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Urban Brussels is gevestigd in een gebouw in het hart van de stad: Kunstberg 10-13, 1000 Brussel. 
U kan er terecht van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur. 
Telefoon: +32 (0)2 432 83 00 / E-mail: info@urban.brussels

Personen met beperkte mobiliteit kunnen de ingang op enkele meters van de hoofdingang op de Kunstberg 
gebruiken.  Als u gebruik wil maken van een PBM-parkeerplaats in ons gebouw, neemt u vooraf contact op met 
onze diensten. De PBM-parking is bereikbaar via de Stuiversstraat 9, 1000 Brussel.

Ons gebouw is zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer of de fiets. Met de auto gaat ook. 

Als u met het openbaar vervoer komt:
• Met de trein:
Van het station Brussel-Centraal is het drie minuten te voet.
U kunt uw treinreis plannen via https://www.belgiantrain.be
• Met de tram, bus of metro:

• Aan het station Brussel-Centraal, dat zich op drie minuten stappen van ons gebouw bevindt, vindt u 
buslijnen 29, 38, 52, 63, 65, 66 en 71 en metrolijnen 2 en 6;

• Halte Bibliotheek van buslijn 95 bevindt zich op vier minuten stappen van ons gebouw;
• Halte Madeleine van buslijn 52 bevindt zich op drie minuten stappen van ons gebouw;
• Halte Paleis van buslijnen 92 en 93 bevinden zich op zeven minuten stappen van ons gebouw;

U kunt uw route op het MIVB-net plannen via https://www.stib-mivb.be/tripplanner/?l=nl

Met de fiets:
Ons bestuur bevindt zich in de buurt van meerdere gewestelijke fietsroutes (1 & 8 en 2 & 11) en biedt heel wat 
fietsvoorzieningen. In de onmiddellijke nabijheid van het gebouw zijn er fietsnietjes. Bovendien biedt Interparking 
(Stuiversstraat 3) 22 beveiligde fietsparkeerplaatsen.
Bezoekers die een specifieke afspraak hebben met een personeelslid kunnen hun fiets in de parking van Urban stallen 
(Stuiversstraat). Personen die van deze faciliteit willen gebruikmaken, moeten vooraf contact opnemen met voornoemd 
personeelslid om te weten hoe ze hun fiets in de parking kunnen parkeren.
De gewestelijke fietsroutes vindt u op Mobigis Map Viewer (mobility.brussels)

Er bevinden zich twee Villo-stations op drie minuten te voet van ons gebouw, namelijk aan de uitgang van het station 
Brussel-Centraal en aan de Keizerslaan.

Met de auto:
U kunt uw auto op straat kwijt of in de parking van Interparking net naast ons gebouw, ter hoogte van de Stuiversstraat 
3. Beide opties zijn betalend. 
Meer informatie op de website www.brussel.be/parkeren

https://www.belgiantrain.be/
http://www.stib-mivb.be/tripplanner/
https://data.mobility.brussels/mobigis/fr/
https://www.bruxelles.be/stationnement
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