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Stad Brussel stelt busbanen open voor taxi’s 

en voorziet meer taxistandplaatsen aan Centraal Station 

 
Vandaag besliste het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel om de busbanen open te 

stellen voor taxi’s. Ook het tekort aan taxistandplaatsen aan het centraal station wordt aangepakt. De Stad 

komt hiermee tegemoet aan de wensen van de taxichaffeurs en hun klanten. 

Dit laat Els Ampe, schepen voor Openbare Werken, Mobiliteit en Wagenpark, weten.  

 

Busbanen open voor taxi’s 

 

“Taxi’s zijn een vorm van openbaar vervoer. Het is meer dan logisch dat taxi’s op de busbanen kunnen rijden” 

aldus schepen Els Ampe. 

 

Ook minister van Openbare Werken en Vervoer, Brigitte Grouwels, vroeg de stad om in analogie met de 

gewestwegen taxi’s te laten rijden op busbanen. 

 

“De Stad zal nu de wegsignalisatie aanpassen zodat taxi’s zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de 

busbanen « , aldus Els Ampe. Het openstellen van de busbanen voor taxi’s zal na zes maanden worden 

geëvalueerd. 

 

Meer taxistandplaatsen aan Centraal Station 

 

Ook vandaag besliste het college van de Stad Brussel om de standplaatsen voor het merendeel van de ‘Hop on 

Hop off’ bussen te verplaatsen, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor taxistandplaatsen nabij het Centraal 

Station. De vele klachten van buurtbewoners en taxichauffeurs over de huidige locatie van de ‘Hop on Hop off’ 

dubbeldekbussen vereisten immers een verplaatsing. Deze bussen worden verplaatst van de Keizerinlaan naar 

de Loxumstraat, nabij de Sint-Goedelekathedraal.  

 

“Daarmee lost de Stad verschillende problemen ineens op: meer taxistandplaatsen en een betere toeristische 

locatie voor de Hop on Hop off bussen.” zegt schepen Els Ampe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage:  

 
Busbanen die  worden opengesteld voor taxiverkeer: 

- Trierstraat (tussen Montoyer en Belliard) 

- Ambiorixsquare 

- Lombardstraat 

- Zavelstraat 

- Jonkerstraat en Treurenberg 

- Geuzenplein 

- Bisschopsstraat 

- Arenbergstraat 

- Wolvengracht 

- Verversstraat 

- Coudenberg/Hofbergstraat 

 

 

In volgende straten wordt bekeken of het openstellen van de busbanen mogelijk zou zijn, na het aanpassen van 

de verkeerssignalisatie : 

- IJzerenkruisstraat 

- Leuvenseweg 

 

 

 

 
 

 


