
 

 

Routebeschrijving – Docks Dome Brussel 

 

Credit Expo 2018 vindt plaats in de Event Hall “Docks Dome”, die zich bovenop het winkelcomplex 
“Docks Bruxsel” bevindt. 

Docks Bruxsel ligt vlakbij de noordelijke toegangspoort van Brussel (“Van Praetbrug”). 

Adres : Lambermontlaan 1, B-1000 Brussel 

 

Route per auto: 

Vanuit Nederland/Antwerpen: via de E19 naar de Brusselse Ring R0 (richting Gent) 

Vanuit Leuven: via de E40 naar de Brusselse Ring R0 (richting Gent) 

Vanuit Gent: via de E40 naar de Brusselse Ring R0 (richting Zaventem) 

 

Afrit “A12 Brussel Laken” van het knooppunt Strombeek-Bever op de Brusselse Ring 

De A12 richting Brussel Laken gaat over in de Jules Van Praetlaan (R21) 

U rijdt tot aan het knooppunt “Van Praetbrug” (vanaf de afrit van de Ring tot aan de Van Praetbrug 
is het 10 minuten rijtijd) 

U ziet het grote winkelcomplex Docks Bruxsel duidelijk liggen, met erbovenop het lichtgrijze gebouw 
van de Dome Event Hall 

Op het knooppunt neemt u aan de verkeerslichten de 1ste afslag naar links, en vervolgens naar rechts, 
naar de publieke ondergrondse parkeergarage Indigo van Docks Bruxsel (borden “P” met picto 
‘personenwagens’). 

Vanuit de parkeergarage kunt u met de liften naar het winkelcomplex en naar de ingang van Docks 
Dome. Eenmaal uit de lift, komt u op het pad naar het terras. Vandaaruit hebt u rechtstreeks toegang 
tot de ontvangstzone van Credit Expo. 

 
Als alternatief kunt u de parkeergarage ook binnenrijden via: 
Werkhuizenkaai 163, B-1000 Brussel 
Let op dat u de parallelweg rechts van de Werkhuizenkaai neemt om de Indigo parking te bereiken. 



Parkeergarage Indigo 

- 1700 parkeerplaatsen 
- openingsuren: open 7/7, gesloten 02u00-06u00 
- parkeertarieven: https://docksbruxsel.be/nl/info/parking/ 
- aanvaarde betaalmiddelen: Mastercard/Visa, gewone bankkaarten, cash  
- maximumhoogte: 1,98 meter 

 

Routes te voet, per fiets - bus - tram - trein en pendelboot: https://www.docksdome.be/nl/contact/ 

 

Exposanten / opbouwdag 17/10/2018 

Tijdens de opbouwdag op 17 oktober kunnen de exposanten hun standmateriaal lossen via de laad- 
en loszone van Docks Bruxsel. Deze bevindt zich op de Werkhuizenkaai 163 te 1000 Brussel. 

Let op dat u de parallelweg rechts van de Werkhuizenkaai neemt om de laad- en loskades te bereiken 
(voorbij de Indigo parking). Volg de borden “P1” met picto ‘vrachtwagens’. 

Met de goederenlift kunt u vervolgens rechtstreeks naar de Dome Event Hall. 

Tijdens de beursdag op 18 oktober kunt u als exposant gebruik maken van de bezoekersparking 
onder het winkelcomplex, op de voorziene exposantenplaatsen. 
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