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Toegang parking bezoekers en leveranciers

Taxi

VOORUITGANGSTRAAT



BEZOEKERS

TE VOET

Voetgangerstoegang Noordstation.
Roltrap nemen naast het Quick-restaurant tot verdieping 1,5. 
Het gebouw is via de liften toegankelijk voor mindermobielen. Het onthaalpersoneel kan bereikt worden 
via de bel aan de ingang van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

MET HET OPENBAAR VERVOER

Station Rogier
Metrolijnen 2 en 6.
Station Rogier verlaten via uitgang 6 en 500 m stappen tot aan het Noordstation.
Roltrap nemen naast  het Quick-restaurant tot verdieping 1,5. 

Noordstation
NMBS
Uitstappen in het NMBS-station Brussel-Noord. Rechtstreekse toegang tot de stationshal vanuit de 
gangen onder de perrons. 

MIVB - Premetrostation Noordstation
Tram: 3, 4, 25, 55
Bus: 14, 57, 58, 61
+ De Lijn & TEC
Uitstappen aan premetrostation (niveau -1) of bushalte (niveau 0). Pijlen met de Iris en de vermelding 
Ministerie volgen. Roltrap naar de stationshal (niveau 1). Roltrap nemen naast  het Quick-restaurant tot 
verdieping 1,5. 

MET DE FIETS

Voor de hoofdingang van het CCN staat een fi etsparking ter beschikking van bezoekers. 

MET DE WAGEN

De Leopold II-tunnel verlaten op de Kleine Ring aan Rogier. De Vooruitgangstraat nemen aan 
het Rogierplein en volgen tot het Noordstation. 
Parkeren: er is een parking (met beperkt aantal plaatsen) in het CCN. De toegang bevindt 
zich op de hoek van het Noordplein en de Koolbrandersstraat. De pijlen naar CCN en Gewest 
volgen tot niveau -2. 
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LEVERANCIERS
GPS-indicatie: kruispunt Koolbrandersstraat en Vooruitgangstraat in 1030 
Schaarbeek

Kleine leveringen (vrachtwachtens korter en lager dan 3m): naar de 
bezoekersparking van het CCN (-2) gaan en de instructies voor bezoekers 
volgen. 

Omvangrijke leveringen: komende van het Rogierplein, de busbaan 
onder het station nemen. Links op het einde bevindt zich een gearceerde 
leveranciersparking, dicht bij een kleine deur met een bel.

Leveringstijden: werkdagen van 8u30 tot 16u. 

Indien u uw contactpersoon moet verwittingen van uw komst, bel dan voor u de 
parking binnenrijdt (slechte GSM-ontvangst binnenin). 


