
Openbaar vervoer 
Het gebouw ligt naast het station Antwerpen-Centraal. Er is een rechtstreekse toegang vanuit het 
station. U loopt – komende van gelijk welk perron in Antwerpen-Centraal - niet richting Zoo, maar de 
andere kant op (richting Kievitplein). U neemt de (rol)trap of lift tot niveau 0, waarna u links het Anna 
Bijnsgebouw ziet. 

In Antwerpen-Centraal bevindt zich metrostation Diamant (trams 2-6-15). Tram 11 en verschillende 
buslijnen (17, 21, 32 en 244) hebben eveneens haltes op wandelafstand. 

Auto 
Vanuit richting Brussel, Boom, Gent of Brugge 

Neem afrit 3 (Borgerhout/Antwerpen) op de Ring (R1). Zie hiervoor onderstaande overzichtskaart, 
groene traject. Volg hierna verder op de deteilkaart, groene traject. Volg de Plantin en Moretuslei 
richting centrum. Na ongeveer 1,5 km slaat u rechtsaf de Van Immerseelstraat in waar u de inrit van 
de ondergrondse parking vindt. Neem vanuit de parking de lift naar Lindner Hotel. Daar komt u uit 
tegenover de ingang van het Anna Bijnsgebouw.Vanuit richting Turnhout of Hasselt 
 
Neem afrit 17 (Antwerpen Centrum/Borgerhout/Singel) en sla linksaf naar de Noordersingel (R10). Zie 
hiervoor ook onderstaande overzichtskaart rode traject. Volg hierna verder op de detailkaart, rode 
traject. Volg de Plantin en Moretuslei richting centrum. Na ongeveer 1,5 km slaat u rechtsaf de Van 
Immerseelstraat in waar u de inrit van de ondergrondse parking vindt. Neem vanuit de parking de lift 
naar Lindner Hotel. Daar komt u uit tegenover de ingang van het Anna Bijnsgebouw. 
 
Fiets 
  
Het Anna Bijnsgebouw is vlot bereikbaar met de fiets. 

• Vanaf het ringfietspad (zuiden) rijd je via het station van Berchem en de Mercatorstraat (langs de 
spoorwegberm) richting station Antwerpen-Centraal. 

• Vanaf de noordrand rijd je via de Noorderlaan en de Italiëlei. Aan de Franklin Rooseveltplaats sla 
je linksaf richting station Antwerpen-Centraal. 

• Vanaf linkeroever rijd je via de Sint-Annatunnel en de Groenplaats de Meir op. Via de Keyserlei 
kom je aan het station Antwerpen-Centraal. 

 
Via de Lange Kievitstraat (fietsdoorsteek onder het station) kom je aan het Anna Bijnsgebouw. 
Bezoekers kunnen hun fiets veilig stallen in de ondergrondse fietsenstalling rechts van de 
stationsingang. 
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