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Trap voor voetgangers
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Hoe bereik ik GSJ advocaten 
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Trein naar Antwerpen-Berchem: verlaat het station van Antwerpen-Berchem in de richting van het Burgemeester 

Edgard Ryckaertsplein. Sla rechtsaf en neem de goudkleurige voetgangersbrug over de Binnensingel. 

Aangekomen aan het binnenplein, slaat u linksaf naar gebouw nr. 36. U bereikt nu de inkomhal van ons kantoor. In

de rechterhoek van de inkomhal hangt een bel. Daar meldt u zich aan bij het onthaal van GSJ.

Bus en tram naar Antwerpen-Berchem: verlaat de bus- en tramhalte op het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein 

en wandel richting het station. Vlak voor het station neemt u links de goudkleurige voetgangersbrug. Aangekomen 

aan het binnenplein van Post X, slaat u linksaf en bereikt u ons kantoorgebouw, nr. 36. In de rechterhoek van de 

inkomhal hangt een parlofoon. Daar meldt u zich aan bij het onthaal van GSJ.

Ondergrondse Indigo Parking Post X: navigeer naar Borsbeeksebrug 22. U rijdt de Borsbeeksebrug op en slaat 

rechtsaf bij het kruispunt achter de witte gebouwen van Post X. U bereikt rechts de publieke Indigo Parking. De 

maximale inrijhoogte van de parking is 2,1 m. Parkeren kan op level -1 of -2. Aan de slagboom neemt u een 

parkingticket. Breng dat ticket mee naar uw bespreking. Ons onthaal zal uw ticket valideren waardoor u nadien 

gratis kan buitenrijden.  

Indien u uw wagen parkeert op -1 (= gelijkvloers als u toekomt in de parking), rijdt u best tot achteraan, 

daarna links. U zal wat verder een uitgang zien genaamd "Central Court". Parkeer uw wagen daar in de buurt. 

Verlaat de parking via de uitgang "Central Court" en neem links de witte trap naar boven zodat u op het 

binnenplein van de Post X-site terecht komt. Aan uw linkerkant ziet u gebouw nr. 36, het gebouw waarin GSJ 

advocaten zich bevindt. In de rechterhoek van de inkomhal hangt een bel. Daar meldt u zich aan bij het 

onthaal van GSJ. 

Indien u uw wagen parkeert op -2, kan u zich aanmelden via de parlofoon (zie        op p. 4) bij GSJ advocaten. 

Ons onthaal zal u dan toegang verlenen tot deze deur waardoor u de lift kan nemen naar verdieping 0. 

Wanneer u uit de lift komt, gaat u links het hoekje om zodat u in de inkomhal van GSJ terecht komt. In de 

linkerhoek hangt opnieuw een parlofoon waar u zich aanmeldt bij ons onthaal.

Betaalparking in de buurt van Post X: Q-Park aan het treinstation van Berchem (Burgemeester E. Ryckaertsplein 2). 

De inrit van deze parking bevindt zich in de Guldenvliesstraat. In de meeste omliggende straten van Post X is 

betalend parkeren van toepassing.

GSJ is bereikbaar via de fietsring en de fietsostrades Antwerpen-Mechelen en Antwerpen-Lier. U kan uw fiets gratis 

parkeren in de ondergrondse fietsparking van Post X, die u bereikt via Borsbeeksebrug 34, onder het Park Inn hotel 

en naast de goudkleurige voetgangersbrug. U wandelt de fietsenstalling terug uit en komt op het binnenplein 

terecht. U ziet links gebouw nr. 36, daar wandelt u de inkomhal binnen. In de rechterhoek van de inkomhal hangt 

een parlofoon. Daar meldt u zich aan bij het onthaal van GSJ.

U kan ook gebruik maken van het fietsdeelsysteem Vélo van de stad Antwerpen of de Blue-bikes die ter beschikking 

staan aan het station van Berchem. De dichtstbijzijnde Velo-haltes in de buurt van Post X zijn Statie (350 m) en 

Station Antwerpen-Berchem (100 m).

