Hoe VAD bereiken?
Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel
02 423 03 33
vad@vad.be
Met de wagen
Via de Ring en de A12
Ring afrit 7bis >> richting 'Brussel, Laken' tot splitsing 'Strombeek-Bever' (= rechts)
'Brussel Centrum' (= links) >> links afslaan (= A12, drievaksbaan) >> rechtdoor richting
'Van Praet' en niet langer 'Brussel Centrum' >> A12 wordt Van Praetlaan: aan de tweede
verkeerslichten (= kruising Van Praetlaan en Vilvoordsesteenweg; punt te herkennen
door drie voorsorteerstroken naar links) de uiterst rechtse voorsorteerstrook naar links
nemen en links afslaan >> uiterst rechts houden >> aan de tweede verkeerslichten
rechts afslaan, over de tramsporen >> F.J. Navezstraat volgen tot kruispunt >> rechts
afslaan (Gallaitstraat) en de tramsporen volgen tot het punt waar u rechts van de
tramsporen moet rijden >> eerste rechts (= Paleizenstraat) >> eerste rechts (=
Vanderlindenstraat).
Via de E40 en de Kleine Ring
Op het einde van de E40 Brussel-Koekelberg volgen tot aan de Keizer-Karellaan >>
rechtdoor, de tunnels in >> de tunnels aan 'Centrum' verlaten >> rechtdoor tot aan
Kruidtuin (voorbij Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Nieuwstraat, Rogierplaats)
>> op het grote kruispunt aan de Kruidtuin links afslaan (kruispunt te herkennen aan de
twee voorsorteerstroken aan de linkerkant) (= Koningstraat) >> volgen tot aan
koepelkerk (links daarvan = Vlekho) >> rechtdoor (= Paleizenstraat) >> Liedtsplein
voorbij >> na Liedtsplein de eerste rechts (= Vanderlindenstraat) .
Met de trein
Kortste weg (ca. 10 min.): afstappen in Brussel-Noord >> uitgang 'Aarschotstraat'
nemen (= uitgang achteraan in de centrale gang) >> de Aarschotstraat links in gaan >>
blijven volgen, de Koninginnelaan voorbij >> vervolgens rechtsaf, de Paleizenstraat in
>> eerste links (= Vanderlindenstraat).
Ter info: de route via de Aarschotstraat gaat door de prostitutiebuurt. U kunt ook via de
Brabantstraat (parallel met de Aarschotstraat) en het Liedtsplein of via de
Vooruitgangstraat (uitgang station richting centrale hal) komen. U bent dan ongeveer
een kwartier onderweg.
Met de tram
•
•

Lijnen 3, 52, 55, 56, 81, 90: tot aan de halte 'Noordstation' >> vanaf hier: zie
hoger 'Met de trein'.
Lijnen 52, 55, 56, 90 en 94: tot aan de halte 'Liedts' >> Paleizenstraat nemen
(afhellend deel) >> eerste rechts (= Vanderlindenstraat).
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