
BEREIKBAARHEID van DE KROOK voor LEVERINGEN 

 

Om De Krook te bereiken als leverancier of organisator die materiaal moet vervoeren, moet 

u met een aantal beperkingen rekening houden.  

 De Krook is niet met de wagen bereikbaar langs de hoofdingang op het Miriam 

Makebaplein. De hoofdingang is gericht op het onthaal van bezoekers, niet op het 

ontvangen van goederen. 

 Leveringen met de wagen kunnen via de leveranciersingang op de Platteberg, ter 

hoogte van café Sioux. Omdat het straatniveau aan die kant van het gebouw lager is, 

is dat vanuit het gebouw gezien op niveau -1.  

 Om de Platteberg te bereiken, moet u echter rekening houden met het circulatieplan 

en het autovrij gebied waarin De Krook gelegen is. 

 

AANVRAGEN 

U kan De Krook enkel bereiken als u vooraf, specifiek voor de wagen(s) die u zal gebruiken 

voor de levering of installatie, een vergunning aanvraagt voor het doorkruisen van het 

autovrij gebied (tenzij de wagen al een jaarvergunning heeft): 

 Denk vooraf goed na of het wel nodig is om met een voertuig tot De Krook te rijden, 

en zo ja, met welk(e) voertuig(en) u dit zal doen. Beperk de leveringen via de 

Platteberg tot het hoogst noodzakelijke want De Krook kan per dag slechts een 

beperkt aantal nummerplaten registreren, ongeacht het aantal activiteiten.  

 Geef de nummerplaat/platen van de wagen(s) waarmee u zal leveren of installeren 

door via e-mail: facility@dekrook.be . Vraag de vergunning op nummerplaat zo snel 

mogelijk aan, sowieso ten laatste één week vooraf. De Krook geeft deze 

nummerplaat in in een online beheerstool (u kan dit niet zelf). 

 Zodra u de nummerplaat tijdig aan De Krook hebt doorgegeven, is de vergunning in 

orde. U heeft geen document nodig om dit te staven, want de controle gebeurt met 

camera’s. Op verzoek kan De Krook u bevestigen dat de vergunning in orde is. 

 

Belangrijk: 

 De vergunning geldt enkel voor sector 3 van het autovrij gebied en de daarbij 

horende toegangspoorten, niet voor andere sectoren of voor “knippen” 

(verbindingen tussen sectoren). 

 De vergunning geldt enkel voor de opgegeven nummerplaat/platen. Als u 

uiteindelijk met een ander voertuig komt, krijgt u een boete. 

 De vergunning geldt enkel voor de dag zelf waarvoor zij werd geregistreerd. 

 De vergunning geldt enkel voor laden/lossen of voor de tijd nodig voor de opbouw 

en/of de afbraak van de activiteit. Aan De Krook incl. de leveranciersingang zijn 

immers geen parkeerplaatsen. Parken vóór, tijdens of na de activiteit kan in de 

betalende parkeergarages in de buurt. 
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 Bij het binnenrijden van het autovrij gebied registreert een camera de nummerplaat. 

Wie niet vooraf geregistreerd is, zal beboet worden. De Krook kan niet retroactief 

nummerplaten registreren en heeft geen invloed op evt boetes. 

 

AANRIJROUTE en TOEGANG 

- U moet de juiste aanrijroute volgen > zie plannetje. 

o Vanuit de Kortedagsteeg/Walpoortstraat rijdt u meteen na de brug links de 

Grote Huidevettershoek in om vervolgens rechts mee te draaien naar de 

Platteberg. Af en toe is deze straat door werken afgesloten; in dat geval rijdt u 

na de brug ong. 50m rechtdoor en slaat u voorbij de Minardschouwbrug links 

de (smalle) Korianderstraat in en vervolgens rechts naar de Platteberg. 

- Eens aangekomen, gaat u naar de leveranciersingang, bij de rechtse deur op de 

Platteberg, op niveau -1, aangeduid als ‘Leveranciersingang’ 

o als leverancier voor een zaalgebruiker: neem (telefonisch) contact op met de 

persoon voor wie de levering bestemd is, die de deur voor u zal openen. 

o als leverancier voor een dienst van De Krook : neem via de videofoon contact 

opneemt met de dienst of persoon, die de deur voor u zal openen. 

- U kunt nadien wegrijden via Walpoortstraat/Lammerstraat/Franklin Rooseveltlaan. 

 

Meer info:  

facility@dekrook.be  
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