Ligging en bereikbaarheid
Adres FOD BOSA:
WTC III Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel

Toegang tot het WTC III-gebouw
Je hebt enkel toegang tot WTC III met een QRcode. Om binnen te raken, scan je die code aan de
toegangspoortjes via je smartphone of het papier
waarop je ze hebt afgedrukt. De poortjes bevinden
zich aan je linkerkant als je het gebouw betreedt.
De QR-code krijg je toegestuurd per mail samen met de uitnodiging voor een selectie, opleiding of
consultatie bij Empreva. Hou de code goed bij, want je hebt deze elke keer nodig wanneer je het
gebouw betreedt en verlaat. Je QR-code is wel enkel geldig op de dag van je afspraak.
Heb je geen QR-code ontvangen per mail of heb je als individuele bezoeker een afspraak met een
medewerker van de FOD BOSA? Meld je dan aan bij het onthaal op het gelijkvloers. Daar helpen ze je
met plezier verder.
Het gebouw is open op weekdagen van 8 tot 17 uur. In het weekend is het alleen geopend wanneer
er testen plaatsvinden.

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, richting de Simon Bolivarlaan. WTC III ligt aan de linkerzijde
van de weg. De volledige dienstregeling vind je op www.belgiantrain.be.
De stations Rogier (metrolijnen 2 en 6 en tramlijnen 3 en 4) en IJzer (metrolijnen 2 en 6)
liggen op wandelafstand. De MIVB heeft een bushalte ‘WTC’ (lijn 58 en 88) ter hoogte van
het gebouw. Meer info vind je op www.mivb.be.
Bussen van De Lijn en TEC stoppen aan het station Brussel-Noord. Meer info vind je op
www.lijn.be of www.letec.be.
Op de Simon Bolivarlaan is een Villo!-station (nummer 141) waar je gebruik kan maken van
deelfietsen. Meer info vind je op www.villo.be.

Met de fiets
•

Bij de ingang van WTC III vind je een openbare fietsenstalling waar je jouw fiets makkelijk kan
stallen.

Met de wagen of motor
Momenteel is de parking van WTC III tijdelijk niet toegankelijk voor bezoekers. Je hebt de keuze uit
deze twee alternatieven:
•
•

Betalende parking langs de straatkant
Betalende parking van het station Brussel-Noord

