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Bereikbaarheid van de Campus Brugge  
 
Te voet  
Het traject station-campus leg je af in een 20 minuten. Komende van de achterzijde van het station (kant 
Sint-Michiels), stap je de weg over richting Rijselstraat. Je volgt de Rijselstraat tot aan de kerk. Daar rechtsaf 
en rechtdoor over de rotonde, de Koningin Astridlaan in. Even verderop vind je aan de linkerkant de 
Xaverianenstraat, nog voor de volgende rotonde Expresweg – Koningin Astridlaan.  
 
Per fiets  
Per fiets neemt het traject station-campus een kleine 10 minuten in beslag. Je volgt daarbij hetzelfde traject 
als hierboven vermeld.  
De stad Brugge heeft een veilige fietsverbinding gecreëerd tussen het station en de Campus Brugge met de 
realisatie van o.m. veilige oversteekplaatsen en een breed wandel- en dubbelrichtingsfietspad naar de 
campusterreinen.  
Kom je van de overkant van de N31 Expresweg, kant Sint-Andries, dan neem je de fietsbrug die over de 
Expresweg is gerealiseerd. Ook in de andere richting is er een fietsbrug.  
De campus is uitgerust met 790 overdekte fietsstallingen. Aan zowel de voor- als achterkant van het station 
kan je je fiets kwijt in een overdekte stalling. 
  
Met De Lijn  
Lijn 25 (centrum – station – Sint-Michiels – Sint-Andries) rijdt om de 20 minuten. Op schooldagen is er op 
piekmomenten (7.30-9.30, 12-13.30 en 16.30-18.30 uur) een ‘VIVES-bus’ om de 10 minuten. Die laatste 
bus start aan perron 9 aan de voorzijde van het station. Opstaphaltes zijn o.m. de voorkant van het station 
en de ‘VIVES-halte’ aan de nieuwe rotonde Koningin Astridlaan / Expresweg, dus vlak tegen de nieuwe 
campus.  
 
Met de wagen  
Voor de autogebruikers zijn er 450 parkeerplaatsen beschikbaar op de campusterreinen.  
Komende van het binnenland is de campus via de Expresweg N 31 bereikbaar langs de ventweg voorbij 
Kinepolis.  
 
Komende van de kust kan je de campus oprijden via de rotonde Koningin Astridlaan / Expresweg N 31.  
Rij richting Koningin Astridlaan en sla onmiddellijk rechtsaf  (rotonde) , nog voor het eerste flatgebouw.  
Uitrijden kan enkel via de ventweg van de Expresweg.  
LET OP: Je kan de campus niet oprijden via de Xaverianenstraat. Tik daarom best ‘Koningin Astridlaan’ in 
op je GPS. 
Indien de parking VOLZET is , kunt u de wagen parkeren op onze 2de parking in de Koningin Astridlaan 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
                              


