
 

 

FORUMDAG LUNA 
Anticonceptie 

naar aanleiding van de consensusvergadering van het RIZIV van 16 mei 2013 
Vrijdag 21 maart 2014, 09u30 - 17u30 

 

 

WEGSCHRIJVING 

Adres: V.U.B., Zaal Convivium (boven de Stoa), Pleinlaan 2, 1050 brussel 

 

Openbaar vervoer:  

Neem de trein tot Brussel-Centraal. Neem van daaruit Metro 5 (dit is de gele lijn) in de richting van Herrmann-

Debroux. Stap dan zeven stations verder aan Pétillon. Neem de uitgang “Vrijwilligerslaan” of “Triomflaan”; bij het 

bovenkomen, staat u op de Vrijwilligerslaan. Deze neemt U rechts en volgt u een kleine tien minuten tot aan de 

kruisende Triomflaan, waaraan de VUB-campus is gelegen. U zal recht voor u ook meteen Sjerp-Dilemma zien 

liggen. Daarna kan u het onderstaande plannetje volgen om tot aan de Stoa te wandelen, waarboven zaal 

Convivium ligt. 

 

Met de wagen: 

GPS. Stel het adres Pleinlaan 2 te ELSENE in (niet Etterbeek!). 

De E40 vanuit Oostende/Brugge/Gent. Aan het einde van de E40 volgt u richting Koekelberg en neemt u 

vervolgens de Leopold II-tunnel tot het centrum van Brussel. Volg de tunnels tot aan 'Troon/Trone'. Verlaat 

de tunnels en rij de Troonlaan af tot aan de General Jacqueslaan. Draai links op en u ziet de campus rechts 

van u liggen.  

Een andere mogelijkheid is dat u aan het einde van de E40 de Ring (R0) richting Namen/Luik neemt en 

vervolgens de A12 richting Laken volgt. Via de Van Praetlaan en de Van Praetbrug kan u dan richting 

Reyerslaan en Montgommery rijden. Aan het rond punt 'Montgommery' rijdt u rechtdoor tot u op de General 

Jacqueslaan komt. Draai links de Triomflaan op. Links ziet u het warenhuis Colruyt, rechts van u ligt de 

campus. 

A12 vanuit Antwerpen/Aartselaar/Meise. Volg de A12 richting Laken. Via de Van Praetlaan en de Van 

Praetbrug kan u dan richting Reyerslaan en Montgommery rijden. Aan het rond punt 'Montgommery' rijdt u 

rechtdoor tot u op de General Jacqueslaan komt. Draai links de Triomflaan op. Links ziet u het warenhuis 

Colruyt, rechts van u ligt de campus. 

E19 vanuit Antwerpen/Mechelen. Sluit via de grote Ring (R0) aan op de A201 naar Brussel/Evere. Rij 

voorbij de NAVO-gebouwen en volg richting Reyerslaan. Draai de Reyerslaan links op en volg richting 

Montgommery. Aan het rond punt 'Montgommery' rijdt u rechtdoor tot u op de General Jacqueslaan komt. 

Draai links de Triomflaan op. Links ziet u het warenhuis Colruyt, rechts van u ligt de campus. 

E40 vanuit Leuven/Luik. Volg de E40 tot het einde (18, Reyers). Draai de Reyerslaan links op en volg 

richting Montgommery. Aan het rond punt 'Montgommery' rijdt u rechtdoor tot u op de General Jacqueslaan 

komt. Draai links de Triomflaan op. Links ziet u het warenhuis Colruyt, rechts van u ligt de campus. 

E411 vanuit Luxemburg/Namen/Overijse. Volg de E411 helemaal tot op het einde. Vervolgens kan u 

aansluiten op de Jules Cockxstraat. Op het einde daarvan draait u links op, net voor brandweerpost 'Delta'. 

Dit is de Triomflaan. Volg deze tot voorbij het kruispunt (garage Renault op uw linkerkant) en vervolgens 

komt u de campus op uw rechterkant tegen. 

Parkeren kan op verschillende plaatsen op de VUB-campus. U dient dan wel even gebruik maken van de intercom 

bij het binnenrijden en melden dat u naar een studiedag komt. 
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Op de terreinen van de VUB volgt u daarna de volgende wandelroute naar de Stoa: 

 

 

 


