
Hoe bereikt u het “Diamant Conference Center” 

Met openbaar vervoer: 

 
Bus en pre-metro lijnen met de halte “Diamant” stoppen onder het viaduct. Het Diamant conferentie 
centrum bevindt zich een paar stappen verder op de hoek met de Kolonel Bourgstraat – dicht bij de “VRT” - 
radio en televisie toren. 
 

• Van de Luchthaven (+/- 30 min.): 
- Buslijn 21 richting “Hertog” of 12 richting “Luxemburg” 

• Van de Europese instellingen – Schuman (+/- 15 min.): 
- Buslijn 79 richting “Kraainem” 

• Van Centraal Station (+/- 20 min.): 
- Metrolijn 1 richting “Stockel”, halte “Montgomery”   
- Premetrolijn 25 richting “Rogier” of 7 richting “Heyzel” voor 2 haltes 

• Van Zuid Station (+/- 30 min.): 
- Metrolijn 2 richting “Simonis Elisabeth”, halte “Kunst-Wet” 
- Metrolijn 1 richting “Stockel”, halte “Montgomery” 
- Premetrolijn 25 richting “Rogier” of 7 richting “Heyzel” voor 2 haltes 
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Met de auto: 

 
1. A) Van de E40 “Oostende” of E19 “Antwerpen”: 

- Dicht bij “Brussel”, neem afrit: R0 richting “Zaventem” – E411 “Namen/Namur”. 
- Afrit: E40 / A3 richting “Luik – Leuven – Brussel”. 

1. B) Van de E19 “Mons – Bergen” of E411 “Namen – Namur”: 
- Dicht bij “Brussel”, neem afrit: R0 richting “RING-EST” (van Mons) of “Zaventem” (van 

Namur). 
- Afrit: E40 / A3 richting “Sint-Stevens-Woluwe / Brussel – Luik – Leuven”. 

2. Neem richting “Brussel - Bruxelles”: 
- Neem afrit 18 richting “Meiser – Reyers”  net vóór de tunnels en hou uiterst rechts. U bevindt 

zich nu achter het Diamant gebouw. Volg Kolonel Bourgstraat tot de kruising met A. 
Reyerslaan. Draai rechts en een paar meters verder kan u terecht in Diamant’s 
ondergrondse parking op uw rechter kant na het gebouw. 

GPS gegevens: “50.8510, 4.4018” 


