
Wegbeschrijving KBC Roeselare: 

Adres KBC Roeselare :  Ter Reigerie 1, 8800 Roeselare 

 

Met de wagen: 

 

 

 

 

 

 

Vanuit 

Brussel 

/ Gent 

/ 

Kortrijk  

 

Neem de E17 , richting Gent / Kortrijk  

 neem ter hoogte van Gent, de E403 

richting Brugge, 
 neem de afrit 6 Roeselare - Rumbeke en rij 

rechts richting Roeselare, 

 rij rechts aan het kruispunt met de 

Hoogleedsesteenweg, na het 8-9de 

verkeerslicht, richting Roeselare, 

 sla rechtsaf na ongeveer 200 m, richting 

Clintonpark, Stadenstraat, 

 de inrit van de parking is in de Stadenstraat 

(zie wegwijs in gebouw, parkeren) .  

 

 

 

 
 

Vanuit 

Oostende 

/ Brugge  

 

Neem de E40 richting Brussel, tot Brugge,  

 neem de autosnelweg E403 richting 

Kortrijk, 
 neem afrit 6 Roeselare - Rumbeke,  

 rij links richting Roeselare,  

 rij rechts aan het kruispunt met de 

Hoogleedsesteenweg, na het 8-9de 

verkeerslicht, richting Roeselare, 

 sla rechtsaf na ongeveer 200 m richting 

Clintonpark, Stadenstraat, 

 de inrit van de parking is in de 

Stadenstraat.  

Met openbaar vervoer: 

Vanuit het station 

Roeselare 

 

Bij het verlaten van het station, langs de kant van de cafetaria, ga je rechts naar de 

bushaltes.  

Er zijn 2 mogelijkheden  

 LIJN 1 – Roeselare Station – Fazantendreef  
o Heen : Station Perron 8  



Naar halte Haakwegel  

Frequentie: iedere 20 minuten vanaf 6.15 uur 

o Terug : Halte Haakwegel (Volg Ter Reigerie tot aan de 

Hoogleedsesteenweg, sla linksaf Biezenstraat, sla rechtsaf 

Reigerstraat, sla linksaf Haakwegel – totaalafstand 620 meter)  

Naar Station  

Frequentie: iedere 20 minuten vanaf 6.17 uur 

 LIJN 31 Roeselare - Diksmuide  

o Heen : Station Perron 5 naar halte Biezenstraat Frequentie : zie 

www.delijn.be  

o Terug : Halte Biezenstraat (Volg Ter Reigerie tot aan de 

Hoogleedsesteenweg, sla rechtsaf de Hoogleedsesteenweg, sla 

linksaf de Biezenstraat - totaalafstand 670 meter)  

 
  
 

Nuttige 

linken & 

Routeplanner  

Je vindt meer info op de volgende sites:  

 NMBS  
 De Lijn 

 

http://www.belgianrail.be/nl
https://www.delijn.be/nl/routeplanner

