Bereikbaarheid Herman Teirlinck
Havenlaan 88, 1000 Brussel

Naar het gebouw vanaf het Noordstation
Wegbeschrijving
Simon Bolivarlaan – Dijleweg – Akenkaai (langsheen kanaal) – Redersplein tot aan
Havenlaan (traject (externe link))
Te voet: 14 minuten - met de fiets: 5 minuten

Met de pendeldienst vanaf Brussel-Noord
Zowel personeelsleden van de Vlaamse overheid als externe bezoekers kunnen
gebruik maken van een pendeldienst tussen het station Brussel-Noord en het
Herman Teirlinckgebouw. Die pendeldienst is onderdeel van de dienstverlening
van Thurn & Taxis.
De pendelbus stopt op het plein voor de hoofdingang van het station Brussel-Noord
(Bolivarplein aan de zij-ingang van het Proximusgebouw). Op de site van Thurn &
Taxis stoppen de bussen tussen het Herman Teirlinckgebouw en het Koninklijk
Pakhuis.

Met de bus - MIVB
Vanuit het Noordstation kan je MIVB-bus 14 of 57 nemen. Bus 88 passeert aan de
ingang van het Noordstation.
Je stapt af aan halte Reders of Stoomboten.
Dienstregeling MIVB (externe link)

Naar het gebouw met de wagen (Bezoekers parkeren buiten het gebouw)
Parking l'Esplanade
Medewerkers van de Vlaamse overheid met een andere standplaats dan het Herman
Teirlinckgebouw, bezoekers met de wagen, of externe medewerkers die voor
kortere tijd (<1 jaar) werken voor de Vlaamse overheid, kunnen terecht op de
publieke betalende parking ‘l’Esplanade’. Deze parking bevindt zich tussen ons
gebouw en het Koninklijk Pakhuis - inrit via Havenlaan 86 C.
Parking Esplanade
Eventparking Leefmilieu Brussel
Bij evenementen of vergaderingen waarbij meer dan tien bezoekers verwacht
worden, kan ook op de 'eventparking' achter het gebouw van Leefmilieu Brussel
geparkeerd worden - inrit via Havenlaan 88. Reserveer hier ruim op voorhand minstens tien dagen - je plaatsen. Dit kan via het Facility Team. Let wel, hiervoor
vraagt Tour & Taxis een forfaitaire prijs van 6 € die wordt doorgefactureerd.
Andere parkings in de buurt
•

Parking up-site (externe link) (vlak naast Thurn & Taxis, op 500 meter) –
Willebroekkaai 35 – 1000 Bruss

•

WTC-parking (externe link) (dicht bij Station Brussel-Noord) - Simon
Bolivarlaan – 1000 Brussel

