
CAMERA? LOOPT! 
Uw filmlocatie in Brussel

https://tour-taxis.com/nl/


RUIMTE-TIJD
Voor uw opnameproject moet het hele plaatje kloppen:  

originele locatie, helder draaiboek, haalbare timing… alles moet 

perfect zijn. Van een reclamespot van 30 seconden tot  

een langspeelfilm, fotoshoot of captatie, Tour & Taxis helpt u 

alles ingeblikt te krijgen op de unieke locaties die de site rijk is.

DE SHEDS

Meesterlijk staaltje van architectuur en 
technisch vernuft, uniek in de wereld

https://tour-taxis.com/nl/


DE GARE MARITIME

De voormalige haventerminal: een immense 
ruimte die volledig in haar glorie is hersteld



FLASHBACK 
Wie Tour & Taxis zegt, zegt geschiedenis. 

Dit enorm Brussels industrieel complex kwam 

tot stand tussen 1902 en 1907 en bood 

een thuis aan een van de eerste multimodale 

goederentransportsystemen van de wereld, 

waar water, weg en spoor elkaar kruisten. 

Die industriële erfenis leeft voort in 

het innoverende gebruik van hout, glas 

en metaal bij de heraanleg..
HET HÔTEL DES DOUANES

In dit douanegebouw kwamen 
de vertegenwoordigers van bedrijven 
vroeger de uitklaringsformaliteiten 
afhandelen

https://tour-taxis.com/nl/


HET KONINKLIJK PAKHUIS

Imposant magazijn dat destijds 
diende voor de langetermijnopslag 
van goederen

https://tour-taxis.com/nl/


SCHERPTEDIEPTE
Industrieel erfgoed, stalen balken, cosy salons, 

uitzonderlijke plekken… Tour & Taxis in Brussel biedt u niet 

gewoon één unieke filmlocatie maar een heel palet om 

het precies goed te krijgen.

HET MAISON DE LA POSTE

De 15 zalen van het administratief gebouw 
van de voormalige goederenterminal 
kregen van verschillende gerenommeerde 
architecten een nieuw gezicht

https://tour-taxis.com/nl/


DE SHEDS

Glasdak en zelfdragend metaalskelet



EXTERIEUR - DAG
Tour & Taxis, dat is 30 hectare uitzonderlijke 

ruimtes met elk een eigen uitstraling: Sheds, 

Gare Maritime, Maison de la Poste, Koninklijk 

Pakhuis, Gebouw voor de Produits Dangereux, 

Hôtel des Douanes, Viskaai, Muziekplein…  

Stuk voor stuk perfecte locaties voor binnen- 

of buitenopnames waar uw verhaal volledig 

tot zijn recht komt!
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DE VISKAAI

HET KONINKLIJK PAKHUIS

Deze voormalige loskaai 
met structuur in banaanvorm

heeft een zinken dak

https://tour-taxis.com/nl/


HIER SPEELT HET ZICH AF 
Authentiek kostuumdrama, lange shot met drone die uitkijkt over 

een menigte, intieme shot/tegenshot-opstelling, fotoshoot voor 

een weergaloze collectie, prachtige achtergrond voor een reportage… 

U bepaalt het verhaal dat hier verteld wordt.

LOKETTENZAAL | MAISON DE LA POSTE

Op de verdiepingen bevinden zich een tiental
vergaderzalen, smaakvol ingerichte salons, terrassen 
en een bioscoopzaal
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https://tour-taxis.com/nl/


HET KONINKLIJK PAKHUIS

Gebouwd tijdens de bloeiperiode 
van de Belgische industrie



BIOSCOOPZAAL | MAISON DE LA POSTE

Geniet van het weelderige fluweel en de authentieke 
architecturale details op deze ruime zolderverdieping

https://tour-taxis.com/nl/


BUITEN BEELD 
Op Tour & Taxis zitten we nergens om verlegen: 

alle ruimte voor regie- en cameraploegen, 

elektro, plaats voor loges en schmink, 

opslagruimte, catering ter plaatse… 

Alles is er om uw draaidagen gesmeerd 

te doen verlopen!

