
Parking en onthaal 
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Op campus Spoor Noord - Noorderplaats 

Je bent te gast in campus Spoor Noord – Noorderplaats en hebt onze campus gevonden, maar hoe geraak je binnen met de 

wagen en waar meld je je aan?  

 
 
Gebruik van de parking (inrit gelijkvloers Ellermanstraat naar parking op -2) 
 

 
 
1. Je rijdt je wagen links voor en drukt op de bel aan de toegangspaal. Nadat je je 

hebt aangemeld zullen de onthaalmedewerkers je toegang tot de parking 
verlenen. Pas wanneer het verkeerslicht op groen springt én de slagboom 
omhoog is, mag je naar binnen rijden. Dit kan even duren wanneer iemand op 
hetzelfde moment de parking uitrijdt, gezien elkaar kruisen niet mogelijk is. 
 

2. Vervolgens rijd je tot beneden en parkeer je je wagen zo ver mogelijk in de 
parking. 

 
3. Het zebrapad leidt je tot aan de lift, die je naar het onthaal op het gelijkvloers 

brengt: druk hiervoor op de 0-knop met de melding ‘onthaal voor bezoekers’.  

 
Inschrijving bij het onthaal op het gelijkvloers 
 
Je meldt je aan bij de onthaalmedewerkers van de centraal gelegen balie.  
 

 Bezoekers krijgen een bezoekersbadge. 
Als je een afspraak hebt met een AP-medewerker, zal een 
onthaalmedewerker hem/haar contacteren indien hij/zij je nog niet staat op te 
wachten.  

 Externe lesgevers en gastprofessoren krijgen een gastprofbadge. 
 Aannemers (o.a. van externe bedrijven) krijgen na inschrijving een 

aannemersbadge.   
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Gebruik van de lift met een badge 
 
Je stapt een lift in, houdt de badge voor de badgelezer tot het lichtje groen wordt en 
kiest de gewenste verdieping. 
 
Na je bezoek 
 
Vooraleer je je naar de parking begeeft, bezorg je je badge terug aan het onthaal op 
het gelijkvloers. Vervolgens gebruik je dezelfde lift terug naar de parking op -2. Eens 
je met je wagen voor de poort staat, wacht je opnieuw tot je groen licht krijgt en de 
poort volledig geopend is vooraleer je naar boven rijdt. Als een bestuurder voor jou 
groen licht krijgt, wacht je even tot er terug een rood licht verschijnt dat nadien groen 
wordt, alvorens je de parking uitrijdt. 


