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BEREIKBAARHEID & PARKINGMOGELIJKHEDEN
_____________________________________________________________________
1. BEREIKBAARHEID
de VELINX ADRES: DIJK 111 – 3700 TONGEREN

de VELINX is via drie grote invalswegen te bereiken komende van de
(Antwerpen – Leuven – Brussel)

Afrit 29 - Hasselt Oost

(via Kortessem)

Afrit 31 - Bilzen

(via Hoeselt)

Afrit 32 - Tongeren

de VELINX is via één grote invalsweg te bereiken komende van de
(Luik – Leuven – Brussel)

Afrit 29 - Waremme
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2. HOOFD INGANG

- Dijk 111, 3700 TONGEREN
voorkant van de VELINX

3. ARTIESTEN & CREW INGANG

- Dijk 111, 3700 TONGEREN

LAAD & LOSZONE

achterkant van de VELINX

Laden en lossen via de achterkant van de VELINX, vrij van verkeer.
Wanneer u de Dijk 111 inrijdt, kan u van de achterkant van de VELINX via de inrit met slagboom de laad & loszone
bereiken.
De loskade biedt plaats voor 1 trailer en 1 lichte vrachtwagen.
Afmetingen loskade

-

5m

hoogte

-

5m

breedte

-

1.33m

niveauverschil straat – toneel

de VELINX productie & technische fiche – NL versie – 9 sept 2020

3

4. PARKEERMOGELIJKHEDEN

4.1 PARKEREN - BACKSTAGE PARKING IN DE LAAD & LOSZONE
4.1.1 Tijdens ‘Voorstellingen en Concerten’
Tijdens ‘Voorstellingen en Concerten’ is het mogelijk om een trailer & een lichte vrachtwagen en een tweetal
wagens of personenbusjes te parkeren op de backstage parking in de laad & loszone. Bij meerdere
personenwagens vragen we om de personenwagens te parkeren aan de zijkant van de VELINX in de blauwe zone
(parkeerschijf leggen) of op de gratis nieuw aangelegde de VELINX parking (geen parkeerschijf nodig) aan het
einde van de straat.

4.1.2 Tijdens ‘Festivals’
Tijdens ‘Festivals’ wordt de backstage parking in de laad & loszone enkel gebruikt voor de PA
vrachtwagen en de materiaalbusjes/bestelwagens. De materiaalbusjes kunnen enkel tijdens het laden & lossen
van het materiaal aan de loskade parkeren. De PA vrachtwagen is het enigste voertuig dat van begin tot het
einde van de productie aan de laadkade mag blijven staan. De materiaalbusjes/bestelwagens parkeren na het
laden & lossen aan de loskade hun materiaalbusjes/bestelwagens aan de zijkant van de VELINX in de blauwe
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zone (parkeerschijf leggen) of op de gratis nieuw aangelegde ‘de VELINX’ parking (geen parkeerschijf nodig) aan
het einde van de straat.

De personenwagens van de artiesten en technische crew kunnen aan de zijkant van de VELINX in de blauwe
zone (parkeerschijf leggen) of op de gratis nieuw aangelegde de VELINX parking (geen parkeerschijf nodig) aan
het einde van de straat.

4.2 PARKEREN - PARKEREN AAN DE ZIJKANT VAN DE VELINX / PARKEERSCHIJF
Vlak naast de VELINX - aan de zijkant van het gebouw - zijn er een 16 parkeerplaatsen die in de blauwe zone (maandag
t.e.m. zaterdag van 9u tot 18u) liggen. U kan hier parkeren mits u uw parkeerschijf legt.

4.3 PARKEREN - GRATIS PARKEREN OP DE NIEUWE ‘de VELINX’ PARKING
Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de nieuw aangelegde gratis parking ‘de VELINX’, op het einde van de
Dijk op 2 min. wandelafstand van de VELINX van de artiesteningang en de laad & loszone.
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5. LIJNBUS - HALTE LUIKERPOORT (408600)
Naast de wagen is de VELINX ook met de lijnbus bereikbaar via halte LUIKERPOORT (halte 408600).
Deze halte ligt vlak voor de hoofdingang van de VELINX.
Volgende busroutes stoppen aan deze halte 74 – T1 - T2 –T3 – T9

6. TREIN
Het is ook mogelijk om met de trein naar de VELINX te komen. U stapt af aan TONGEREN station en vervolgens neemt u
de lijnbus en stapt af aan de halte LUIKERPOORT of u wandelt van het treinstation naar de VELINX. Deze wandeling
duurt ongeveer 20 minuten.

