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Coördinaten en routebeschrijving naar de hoofdzetel in Sint-
Gillis 

Adres van de hoofdzetel in Sint-Gillis 

Smals 

Gebouw South City 

Fonsnylaan 20 

1060 Brussel 

 

Rekrutering 

Smals 

Gebouw South City 

Fonsnylaan 20 - 5e verdieping 

1060 Brussel 

 

 

Telefoon 

Centraal: +32 (0)2 787 57 11 

Secretariaat Rekrutering: +32 (0)2 787 53 12 

 

Fax 

+32 (0)2 511 12 42 

 

E-mail 

Algemeen: info@smals.be 

Rekrutering: jobs@smals.be 

 

mailto:info@smals.be
mailto:jobs@smals.be
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Ligging 

 
 

Routebeschrijving met het openbaar vervoer 

De hoofdzetel van Smals ligt vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid en is vlot bereikbaar 

met het openbaar vervoer. 

 

Met de MIVB: halte Brussel-Zuid/Bruxelles-Midi 

 Metrolijnen 2 en 6 

 Tramlijnen 51, 32, 81 en 82 

 Buslijnen 27, 49, 50 en 78 

 

Een routeplanner en de dienstregeling van de metro's, trams en bussen van de MIVB vindt u op 

www.mivb.be.  

 

Met de bussen van De Lijn: halte Brussel-Zuid 

 Lijnen 116, 117, 118, 136, 137, 140, 141, 144, 145, 170 en 171 

 

Een routeplanner en de dienstregeling van de bussen van De Lijn vindt u op www.delijn.be.  

 

http://www.mivb.be/
http://www.delijn.be/
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Met de bussen van de TEC: halte Bruxelles-Midi 

 Lijnen 123, 365 en W 

 

Een routeplanner en de dienstregeling van de bussen van de TEC vindt u op www.infotec.be.  

 

Vanuit het station Brussel-Zuid: 

 Het Zuidstation verlaten via de uitgang naar de Fonsnylaan, langs de kant van perron 20. 

 De Fonsnylaan oversteken. 

 Smals bevindt zich op het nummer 20 van de Fonsnylaan. 

 

Gemiddelde reistijd voor dit traject: 3 minuten 

 

Voorzieningen voor fietsers 

In de omgeving van het Smals-gebouw 

 In het NMBS-station Brussel-Zuid is een Blue-bike-punt aanwezig.  

Meer info: www.blue-bike.be  

 Vlakbij het Smals-gebouw, aan het kruispunt van de Fonsnylaan en de Engelandstraat, is 

er een Villo-station met 25 deelfietsen. 

Meer info: www.villo.be 

 In het stationsgebouw is een fietspunt aanwezig. Elke werkdag kan je er van 7 tot 19 uur 

terecht voor alle fietsherstellingen en advies. 

Meer info: http://www.recyclo.org/nl/locatie/fietspunt-zuid 

 Aan de ingangen van het station Brussel-Zuid zijn diverse onbeveiligde fietsenstallingen. 

 

Bij Smals 

 Smals beschikt over een eigen fietsenstalling in haar ondergrondse parkeergarage.  

Deze stalling is toegankelijk voor bezoekers nadat zij zich hebben aangemeld. De ingang 

bevindt zich op de Mérodestraat nr. 45 in 1060 Brussel. 

 

Routebeschrijving met de wagen 

Via de kleine ring van Brussel: 

 De kleine ring verlaten voorbij de Hallepoort, net voor de spoorwegbrug, door links af te 

slaan naar het Zuidstation. 

 De Fonsnylaan volgen gedurende +/- 300 m. 

 Smals bevindt zich aan uw linkerkant, op het nummer 20 van de Fonsnylaan, tussen de 

Engelandstraat en de Hollandstraat. 

 

Vanuit Bergen of Gent: 

 De autosnelweg E19 verlaten via afrit 17 "Brussel - Anderlecht industrie". 

 Altijd rechtdoor blijven rijden, naar de Industrielaan. 

 Nog altijd rechtdoor op de rotonde van de Industrielaan. 

 Ter hoogte van Philips, aan de verkeerslichten, rechts afslaan. 

 Rechtdoor blijven rijden en onder de spoorwegbrug doorrijden. 

 Net na de brug, links afslaan om de Fonsnylaan op te rijden. 

 Smals bevindt zich op +/- 600 m aan uw rechterkant, rechtover het Zuidstation, op het 

nummer 20 van de Fonsnylaan, tussen de Hollandstraat en de Engelandstraat. 

 

Leveranciers/parking (enkel na afspraak) 

 Op de hoek van de Fonsnylaan 20, neem de Engelandstraat. 

 Neem de eerste straat rechts (de Mérodestraat). 

 De leveranciersingang en parking bevinden zich aan de Mérodestraat 45. 

http://www.infotec.be/
http://www.blue-bike.be/
http://www.villo.be/
http://www.recyclo.org/nl/locatie/fietspunt-zuid

