Ligging en bereikbaarheid

Adres BOSA:
WTC III Simon Bolivarlaan 30, Bus 1
1000 Brussel

Toegang op het WTC III-gebouw
Je hebt enkel toegang tot WTC III met een QR-code. Om binnen te geraken, scan je die QR-code via
smartphone of op papier aan de toegangspoortjes. Deze bevinden zich aan je linkerkant als je het
gebouw betreedt. De QR-code krijg je toegestuurd samen met de uitnodiging voor je selectie of
opleiding. Hou de code goed bij, want je hebt deze elke keer nodig wanneer je het gebouw betreedt
en verlaat op de dag van je selectie of tijdens de duur van je opleiding of bezoek. Je QR-code is enkel
geldig op de dag van je afspraak.
Heb je geen QR-code ontvangen of heb je als individuele bezoeker een afspraak met een BOSAmedewerker? Meld je aan bij het onthaal op het gelijkvloers. Zij helpen je met plezier verder.
Het gebouw is open op weekdagen van 8u00 tot 18u00.
In het weekend is het gebouw alleen geopend wanneer er testen doorgaan.

Naar het WTC III-gebouw
Met het openbaar vervoer
• Het treinstation Brussel-Noord ligt op 400 meter afstand. Verlaat het station via de hoofdingang en
ga rechtdoor (Simon Bolivarlaan). De WTC-toren ligt aan de linkerzijde van de weg. Alle
dienstregelingen op www.railtime.be.
• De stations Rogier (metrolijnen 2 en 6 en tramlijnen 3 & 4 6) en IJzer (metrolijnen 2 en 6) liggen op
wandelafstand. De MIVB heeft een bushalte ‘WTC’ (lijn 58 en 88) ter hoogte van WTC III. Details op
www.mivb.be.
• Bussen van De Lijn en TEC stoppen aan het station Brussel-Noord. Meer info op www.lijn.be of
www.infotec.be.
• Op de Simon Bolivarlaan is een Villo!-station (nummer 141) voor huurfietsen. Meer info op
www.villo.be.

Met de fiets
• Bij de ingang van de WTCIII-Toren is een openbare fietsenstalling ter beschikking waar op een
veilige manier een honderdtal fietsen kunnen vastgemaakt worden. Er wordt hier controle op
uitgevoerd door veiligheidsdiensten.
• In de ondergrondse parking van de WTCIII-Toren is een interne fietsenstalling voorzien die volledig
afgesloten en beveiligd is. Daarnaast is er een afzonderlijke stalling voor motorvoertuigen. Telkens
gaat het over meer dan honderd plaatsen. Ingang is langs de grote ingang WTC III, uitgang is langs
Volksstraat.
• Er zijn een aantal bedrijfsfietsen ter beschikking die dienen voor de interne verplaatsingen tussen
gebouwen en van en naar het stadscentrum van Brussel.
Met de wagen of motor
Aan de overzijde van de Simon Bolivarlaan kan je betalend parkeren in de ondergrondse garage
‘WTC’. Meer info: http://prod.interparking.be/nl/find-parking/WTC/