7. RETRO VELINX
Cultuurcafé RETRO VELINX ligt in het gebouw van de VELINX. U kan hier terecht voor een lunch of dinner. De RETRO
VELINX is op maandag gesloten en op zaterdag vanaf 14u open.
Eet- en drankkaart zijn online beschikbaar via de website www.retrovelinx.be
Verdere info en reservaties 32 (0)12 26 24 34 – hello@retrovelinx.be
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8. HOTELLIJST

Eburon Hotel

De Schiervelstraat 10
3700 Tongeren
+ 32 (0)12 23 01 99
www.eburonhotel.be - info@eburonhotel.be

Ambiotel

Veemarkt 2
3700 Tongeren
+ 32 (0)12 26 29 50
www.ambiotel.be - info@ambiotel.be

B&B De Dubbelmolen

Tweemolenstraat 38
3700 Tongeren
+ 32 (0)12 39 12 02
www.dedubbelmolen.be – info@dedubbelmolen.be

Voor meer info, ideeën en mogelijkheden: https://www.toerismetongeren.be/slapen
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ALGEMEEN - PUBLIEK
_____________________________________________________________________
1. CAPACITEIT

SCHOUWBURG / TRIBUNE opstelling
594 zetels – zaalplan beschikbaar
Voor de rolstoelgebruikers worden de volgende stoelen voorzien :
A 22 – A 24 – A 26 – A 28 – A 30 – A32 – A34
Technisch platform bevindt zich achteraan in de zaal achter rij N van stoel N 07 tot stoel
N 08.

POLYVALENTE ZAAL
900 staanplaatsen - zonder tribune (polyvalente/feestzaal opstelling)
én zonder tafels en stoelen
1440 staanplaatsen mits uitbreiding naar de foyer
zonder tribune (polyvalente/feestzaalopstelling)
én zonder tafels en stoelen

2. TOEGANG

De hoofdingang voor de schouwburg / polyvalente zaal bevindt zich aan
de voorkant van het gebouw. De toegang verloopt via twee dubbele deuren op het
gelijkvloers en twee dubbele deuren op de eerste verdieping in geval van een opstelling
met tribune.

3. VESTIAIRE

De vestiaire bevindt zich in de foyer. De vestiaire is een bewaakte
vestiaire, bemand door vrijwilligers van de VELINX.

4. FOYER

In de foyer is er de mogelijkheid om een merchandise-stand voor een
concert of een preparcours voor een voorstelling op te zetten. Dat kan steeds in
samenspraak met de productieverantwoordelijke van de VELINX.
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ALGEMEEN - BACKSTAGE
_____________________________________________________________________
1. TOEGANG TONEEL

Via de laad & loskade.
De loskade biedt plaats voor één trailer en één lichte bestelwagen.

Afmetingen Poort
Hoogte loskade

5m

Breedte loskade

5m

Niveauverschil straat – toneel 1.10m

Afmetingen Stage/podium deuren
Hoogte stage/podiumdeuren

1m99

Breedte stage/podiumdeuren 1.90m

2. ARTIESTEN INGANG

De artiesteningang bevindt zich links vlak naast de laadkade en is enkel te bereiken via
een trap.

Afmetingen Artiesteningang
Hoogte artiesteningang

2m

Breedte artiesteningang

1.6m

De volledige backstage is voorzien van wifi. In de kleedkamer vind je info mbt login &
paswoord voor de wifi.

3. KLEEDKAMERS

De VELINX beschikt over 3 kleedkamers ( 1 kleine & 2 grote kleedkamers). De
kleedkamers zijn voorzien van één of meerdere lavabo’s en koelkasten. Koffie, thee en
water zijn gratis verkrijgbaar.
Frisdranken worden voorzien op basis van een standaard rider.
In de gang wordt naast de ingang van elke kleedkamer de naam van het gezelschap en
de productie vermeldt op een infobord. Bij grotere producties kunnen meerdere
kleedkamers gebruikt worden. De kleedkamers worden telkens toegekend door de
productieverantwoordelijke van de VELINX.
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4. TOILLETEN &
DOUCHES

De backstage van de VELINX is ook voorzien van een sanitaire ruimte.
Voor de Dames :
2 toiletten
2 douches

Voor de Heren :
2 toiletten
2 douches
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