
KLAS ZERO EMISSIE
WEGBESCHRIJVING

TWEESTATIONSSTRAAT 124A, 1070 BRUSSEL 

OPENBAAR VERVOER
CZE is gemakkelijk te bereiken vanaf het NMBS station Brussel Zuid. 
Vanaf daar kan je te voet gaan of de bus 78 nemen. 

TE VOET (15 MINUTEN)

 ¬ Er zijn 3 gangen in het Zuid-station: de Hoofd-, de Secundaire en de Zuidgang. De korste weg naar Klas 
Zero Emissie is via de Zuidgang, deze bevindt zich aan het begin van de trein komende uit de richting van 
Hasselt of Antwerpen en aan het einde komende van de richting van de kust. 

 ¬ Eens in de Zuidgang volg je de richting ‘Hoofdgang’. Op het einde van de Zuidgang ga je naar buiten en 
vervolgens naar links, je bent nu op de Frankrijkstraat. 

 ¬ Mocht je toch in de Hoofd- of Secundaire gang bevinden dan moet je richting ‘Hortaplein’ gaan. Op het einde 
van de gang ga je naar links, dit is de zuidgallerij met allerlei winkels (Jean-Louis David, Delsey, Excki,...). 
Verlaat het station en ga rechtdoor, dit is de Frankrijkstraat.

 ¬ Je volgt de Frankrijkstraat tot aan het kruispunt, links van jou zie je een viaduct onder de spoorweg.
 ¬ Steek het kruispunt over en vervolg je weg. Je bevindt je in de Tweestationsstraat.
 ¬ Je passeert de Philipsgebouwen en vervolgens een Brico.
 ¬ Vlak na de Brico ga je naar links, een oprit op (zelfde oprit als Café Théatre).
 ¬ Klas Zero Emissie bevindt zich op de 2e verdieping. 

PER BUS (5 MINUTEN)

 ¬ De bus 78 stopt vlakbij de expo. Stap af aan bushalte “Deux Gares”

MET DE SCHOOLBUS
 ¬ Ring 0
 ¬ Afrit 17 Anderlecht Industrie
 ¬ Ga verder op de Rue de Bienvenue.
 ¬ Ga verder op Industrielaan / N266.
 ¬ Na 2.7 km rijd je onder de spoorweg, daarna ga je onmiddellijk naar rechts.
 ¬ Je rijdt vlak voor de Brico een oprit op (zelfde oprit als Café Théatre).
 ¬ Op je linkerkant bevindt zich de ingang tot Klas Zero Emissie.
 ¬ Klas Zero Emissie bevindt zich op de 2e verdieping.

Opmerking: De schoolbus moet zich parkeren aan de andere kant van de brug.


