
Op een slimme manier naar het vernieuwde Tolhuis 
 
Het voormalige Tolhuis aan Sint-Pietersvliet zit in een nieuw kleedje. Het werd omgevormd tot The Beacon,  
een business- en innovatiehub waar het “Internet of Things” centraal staat. Het gebouw biedt onderdak aan  
innovatieve start-ups, onderzoeksgroepen van Universiteit Antwerpen en Imec. Een belangrijk initiatief voor de  
(inter)nationale positionering van Antwerpen als “Capital of Things”. 

Zo bereikt u vlot het Tolhuis

• Slim en snel met de fiets 

Het Tolhuis is met de fiets gemakkelijk bereikbaar vanuit alle delen van de stad. In de buurt van het Tolhuis 

vindt u verschillende Velo-stations. Het dichtstbijzijnde is station 049 Tolhuis, vlak voor de deur.

• Vlot met de bus, tram en waterbus

• Het Tolhuis ligt vlak aan de halten Sint-Paulusplein en Brouwersvliet waar tramlijn 7 een rechtstreekse 

   verbinding biedt met de Groenplaats en verder met Mortsel. 

• Via de halten Keizerstraat (lijnen 11 en 24 – halte Sint-Katelijne) en Meirbrug (lijnen 3, 5, 9 en 15 – premetro            
 station Meir) is overstappen mogelijk naar het Centraal Station, Linkeroever en tal van andere bestemmingen.

• Tramlijn 70 biedt met een overstap op het Eilandje een verbinding naar het noorden tot aan P+R Luchtbal.

• De waterbus verbindt Hemiksem met de Kallosluis en heeft tussenstops in Kruibeke, Steenplein, Sint-Anna  
   en Zwijndrecht.

Voor snel en concreet reisadvies voor het openbaar vervoer gebruikt u de routeplanner van De Lijn: www.delijn.be 

of surf naar www.slimnaarantwerpen.be om uw traject te plannen.
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• Met de auto

Gratis parkeren kan op een van de P+R’s aan de rand van de stad. Daar neemt u vlot de tram tot aan het Tolhuis. 
Met de auto bereikt u het Tolhuis vanuit het zuiden via de kaaien. Vanuit het oosten en het noorden via de 
Noorderplaats, Londenstraat, Amsterdamstraat en Rijnkaai. 
Het verkeer vanuit het westen rijdt via de Waaslandtunnel en de Leien.

Er zijn ook verschillende betalende parkeergelegenheden in de omgeving:

• Parking Tolhuis onder het gebouw

• Parking Scheldekaaien Noord aan de Jordaenskaai

• Parking aan de Orteliuskaai, toegankelijk vanaf het kruispunt met Brouwersvliet 

• Snel een auto of scooter reserveren

Met deelsystemen zoals Poppy, Scooty en Cambio reserveert u vlot een deelwagen of -scooter. Via Poppy en Scooty 
rijdt u zelfs volledig elektrisch. Een deelwagen parkeren is erg makkelijk: sommige systemen hebben voorbehouden 
parkeerplaatsen en op openbare plekken parkeert u gratis.

• Nieuw: al uw transporttickets in 1 app

De nieuwe app Whim regelt voor u het juiste transportmiddel op het juiste moment. U geeft uw vertrek- en  
eindbestemming in en de app stelt de mogelijke combinaties voor. Een fiets bij mooi weer of een taxi, deelauto,  
bus of trein, Whim zorgt in één beweging voor het ticket voor uw gekozen traject. Download de app via whimapp.com
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