Coördinaten en routebeschrijving van het gebouw UP-site
Adres van UP-site

Uniek postadres

Smals
Willebroekkaai 38
1000 Brussel

Smals
Fonsnylaan 20
1060 Brussel

Telefoon
Algemeen: +32 (0)2 787 57 11
Receptie UP-site: +32 (0)2 741 83 11
Fax
+32 (0)2 511 12 42
E-mail
Algemeen: info@smals.be
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Ligging

Routebeschrijving met het openbaar vervoer
Met de NMBS


Het gebouw UP-site van Smals bevindt zich op wandelafstand van het NMBS-station
Brussel-Noord.

Met de MIVB








Metrolijnen 2 en 6: halte IJzer
Tramlijnen 3, 4, 25 en 55: halte Noordstation
Tramlijn 51: halte IJzer
Buslijn 61: halte Noordstation
Buslijnen 14 en 57: halte Reders of Willebroek
Buslijnen 47 en 58: halte IJzer
Buslijn 88: halte IJzer, Reders of Willebroek

Een routeplanner en de dienstregeling van de metro's, trams en bussen van de MIVB vindt u op
www.mivb.be.
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Met de bussen van De Lijn


Halte Noordstation: 126, 127, 128, 129, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242,
243, 245, 250, 251, 260, 270, 271, 272, 318, 351, 355, 358, 410, 460, 461, 470, 471



Halte IJzer: 129, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251,
260, 355 en 620

Een routeplanner en de dienstregeling van de bussen van De Lijn vindt u op www.delijn.be.
Wandelroute vanaf het station Brussel-Noord
 Neem de uitgang naar de Simon Bolivarlaan.
 Volg de Simon Bolivarlaan en steek de Koning Albert II-laan over aan het rondpunt.
 Blijf rechtdoor gaan tot aan het kruispunt met de Willebroekkaai.
 Sla rechtsaf en volg de Willebroekkaai gedurende 250 meter, tot het nummer 48.
Gemiddelde reistijd voor dit traject: 10 à 15 minuten
Wandelroute vanaf de halte IJzer
 Vertrek van het IJzerplein en sla rechtsaf naar de Willebroekkaai.
 Volg de Willebroekkaai gedurende 750 meter, tot het nummer 48.
Gemiddelde reistijd voor dit traject: 10 à 15 minuten

Voorzieningen voor fietsers
In de omgeving van het station Brussel-Noord
 In het station Brussel-Noord is een Blue-bike-punt aanwezig aan de uitgang Rogier.
Meer info: www.blue-bike.be
 In de buurt van het Noordstation zijn er twee Villo-stations: één op de Simon Bolivarlaan
en één op de Noordplaats.
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-noord
 Aan de ingangen van het station Brussel-Noord zijn diverse onbeveiligde fietsenstallingen.
In de omgeving van het Smals-gebouw
 Op de Willebroekkaai, ter hoogte van het nummer 22 bis, is er een Villo-station met 19
deelfietsen.
Meer info: www.villo.be
Bij Smals
 Smals beschikt over een eigen fietsenstalling in haar ondergrondse parkeergarage.
Deze stalling is toegankelijk voor bezoekers nadat zij zich hebben aangemeld. De in- en
uitgang van de parking van Smals bevindt zich op de Willebroekkaai op nummer 35.


Aan de ingang van de parking contacteert u de receptie en identificeert u zich.
De parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor Smals liggen op het niveau -1, onderaan
de oprit naar links. Van de parking (-1) neemt u de lift tot niveau 0 (volg de borden "Smals
- eHealth - KSZ") en gaat u naar het onthaal.
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Routebeschrijving met de wagen
De in- en uitgang van de parking van Smals bevindt zich op de Willebroekkaai op nummer 35.
Als u van de kleine ring komt:





Rijd tot aan de tweede verkeerslichten.
Maak een U-bocht om de Willebroekkaai in de andere richting op te rijden.
Rijd voorbij het Smals-gebouw op de hoek en volg de weg gedurende 150 meter.
De ingang van de garage bevindt zich dan aan uw rechterkant.

Als u van Tour & Taxis en het Redersplein komt:




Sla rechtsaf aan het verkeerslicht op het kruispunt van het Redersplein en de
Willebroekkaai.
Rijd voorbij het Smals-gebouw op de hoek en volg de weg gedurende 150 meter.
De ingang van de garage bevindt zich dan aan uw rechterkant.

Aan de ingang van de parking contacteert u de receptie en identificeert u zich.
De parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor Smals liggen op het niveau -1, onderaan de oprit
naar links. Van de parking (-1) neemt u de lift tot niveau 0 (volg de borden "Smals - eHealth KSZ") en gaat u naar het onthaal.

4/4