PARK EN VIJVERS

Ooit was de Tour & Taxis-site 
het grootste treinstation 
van Europa

https://tour-taxis.com/nl/


LES PRODUITS DANGEREUX

Voormalig pakhuis waar 
gevaarlijke goederen zoals 

ontplofbare producten en munitie
werden opgeslagen

https://tour-taxis.com/nl/


OOK ZIJ WAREN
OP TOUR & TAXIS

Plan International | Maison de la Poste 
2020
Offrir un avenir meilleur aux enfants 

Adil El Arbi | Tour & Taxis 
2020
Tour & Taxis becomes Adil’s new home

RODE DJ Livestream | Gare Maritime 
2020
Somewhere on earth & redeep

Trends Tendances | Caves
2020
“Change the game”, PermaFungi

Telenet Yugo | Caves
2020
Doe uw ding

ATTARI | Rooftop
2020
Party with Brussels

https://www.youtube.com/watch?v=mjn8lImMn00&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wgWXPjab4Lg
https://www.youtube.com/watch?v=OfvBPTH2O-I&t=1413s
https://www.youtube.com/watch?v=Rz9PeAYcmjk
https://vimeo.com/448494493
https://www.facebook.com/Tourtaxis/videos/339944920508719/
https://tour-taxis.com/nl/


CAMERA? LOOPT! UW FILMLOCATIE IN BRUSSEL: TOUR & TAXIS

U wilt een reportage komen maken of een draaidag 

of fotoshoot organiseren in Brussel? Op Tour & Taxis 

kunt u terecht met uw project voor een langspeelfilm, 

kortfilm, reclamespot, video (reportage, documentaire, 

bedrijfsfilm), fotoshoot enz.

PRAKTISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 
De douane- en expeditiepakhuizen op Tour & Taxis die eind 19e - 
begin 20e eeuw tot stand kwamen steken nu in het nieuw. 
Het zijn prachtige voorbeelden van industriële architectuur met art 
nouveau- en art deco-invloeden. Dit enorme gebied vormt nu een 
belangrijke zone voor duurzame stadsontwikkeling in hartje Brussel. 
De site biedt een ruime waaier van hoogstaande locaties, elk met 
een zeer eigen uitstraling. Het is onroerend erfgoed van onschatbare 
waarde voor de toekomstige generaties.

• Volledig gerenoveerde site die nog steeds geschiedenis ademt
• Voetgangerszone van 45 hectare
• Veel verschillende buiten- en binnenruimtes
• Centraal gelegen
• Makkelijk bereikbaar
• Parking met meer dan 1000 parkeerplaatsen
• Toegankelijk voor iedereen
• Aandacht voor verantwoorde en duurzame ontwikkeling
•  Hygiënemaatregelen en veiligheidsprotocol voor  

coronaveilige activiteiten
• Vestiaires en verschillende vergaderruimtes

ONLINEFORMULIER

Photo by Daan Stevens on Unsplash

https://tour-taxis.com/nl/meet-and-organise/tour-taxis-als-filmlocatie/
https://tour-taxis.com/nl/


BINNENRUIMTES 

Sheds
17,500 m²
Meesterlijk staaltje van architectuur en technisch 
vernuft, uniek in de wereld, met glasdak en zelfdragend 
metaalskelet.

Gare Maritime
48,000 m²
De voormalige haventerminal: een immense ruimte 
die volledig in haar glorie is hersteld, met oorspronkelijk 
dak uit 1902.

Maison de la Poste
15 zalen tussen 20 tot 800 m², onvergetelijk mooie 
trappen, keuken, bioscoopzaal, terrassen. Alle kregen  
van verschillende gerenommeerde designers  
een nieuw gezicht.