3.  Met het openbaar vervoer

4.   Met de wagen

  2. Met de fiets

Alle wegen leiden naar GSJ

  Te voet1.
Indien u van het centrum van Berchem komt, wandelt u tot aan de Posthoflei, steekt u de Singel over zodat u zich 

op de rechterkant van de Binnensingel bevindt. U neemt de tunnel onder de spoorweg en wandelt verder op de

Binnensingel. Aan uw rechterzijde treft u de Post X-site. U wandelt de site op tot aan het binnenplein. U slaat linksaf 

tot u gebouw nr. 36, GSJ advocaten, bereikt. U wandelt de inkomhal binnen. In de rechterhoek van de inkomhal 

hangt een bel. Daar meldt u zich aan bij het onthaal van GSJ.

Indien u van de Borsbeeksebrug komt, gaat u links de Binnensingel op en treft u aan uw linkerzijde de Post X-site 

aan. Aangekomen aan het binnenplein, slaat u linksaf naar gebouw nr. 36. U bereikt nu de inkomhal van ons 

kantoor. In de rechterhoek van de inkomhal hangt een bel. Daar meldt u zich aan bij het onthaal van GSJ.
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PLAN ONDERGRONDSE PARKING

Indien u uw wagen parkeert op level -1 (= gelijkvloerse verdieping als u 

toekomt in de parking), rijdt u best tot achteraan, daarna links. U zal wat 

verder een uitgang zien genaamd "Central Court". Parkeer uw wagen daar in 

de buurt. Verlaat de parking via de uitgang "Central Court" en neem links de 

witte trap naar boven zodat u op het binnenplein van de Post X-site terecht 

komt. Aan uw linkerkant ziet u gebouw nr. 36, het gebouw waarin GSJ 

advocaten zich bevindt. In de rechterhoek van de inkomhal hangt een bel. 

Daar meldt u zich aan bij het onthaal van GSJ. 

TRAP

TRAP

CENTRAL 
COURT



Indien u uw wagen parkeert op -2, kan u zich aanmelden bij GSJ advocaten 

via de parlofoon (zie        ). Ons onthaal zal u dan toegang verlenen tot deze 

deur waardoor u de lift kan nemen naar verdieping 0. Wanneer u uit de lift 

komt, gaat u links het hoekje om zodat u in de inkomhal van GSJ terecht komt. 

In de linkerhoek hangt opnieuw een parlofoon waar u zich aanmeldt bij ons 

onthaal.
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Bestelwagen hoger dan 2,1 m: navigeer naar Borsbeeksebrug 22. U rijdt de Borsbeeksebrug op en slaat 

rechtsaf bij het kruispunt achter de witte gebouwen van Post X. U bereikt rechts de ingang van de 

ondergrondse Indigo Parking. De ingang van de ondergrondse parking verloopt via de ventweg (parallel 

met de Binnensingel). Aangezien de maximale inrijhoogte van deze parking slechts 2,1 m is, parkeert u uw 

wagen op de ventweg. Maak daar gebruik van de aangeduide laad- en loszones. Vergeet desnoods geen 

steekwagen mee te brengen om uw levering tot bij GSJ, gebouw nr. 36, af te leveren. 

Bestelwagen lager dan 2,1 m: navigeer naar Borsbeeksebrug 22. U rijdt de Borsbeeksebrug op en slaat 

rechtsaf bij het kruispunt achter de witte gebouwen van Post X. U bereikt rechts de ingang voor de 

ondergrondse Indigo Parking. U rijdt best level -2 in. U kan zich aanmelden via de parlofoon (zie       ) bij GSJ 

advocaten. Ons onthaal zal u dan toegang verlenen tot deze deur waardoor u (evt. met uw steekwgen) de 

lift kan nemen naar verdieping 0. Wanneer u uit de lift komt, gaat u links het hoekje om zodat u in de 

inkomhal van GSJ terecht komt. In de linkerhoek hangt opnieuw een parlofoon waar u zich aanmeldt bij ons 

onthaal.
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