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BEREIKBAARHEID  

SQUARE Brussels Meeting Centre 

vliegtuig –  trein – wagen     

 

– per vliegtuig  Vanaf Brussels Airport kunt u de ‘SQUARE Brussels Meeting Centre 

bereiken met de taxi of de trein 

Taxi's met tijdmeter staan doorlopend ter beschikking voor de aankomsthal. Het tarief 

van de luchthaven naar het centrum van Brussel bedraagt ongeveer € 45. Taxi's met een 

vergunning herken je aan het geel en blauw vergunningsteken. Doe nooit een beroep op 

taxi's zonder vergunning! 

Het treinstation bevindt zich in de kelderverdieping (niveau -1) van de luchthaven. De 

Brussels Airport Express rijdt tot 6 maal per uur van en naar Brussel-Centraal. 

Aangekomen in het station neemt u de uitgang ‘Kunstberg / Mont des Arts’ die u 

rechtstraaks naar de ingang van SQUARE, Brussels Meeting Centre leidt. 

– per trein  Voor internationale bezoekers die met de Thalys, Eurostar, TGV of ICE 

reizen is “Brussel Zuid” het eindstation. Vanuit “Brussels Zuid” vertrekt is er om de 5 

minuten een directe verbinding met het centraal station beschikbaar.  

 
– per wagen  

Vanuit het noorden, via de A1 Antwerpen - Brussel:  

Rijd zuidwaarts op de A1 richting Brussel  

Houd rechts aan bij de A1/A12/E19 (volg de borden naar 

Brussel/Mechelen/Boom/Wilrijk)  

Neem de afslag Mechelen rechts om in te voegen op de E40/R0 richting 

Namen/E411/Luik/E40/Leuven/Brussel  

Rijd 3,6 km verder en neem vervolgens de afslag Sint-Stevens-Woluwe de A3/E40 op, 

richting Brussel  

Neem aan het eind van de A3/E40 de afslag richting Centrum/Centre (23/N23a)  

Houd bij de splitsing links aan om op de Belliardstraat/N23/N23a te komen  

Volg de N23 gedurende 2 km en neem de tweede afslag op het Robert Schumanplein, de 

Wetstraat in  

Volg de Wetstraat gedurende 1,6 km en ga linksaf de Koningsstraat in  

Met het Warandepark Brussel aan uw linkerhand, volgt u de Koningsstraat gedurende 

500 meter  

Neem bij het Koningsplein de eerste afslag, de Coudenberg in  

Rijd 240 meter door en ga dan linksaf de Kunstberg in  

SQUARE Brussels Meeting Cetnre bevindt zich aan de rechterkant  

 

Vanuit het zuiden via de A7 Bergen - Brussel:  

Ga noordwaarts over de A7 de R0 op. (Via de A8 – Rijsel, rijdt u richting Brussel en voegt 

u in op de R0) 

Neem afslag 18-Ruisbroek naar de N261 richting Ukkel/Drogenbos  



Ga aan het eind van de afslag (na ongeveer 400 m) rechtsaf de Verlengde 

Stallestraat/N261 in  

Blijf op de N261 en passeer een rotonde  

Neem de tweede afslag de Stallestraat in (de Stallestraat gaat over in de Brugmannlaan 

en vervolgens in de Charleroise Steenweg)  

Neem op de rotonde de derde afslag (links) de Louizalaan/N24a op  

Neem op de volgende rotonde de tweede afslag bij het Louizaplein  

Ga rechtdoor de Quatre Brasstraat/N24a op  

Neem na 270 meter de eerste afslag (rechts) bij het Poelaertplein, de Regentschapstraat 

in  

Volg de Regentschapsstraat gedurende 500 meter tot het Koningsplein. 

Neem bij het Koningsplein de derde afslag, de Coudenberg in  

Rijd 240 meter door en ga dan linksaf de Kunstberg in  

SQUARE Brussels Meeting Cetnre bevindt zich aan de rechterkant  

 

Vanuit het westen via de A10 Brugge/Gent - Brussel:  

Ga oostwaarts over de A10  

Rijd aan het eind van de A10 rechtdoor de Keizer Karellaan/R20 op  

Ga rechtsaf bij de Leopold II Tunnel/R20  

Ga rechtdoor de Antwerpselaan/Boudewijnlaan op  

Blijf de Boudewijnlaan volgen  

Ga rechtsaf de Kruidtuinlaan op  

Ga verder de Bischoffsheimlaan op  

Ga verder de Kunstlaan op  

Houd rechts aan om op de Kunstlaan te blijven  

De Kunstlaan gaat over in de Regentlaan  

Ga rechtsaf de Wetstraat in  

Volg de Wetstraat gedurende 450 meter en ga linksaf de Koningsstraat in  

Met het Warandepark Brussel aan uw linkerhand, volgt u de Koningsstraat gedurende 

500 meter  

Neem bij het Koningsplein de eerste afslag, de Coudenberg in  

Rijd 240 meter door en ga dan linksaf de Kunstberg in  

SQUARE Brussels Meeting Cetnre bevindt zich aan de rechterkant  

 

Vanuit het oosten via de A3 Luik - Brussel:  
Ga westwaarts over de A3 richting Brussel  

Neem aan het eind van de A3/E40 de afslag richting de N23/N23a  

Houd bij de afslag links aan om op de Belliardstraat/N23/N23a te komen  

Volg de N23 gedurende 2 km en neem de tweede afslag op het Robert Schumanplein, de 

Wetstraat in  

Volg de Wetstraat gedurende 1,6 km en ga linksaf de Koningsstraat in  

Met het Warandepark Brussel aan uw linkerhand, volgt u de Koningsstraat gedurende 

500 meter  

Neem bij het Koningsplein de eerste afslag, de Coudenberg in  

Rijd 240 meter door en ga dan linksaf de Kunstberg in  

SQUARE Brussels Meeting Cetnre bevindt zich aan de rechterkant  

 

 

 



BEREIKBAARHEID –SQUARE Brussels Meeting Centre 

Openbaar vervoer 

De MIVB is de budgetvriendelijkste en efficiënste manier van reizen binnen Brussel. De 

metro- en bushalte ‘Centraal Station’ ligt naast de SQUARE Brussels Meeting Centre en is 

verbonden met metrolijnen 1 & 5 en buslijnen 29, 38, 63, 65, 66, 71 & 86. 

 

 


