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Met de auto
Vanuit het oosten via de Ring O: Van Leuven,
Hasselt, Luik
- Volg de E40 richting Gent Zaventem Airport. Neem
de eerste afrit rechts. Ga naar Zaventem centrum/
Diegem.
- Neem de A201 en houd rechts aan.
- Volg de weg en sla rechts af net voor de tunnel. U zal
een rondpunt bereiken.
- Neem de tweede afrit naar de Bourgetlaan en begeef
u naar de bezoekersparking.
Vanuit het oosten via de Ring O: Van Bergen, Namen
- Net nadat u de E40 heeft verlaten en u doorrijdt
richting Gent, neem afrit 3, richting Zaventem Centrum/
Diegem.
- Neem de A201 en houd rechts aan.
- Volg de weg en sla rechts af net voor de tunnel.
- Neem de tweede afrit naar de Bourgetlaan en begeef
u naar de bezoekersparking.

Alternate route
Deze alternatieve route kan sneller zijn tijdens
spitsuren op de E40.
Volg de E40 richting Brussel en steek de Ring over.
Dan heeft u de keuze tussen afrit 20 (Kraainem) en afrit
19 (Evere).
- Als u afrit 20 (Kraainem) volgt:
- Sla rechts af naar de Bevrijdingslaan en volg de
weg +/- 1 km, sla vervolgens links af aan de
verkeerslichten. Dit is Woluwedal.
- Rijd verder op Woluwedal terwijl u het
kruispunt op de Leuvensesteenweg oversteekt
(verkeerslichten). Volg de weg, en houd na +/- 3
km rechts aan, en volg de borden naar Zaventem
Centrum/Diegem.

- Neem de A201 en houd rechts aan.
- Volg de weg en sla rechts af net voor de tunnel.
U zal een rondpunt bereiken.
- Neem de tweede afrit naar de Bourgetlaan en
begeef u naar de bezoekersparking.
- Als u afrit 19 (Evere) volgt:
- Sla rechts af naar de Gemeenschapslaan en ga
rechtdoor terwijl u de verkeerslichten passeert
aan de verbinding met de Leuvensesteenweg.
- Rijd verder via de Ciceronlaan.
- Net voordat u het kerkhof bereikt, sla rechts af
naar de hoofdweg (Zaventemstraat).
- Volg de Zaventemstraat. Na ongeveer 700 meter,
houd links aan en neem de J. Bordetlaan.
- Wanneer u de poort naar de NATO faciliteiten
bereikt, ga rechtdoor maar rijd niet in de tunnel.
- U zal een eerste rondpunt tegenkomen waar
u rechtdoor rijdt en u passeert voor het KPMG
kantoor alvorens u een tweede rondpunt bereikt
waar u rechts moet afslaan.
- Aan het derde rondpunt, sla opnieuw rechts af
en begeef u naar de bezoekersparking.
Uit het westen (Gent, Antwerpen) via de Ring O:
- Als u naar Luik gaat via de noordelijke Ring 0. Neem
afrit 4 Zaventem/Brussel/Evere. Houd rechts aan.
- Neem de eerste afrit naar rechts, richting Brussel
Evere (niet Zaventem).
- Houd rechts aan en neem afrit 2 Diegem (Kantorenzone).
- Ga naar de A201 en houd rechts aan.
- Volg de weg en sla rechts af net voor de tunnel. U zal
een rondpunt bereiken.
- Neem de tweede afrit naar de Bourgetlaan en begeef
u naar de bezoekersparking.
Uit het zuiden (Brussel Centrum) via de A201:
- Als u de Kleine Ring verlaat, neem de
Haachtsesteenweg, de Leuvensesteenweg of de
Belliardstraat, die allemaal leiden naar de Midden Ring
(R21).
- Als u de Haachtsesteenweg neemt, sla eerst rechts af
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naar de Midden Ring (R21) en sla daarna na 3 km links
af naar de Leopold III Laan.
- Als u de Leuvensesteenweg of de Belliardstraat
neemt, sla eerst rechts af naar de Midden Ring (R21).
Sla dan rechts af naar de Leopold III Laan, 500 meter
na het Meiserplein.
- Ga rechtdoor totdat u de verbinding bereikt tegenover
de NATO HQ (4,5 km).
- Rijd NATO voorbij (maar rijd niet in de tunnel). U zal
een eerste rondpunt vinden waar u rechtdoor rijdt en
u passeert voor het KPMG kantoor alvorens u een
tweede rondpunt bereikt waar u rechts moet afslaan.
- Aan het derde rondpunt, sla opnieuw rechts af en
begeef u naar de bezoekersparking.
Uit het noorden (Zaventem International Airport) via
A201:
- Verlaat de E40 niet aan de Gent/Luik/Vilvoorde
verbinding. Blijf op de autosnelweg.
- Neem afrit 3 en houd rechts aan. Neem dan de A201
en houd rechts aan.
- Volg de A201 en sla rechts af net voor de tunnel. U zal
een rondpunt bereiken.
- Aan het rondpunt, neem de tweede afrit en begeef u
naar de bezoekersparking.
Uit het noorden (Brussel):
- Verlaat de A210 Brussel – de Zaventem autosnelweg –
aan het eerste verkeerslicht tegenover de hoofdingang
van NATO. De uitgang is naar links.
- Rijd NATO voorbij (maar rijd niet in de tunnel). U zal
een eerste rondpunt vinden waar u rechtdoor rijdt en
u passeert voor het KPMG kantoor alvorens u een
tweede rondpunt bereikt waar u rechts moet afslaan.
- Aan het derde rondpunt, sla opnieuw rechts af en
begeef u naar de bezoekersparking.

