
p1

DE WEG NAAR HET
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL
(UZ BRUSSEL)
HET CENTRUM VOOR REPRODUCTIEVE GENEESKUNDE (CRG) IS GEHUISVEST 
IN HET KINDERZIEKENHUIS VAN UZ BRUSSEL (ZONE F).
NEEM IN DE HAL VAN HET KINDERZIEKENHUIS LINKS EEN VAN DE LIFTEN NAAR HET CRG.

Met het vliegtuig
In de internationale luchthaven van Zaventem neem je best de trein naar Brussel-Noord,  
en van daaruit de taxi* of het openbaar vervoer (zie hierna).

Met de auto
(zie ommezijde)

Met trein en bus spoor je naar het station van Jette, Brussel-Noord of Brussel-Zuid.
> Vanuit Jette neem je bus 14 of bus 53, of je gaat te voet (20 min.) naar UZ Brussel.
> Vanuit Brussel-Noord neem je  bus 13 of bus 245.
> Vanuit Brussel-Zuid neem je de metro (zie hierna).
Kom je met de trein uit Antwerpen of Mechelen, dan kan je afstappen in het station van Vilvoorde 
en daar bus 820 nemen.

Met de metro neem je lijn 2 of lijn 6, richting Simonis of richting Boudewijnstadion.
Je stapt uit aan de halte Simonis, waar je 
> bus 13 of bus 14 neemt, of  
> overstapt op tram 9. De trams hebben een verlaagde vloer en rijden in eigen bedding tot UZ Brussel.
Vanuit de metrostations Beekkant en Heizel brengt bus 84 je naar UZ Brussel.

Voor meer informatie: www.mivb.be | www.delijn.be | www.b-rail.be

(*) Let wel! Als je een taxi neemt, vermeld dan duidelijk dat je naar  
UZ Brussel in Jette wil.  
Er zijn in het Brusselse nog universitaire ziekenhuizen en fertiliteits- 
centra, en dat zorgt soms voor verwarring bij de taxichauffeurs.

Universitair Ziekenhuis Brussel

Laarbeeklaan 101

1090 Brussel

tel. + 32 2 477 41 11
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Met de auto
UZ Brussel ligt pal bij het knooppunt tussen de autosnelweg Antwerpen-Brussel en de auto-
snelwegen Oostende/Gent-Brussel en Charleroi/Namur-Brussel. 
> Je neemt op de ring rond Brussel afrit 9 – Jette en volgt de wegwijzers naar UZ Brussel.
> Net voorbij de brandweerkazerne rij je rechts de betaalparking P1 op.
> Van P1 loop je naar het Kinderziekenhuis, ingang F op de campus van UZ Brussel.

Parkeren aan UZ Brussel

> Parkeren aan UZ Brussel is betalend. 

 Betalen doe je vóór je vertrek aan de betaalautomaat buiten.

> Rij je met een elektrische of plug-in hybride auto, dan kan je op P1 je auto opladen  

aan een laadpunt. 

LAGE EMISSIEZONE IN BRUSSEL

In Brussel is een lage-emissiezone (LEZ) van kracht. 

Buitenlandse bezoekers die een boete willen vermijden, moeten zich online registreren.  
Dat is een verplichting voor alle buitenlandse voertuigen, ook als je auto aan de normen voldoet. 
Registreer je op https://irisbox.irisnet.be/LEZ

07
/1

1/
20

19


