
Met het openbaar vervoer 
Bereikbaarheid 
 
 
Aankomst in Brussel-Noord 
Bij aankomst in Brussel-Noord gaat u door de loketruimte naar de centrale hal. 
 
 
Gratis KBC shuttle-bus: 
De pendelbus draagt het opschrift ‘Keolis’ en vooraan het bordje ‘KBC’. 
De pendelbus Noordstation – Havenlaan (Brussel) heeft volgende vertrek- en aankomstplaatsen. 
 
‘s Ochtends: 

• Vertrek aan het Bolivarplein (hoofdingang van het Noordstation): als je de hoofdingang uitkomt, 
wacht de bus je op aan de linkerkant van het Bolivarplein, ter hoogte ingang Belgacomgebouw; 

• Afstaphalte aan Havenlaan 2; 
• De laatste bus rijdt om 09.15 uur.  

 
‘s Avonds: 

• Vertrek aan de Havenlaan 2; 
• Afhankelijk van plaatselijke omstandigheden (wegenwerken, …) kan de bus gedwongen  

worden om een andere opstapplaats te kiezen; 
• De bus rijdt, zonder tussenhalte, rechtstreeks door naar het Noordstation (Bolivarplein); 
• De laatste bus rijdt om 19.00 uur.  

 
VEREIST: 
Je kan hiervan gebruik maken als je je kan identificeren als deelnemer aan het  
Breincongres van Dag van de Zorg. 
 
 
Met de bus: 
De bushaltes bevinden zich onder de centrale hal. Rond de uitgang 'centrum' vindt u bussen die in de richting 
van de Havenlaan rijden. U stapt best af aan de halte 'Sainctelette'. Ga dan 50 meter terug in de richting van 
het kanaal. Gaat u linksaf, dan komt u in de Havenlaan. Voor meer info over de uurregeling kunt u terecht op 
het infonummer van De Lijn op 02 526 28 28.  
 
 
Met de metro: 
Ook de metrohalte bevindt zich onder de centrale hal. U neemt eerst de premetro tot aan Rogier. Daar stapt  
u over op de metro (lijn 2) richting Simonis. U stapt best af aan de halte 'IJzer'. U verlaat de metro richting 
'Boudewijnlaan' of 'Helihaven'. U wandelt voorbij de Citroën-garage in de richting van de Basiliek. Na de brug 
over het kanaal gaat u rechtsaf en komt u in de Havenlaan. 
 
 
Te voet: 
Wie te voet gaat (ongeveer 20 min.), verlaat het station via uitgang 'centrum' en gaat richting Rogier.  
Vanaf het Rogierplein gaat u rechtsaf, richting Basiliek (Kleine Ring). Eens u het kanaal hebt overgestoken, 
gaat u rechtsaf en komt u in de Havenlaan.  