H
 et KPMG kantoor in Brussel
verlaten met de auto

op het rondpunt om terug te keren naar de hoofdweg.
- Volg het tweede rondpunt en neem de derde afrit in
zuidelijke richting.
- Ga door tot aan het derde rondpunt en neem de eerste
afrit rechtdoor om zuidwaarts te volgen naar het centrum.
Richting oosten (richting Bergen-Charleroi-Luik):
- Verlaat de parking van het kantoor en sla rechts af op
de Bourgetlaan. Volg de weg richting de Ring.
- Aan het rondpunt tegenover 3M, neem de derde afrit
en rijd de autosnelweg A201 Brussels/Zaventem op. Ga
richting Zaventem.
- Neem de eerste afslag naar rechts, die de autosnelweg
verlaat en de Ring 0 op gaat. Volg de borden die
Bergen/Charleroi/Luik aanduiden. Houd aan en kies
vervolgens ofwel de E40 (Luik) of de E411 (Namen).
Richting westen (richting Gent):
- Verlaat de parking van het kantoor en sla rechts af op
de Bourgetlaan. Volg de weg richting de Ring.
- Aan het rondpunt tegenover 3M, neem de derde afrit
en rijd de autosnelweg A201 Brussels/Zaventem op. Ga
richting Zaventem.
- Steek de Ring over en neem de volgende afrit naar de
Ring 0. Ga richting Gent.
- Volg de Ring 0 tot u de westelijke zijde van Brussel bereikt.
Neem dan de afrit die leidt naar de E40 richting Gent.
Richting zuiden (richting Waterloo, Parijs):
- Verlaat de parking van het kantoor en sla rechts af op
de Bourgetlaan. Volg de weg richting de Ring.
- Aan het rondpunt tegenover 3M, neem de derde afrit
en rijd de autosnelweg A201 Brussels/Zaventem op. Ga
richting Zaventem.
- Neem de eerste afslag naar rechts, die de autosnelweg
verlaat en de Ring 0 op gaat. Volg de borden die
Bergen/Charleroi/Luik aanduiden. Volg de Ring 0 in
de richting van Waterloo. Neem dan de zuidelijke
autosnelweg Parijs.

Richting zuiden (centrum Brussel):

Richting noorden (richting Antwerpen):

- Als u de ondergrondse parking verlaat, neem de derde afrit

- Verlaat de parking van het kantoor en sla rechts af op
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de Bourgetlaan. Volg de weg richting de Ring.
- Aan het rondpunt tegenover 3M, neem de derde afrit
en rijd de autosnelweg A201 Brussels Zaventem op. Ga
richting Zaventem.
- Steek de Ring over en neem de volgende afrit naar de
Ring 0. Ga richting Gent.
- Verlaat de Ring 0 aan de afrit Antwerp E19.

Bus 21 bedient de lijn Hertog-NATO en rijdt voorbij de
trein stations in Leopoldwijk en Schuman en de tram
stopt in Diamant. Er vertrekt om de 10 minuten een bus
tijdens te piekuren met een rit van 26 minuten tot NATO
van Schuman en 17 minuten van Diamant.
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