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LOCATIE 
 
Adres : Warmoesberg 43, 1000 Brussel 
 
6de verdieping, lokaal  
6306 (Hermes III, Paternosterzaal). 
 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Gelieve uw aanwezigheid vóór 9 november 2018 
te bevestigen per mail naar info@ahvh.be of 
telefonisch 02 346 02 61 (op werkdagen). Let wel: 
het aantal is beperkt. Gelieve bij uw inschrijving 
het aantal en de naam van de deelnemers te 
vermelden. 

 

WEGBESCHRIJVING EN PARKING  
 
Parking 1: Wolvengracht 47 
 
Onder het Radisson Blue Hotel en tegenover de 
campus. De ingang van de Radisson Blue parking, 
vindt u net na het hotel, hier gaat u rechtdoor en 
naar beneden om de parking in te rijden.  
 
Heeft u een beperkte mobiliteit ? 
Ondervindt u moeilijkheden om de straat over te 
steken? 
Dan is het mogelijk om een 
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren via ons 
secretariaat afhankelijk van de beschikbaarheid. 
U ontvangt dan een reservatienummer  
  
Parking 2: Parking Munt 
In het verlengde van de Wolvengracht. Ondergrondse parking, op 200 meter van de campus.  
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Met de trein of metro: Brussel-Centraal tot campus (6 min. te voet) 
 
Om vanuit Brussel-Centraal tot aan Campus Brussel te geraken, volg je vanuit de grote hal van het 
station de Keizerinnenlaan. Deze brede straat kenmerkt zich door de vele taxi's die er dicht bij het 
station staan. De vierde straat links is de Stormstraat. Voor je deze straat inslaat, zie je aan je rechter 
kant de Sint-Michiel en Sint-Goedele kathedraal. Het Hermes gebouw bevindt zich op het kruispunt 
van de Stormstraat en de Warmoesberg. 
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