeeksebrug 32 te Berchem. De inrit - opgelet voor de 
fietsers - ligt naast de bouwwerf van het toekomstige hoofdgebouw van de Politiezone Antwerpen (zie foto 
1). Je rijdt nu onder de rode voet van de bouwkraan (foto 2) en je volgt de parallelweg naast de ring. (zie rode 
route op plan)

Je bereikt nu aan je rechterkant de inrit van de ondergrondse parking (foto 3). Je kan parkeren op niveau -1 
(gele signalisatie) of doorrijden naar -2 (turquoise signalisatie). Als je op niveau -1 parkeert, neem je de glazen 
deur (zie foto 4). Parkeer je op niveau -2, dan neem je de zwarte deur naast de infoborden (zie foto’s 5-6). Via 
de witte trap bereik je de esplanade met de hoofdingang (foto 7). Ter hoogte van de trap op niveau -1 vind je 
ook de betaalautomaat om je parkeerticket te betalen - enkel met Bancontact - voor je de parking verlaat.

Kom je met de fiets, step of scooter? Je vindt een gesloten stalling onder de voetgangersbrug op niveau -1, 
links van supermarkt Lidl (via toegangsweg op foto 11).  Let wel op de openings- en sluitingsuren.
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Inrit parking kant Borsbeeksebrug Rijd de parking naar beneden

Inrit van de ondergrondse parking

Voetgangersuitgang parking -1
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Esplanade 9 10Trap bij het uitkomen 
van het station

11Toegang naar de fietsenstalling