Koninklijk Pakhuis
42,000 m² - Aan het einde van de 19e eeuw was de 
Belgische industrie in volle bloei. Zo ontstond de behoefte 
aan dit imposante magazijn dat destijds diende voor de 
langetermijnopslag van goederen. 

Produits Dangereux
160 m²
Voormalig pakhuis waar gevaarlijke goederen zoals 
ontplofbare producten en munitie werden opgeslagen. 

Hôtel des Douanes
2,700 m² - In dit douanegebouw – het enige gebouw  
in België dat speciaal voor deze functie werd gebouwd – 
kwamen de vertegenwoordigers van bedrijven vroeger  
de uitklaringsformaliteiten afhandelen.

Cinéma
198 m² 
Geniet van het comfort, het weelderige fluweel en de 
authentieke architecturale details en ontdek alle technische 
faciliteiten in de zolderruimtes van het Postgebouw.

Lokettenzaal
800 m² 
Ruimte met een adembenemend volume en  
een weinig geziene plafondhoogte. Ga helemaal op 
in het fin-de-sièclegevoel!

https://tour-taxis.com/nl/


BUITENRUIMTES EN KELDERS 

Muziekplein
2,500 m²
Het Muziekplein is een verbindingsplein dat aan één kant 
omgeven wordt door de Sheds en het Koninklijk Pakhuis 
en aan de overkant door modernere gebouwen.

Viskaai
Deze voormalige loskaai met structuur in banaanvorm 
heeft een zinken dak.

Kaaien
220 m x 4 m
De kaaien zijn een echte bezienswaardigheid en bieden 
een lang uitgerekt perspectief compleet met industrieel 
aandoend decor.

Kelders
20,000 m²
Deze zeer uitgestrekte, wonderlijke ondergrondse 
vertrekken met repetitieve, minimaal afgewerkte 
betonstructuur bieden tal van mogelijkheden.

Parkings
5,000 m²
Parking? Jazeker, maar wat voor een! Hij diende 
al meer dan eens als originele achtergrond voor 
een shoot. Interesse?

Lanen
160 m x 14 m (pour la principale)
De bestrating is nog grotendeels aanwezig. Creëer in  
de lanen naar eigen goeddunken de gewenste sfeer: 
stads, historisch of wat u maar wilt...

Rooftop
196 m²
Machtig uitzicht: over de site, het kanaal, de 
fabrieksschoorstenen en natuurlijk de stad...  
De Rooftop laat niemand onberoerd.

Park en vijvers
4 ha
Groen, natuur en openluchtpret in een post-industriële 
omgeving: je zou het niet denken, maar het bestaat!  
Alleen hier!

https://tour-taxis.com/nl/
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1. Sheds
2. Gare Maritime
3. Maison de la Poste
4. Koninklijk Pakhuis
5. Produits Dangereux
6. Hôtel des Douanes
7. Cinéma
8. Lokettenzaal

9. Muziekplein
10. Viskaai
11. Kaaien
12. Kelders
13. Parkings
14. Lanen
15. Rooftop
16. Park en vijvers
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CONTACTEN:

Verantwoordelijke Pers & Communicatie
Sandrine Jacobs 
sandrine.jacobs@extensa.eu

Informatie i.v.m. opnames
Jean Vandamme
jean.vandamme@tour-taxis.com

Vul online het aanvraagformulier in

Tour & Taxis 
Havenlaan 86c 
B-1000 Brussel
+32(0)2 420.60.69

Voor alle filmopnames en het maken van foto’s (inclusief voor commerciële of privédoeleinden  
of in het kader van schoolactiviteiten) is voorafgaande toelating vereist. Voor reportages in het kader  
van professionele doeleinden dient een vergoeding te worden betaald.

https://tour-taxis.com/nl/meet-and-organise/tour-taxis-als-filmlocatie/
https://www.facebook.com/Tourtaxis/
https://www.linkedin.com/company/tour-taxis-event-venues/
https://tour-taxis.com/nl/
https://mpembed.com/show/?m=tJRMDHqzRhM&mpu=132

