
Wegbeschrijving KBC Brussel  

Adres: Havenlaan 2, 1080 Brussel  

Met het openbaar vervoer  

Trein: Aankomst in Brussel-Noord  

Bij aankomst in Brussel-Noord gaat u door de loketruimte naar de centrale Hal.  

 

Te voet naar de Havenlaan (ongeveer 20 minuten).  

U verlaat het station via uitgang “centrum” en gaat richting Rogier. Vanaf het Rogierplein gaat u 

rechtsaf, richting “Basiliek” (Kleine Ring). Eens u het Kanaal heeft overgestoken, gaat u rechtsaf en komt 

u in de Havenlaan.  

  

Met de autobus of metro (ongeveer 10 minuten)  

 De bushaltes (MIVB) bevinden zich onder de centrale hal. In de zone “Noord” vindt u bussen die 

in de richting van de Havenlaan rijden. Uw halte is Sainctelette. Ga dan 50 meter terug in de 

richting van het kanaal. Ga dan linksaf en u bent in de Havenlaan.  

 U kunt ook de metro nemen (bevindt zich nabij de bushaltes). U neemt eerst de premetro tot 

aan het Rogier. Daar stapt u over op de metro richting Simonis. Uw halte is IJzer. U verlaat de 

metro richting Boudewijnlaan of Helihaven. Vervolgens wandelt u voorbij de Citroëngarage in de 

richting van de basiliek. Als u dan de brug over het kanaal oversteekt, gaat u rechtsaf en komt u 

in de Havenlaan.  

 



 Met de wagen  

Vanuit Gent-Aalst  

U rijdt via de E40 naar Brussel. Vervolgens neemt u de Keizer Karellaan tot aan de Basiliek van 

Koekelberg. Hier rijdt u de tunnel in richting Centrum en neemt u de afrit 'Saincteletteplein'. Aan de 

verkeerslichten, vóór het kanaal, slaat u linksaf naar de Havenlaan.  

Vanuit Halle  

U rijdt via de E19 richting Brussel. U neemt afrit 14 Westland.richting “Prins van Luik”, verder via de E. 

Machtenslaan richting Zwarte Vijvers (via metro Beekkant) naar de Piersstraat tot aan de Leopold II-

laan, om zo de Havenlaan te bereiken.  

Vanuit Leuven  

Er zijn 2 mogelijkheden.  

 Via de E314-E40 richting Brussel-Centrum. Aan de rotonde op het Schumanplein gaat u naar 

rechts tot aan de Kleine Ring. Daar slaat u rechtsaf (richting Gent). U neemt het best het 

middelste rijvak tot aan de afrit IJzerplein / Sainctelette. Dan steekt u het kanaal over. Aan de 

rechterkant bevindt zich de Havenlaan.  

 Via de E314-E40 rijdt u naar de Grote Ring en volgt u de richting Gent-Antwerpen. U neemt de 

eerste afrit na het viaduct van Vilvoorde (nr. 6). U slaat linksaf tot aan het kanaal. U steekt het 

kanaal niet over en U slaat rechtsaf. Dan rijdt u voorbij de Van Praetbrug, het Koninklijk domein 

en de Lakenbrug (links laten liggen). Zo komt u in de Havenlaan.  

Vanuit Antwerpen-Mechelen  

Er zijn 3 mogelijkheden:  

 

Vilvoorde (nr. 6). U slaat linksaf tot aan het kanaal. U steekt het kanaal niet over en u slaat 

rechtsaf. Dan rijdt u voorbij de Van Praetbrug, het Koninklijk domein en de Lakenbrug (links 

laten liggen). Zo komt u in de Havenlaan.  

 Via de E19 rijdt u de Grote Ring op richting Gent. U neemt de afrit 'Koekelberg / Brussel'. Dan 

volgt u de Keizer Karellaan tot aan de Basiliek van Koekelberg. Hier rijdt u de tunnel in richting 

Centrum en neemt u de afrit 'Saincteletteplein'. Aan de verkeerslichten, vóór het kanaal, slaat u 

linksaf naar de Havenlaan.  

 Via de A12 rijdt u langs het kasteel van Laken en vervolgens langs het kanaal naar de Havenlaan.  

  

U kan uw wagen parkeren in de parkeergarage van het gebouw - u bereikt de parking via de Ulenstraat. 

U neemt in de parking de lift tot aan het gelijkvloers en daar kan u zich aanmelden aan de receptie. 


