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DE ROUTE NAAR DE HOOFDZETEL VAN DE KBC

Zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel - Sint-Jans Molenbeek; Garage : tegenover de Opzichterstraat 24.

De KBC-hoofdzetel ligt aan de brug over het kanaal Brussel-Charleroi, vlakbij het Kaai-theater, Kanal
(vml. Citroën-garage), het Sainctelette-plein en het metrostation IJzer. Gezien de verslechterende
verkeerssituatie in Brussel is het gebruik van de metro in goed gezelschap aanbevolen.
Met de metro
U neemt de metro op de Brusselse ring via Rogier in de richting van Simonis. Uw halte is IJzer/Yser.
U verlaat de metro via de westelijke uitgang Boudewijnlaan/Helihaven. Vervolgens wandelt u in de
richting van de basiliek van Koekelberg. U passeert Kanal (de vml. Citroëngarage) en het Kaaitheater.
Als u de brug over het kanaal hebt overgestoken gaat u rechtsaf en komt u in de Havenlaan. De KBC
is het bruine gebouw, links, net achter de Opzichterstraat.
Per auto : GPS : aan de overkant van Opzichterstraat 24, 1080 Brussel (rue de l’Intendant)
Op de foto de straat tussen het witte en het bruine gebouw).
U neemt de middelste inrit, duwt op de microfoonknop en meldt u bij de bewaking aan.
Vanuit het westen (Gent)
U komt via de snelweg vanuit Oostende en de Keizer Karellaan. Vlak voor de Basiliek van Koekelberg
neemt u de Leopold II tunnel. U verlaat u deze aan de afrit Sainctelette. Aan de verkeerslichten rijdt u
linksaf rond de rotonde met het monument, de Havenlaan in. Daar neemt u meteen het eerste
straatje, de Opzichterstraat, links. Voorzichtig met het verkeer uit de tegenrichting. De ondergrondse
parking van de KBC bevindt zich 50 m verder aan de rechterkant, tegenover het huis met het nr. 24.

1

Vanuit het oosten (Leuven, Namen)
Op de kleine ring rijdt u doorheen de Madou- en Rogier-tunnels. Meteen na Rogier neemt u de uitritSainctelette-Yser. U gaat rechtdoor, maar kiest het middenste baanvak. U kruist de rotonde met de
Antwerpse Steenweg. U komt voorbij de bekende Citroën-garage en het Kaaitheater. U steekt de
brug over het kanaal over. Dan gaat u meteen rechtsaf de Havenlaan in. U neemt meteen de eerste –
nauwe- straat links, d.i. de Opzichterstraat. Wees voorzichtig bij het kruisen van het drukke verkeer
in de Havenlaan. De ondergrondse parking van de KBC (zonder straatnummer) bevindt zich 50 m
verder aan de rechter kant, tegenover het huis met het nr. 24.
Te voet vanuit het NMBS-station Brussel Noord (ongeveer 20 minuten)
Bij aankomst in Brussel-Noord gaat u doorheen de loketruimte naar de centrale hal. U verlaat het
station via de 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. Er zijn ook bussen naar de halte Sainctelette.
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