
 

METALLICA - KONING BOUDEWIJNSTADION 

Op zondag 16 juni houdt de "WorldWired Tour" van Metallica halt in het Koning Boudewijnstadion 
in Brussel. Het concert is uitverkocht. Graag zetten we alle praktische info op een rij zodat u goed 
voorbereid naar het concert kan komen. Dank om dit even door te nemen. We wensen u alvast een 
geweldig concert toe! 

HET UURSCHEMA* 
 
16u00 | Opening deuren 
17u45 – 18u15 | Bokassa 
18u45 – 19u45 | Ghost 
20u15 – 23u00 | Metallica 
 
*Deze timing is voorlopig en kan te allen tijde wijzigen. 

VERHOOGDE TOEGANGSCONTROLE 

De voorbije maanden en weken is er intensief vergaderd met overheden en diensten met het oog op 
het komende concert van Metallica. Extra maatregelen zullen van toepassing zijn. We raden aan om 
lichtgepakt naar het concert te komen. Breng geen overbodige zaken mee. Laat tassen en 
rugzakken indien mogelijk thuis. Rugzakken en tassen zullen streng gecontroleerd worden. 
Mogen we uw medewerking vragen om uw ticket klaar te houden en op eenvoudig verzoek van de 
medewerkers uw tas of rugzak te openen en de inhoud ervan te tonen? Ook zal u door een 
metaaldetectorpoort moeten alvorens u het stadion kan betreden. Bekijk hier het filmpje zodat u 
weet wat u kan verwachten bij de toegangscontrole: 



HEEN & WEER 

Door belangrijke infrastructuurwerken en een fietsevenement op en rond de Heizelsite is er slechts 
een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar en zijn bepaalde straten afgesloten voor alle 
verkeer. We raden aan om de auto thuis te laten en uw reis naar het Koning Boudewijnstadion op 
een andere manier te plannen. Er wordt hard ingezet op openbaar vervoer. NMBS legt na afloop van 
het concert speciale nachttreinen in. Het speciaal e-treinbiljet Metallica – inclusief MIVB in Brussel – 
kost slechts 10 euro. Ook MIVB versterkt het net naar aanleiding van het concert. Voor fietsers 
voorzien we een bewaakte fietsparking aan het stadion. Parkeren op de Heizelsite raden we af. 
Parkingtickets zijn beperkt in aantal en kosten maximum 20 euro. We zetten alle informatie graag 
uitgebreid op een rij voor u: 

 

 

 

 
Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld met betrekking tot zaken die wel en niet toegelaten worden 
in het Koning Boudewijnstadion. Een overzicht vindt u onderaan deze praktische mailing. Alles wordt 
in het werk gesteld om de bijkomende controles zo vlot mogelijk te laten verlopen zodat u ten volle 
van een geweldige concertavond kan genieten. Nu al danken we u voor uw begrip en voor uw 
spontane medewerking, ook bij de controles. 
 

MET HET OPENBAAR VERVOER 
 

Na afloop van het concert legt NMBS speciale nachttreinen in. U kan een e-treinbiljet Metallica 
kopen voor slechts 10 euro, ongeacht de afstand die u aflegt. Dit biljet is uitsluitend online te koop 
via nmbs.be/metallica. Dit heen-en-terugbiljet is geldig voor de treinreis in 2de klas naar Brussel-
Zuid (heenreis met een gewone trein, terugreis met een speciale nachttrein) en het traject met de 
metro naar het Koning Boudewijnstadion en terug. 

https://www.belgiantrain.be/nl/leisure/b-excursions/festivals/metallica-etrain-ticket
https://www.youtube.com/watch?v=A61DOt0C3TU
https://www.belgiantrain.be/nl/leisure/b-excursions/festivals/metallica-etrain-ticket


Na het concert legt NMBS de volgende speciale nachttreinen in: 

• Brussel-Zuid - Dendermonde - Wetteren - Gent-St.-Pieters - Aalter - Brugge – Oostende 
• Brussel-Zuid - Denderleeuw - Deinze - Waregem - Kortrijk – Roeselare 
• Brussel-Zuid - Kontich-Lint - Antwerpen-Centraal - Beveren - Sint-Niklaas – Lokeren 
• Brussel-Zuid - Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden - Hasselt – Genk 
• Brussel-Zuid - Mechelen - Lier - Herentals - Tielen – Turnhout 

MET DE FIETS 

Het Koning Boudewijnstadion is goed bereikbaar met de fiets. Heel wat gemeenten liggen op 
fietsafstand. Dat hebben we hier in kaart gebracht. Er wordt een gratis, bewaakte fietsparking 
voorzien vlakbij de ingang aan het Victor Boin stadion (Houba de Strooperlaan, Brussel). De eerste 
1000 fietsers worden beloond met een kleine attentie van Metallica! 
 
Ook handig: in Brussel kunt u gebruik maken van de deelfietsen van Villo. Een dagpas kost 1,60 
euro. Er liggen 4 Villostations rond het Koning Boudewijnstadion: Heizel, Atomium, Stadium en 
Houba-Brugmann. Meer informatie over Villo vindt u hier. 
 
Woont u te ver om met de fiets te komen? Park & Bike is een aanrader. U neemt de fiets mee in de 
auto, parkeert deze net buiten Brussel en dan fietst u naar het Koning Boudewijnstadion. Parkeren 
kan o.a. aan: 

• Plantentuin Meise (Nieuwelaan 38, 1860 Meise – 4,5 km fietsen) 
• Hypermarkt Carrefour Sint-Agatha-Berchem (Keizer Karellaan 560, 1082 Sint-Agatha-

Berchem – 5 km fietsen) 

Deze speciale nachttreinen zijn alleen toegankelijk met het overeenstemmende e-treinbiljet 
Metallica. De aankoop van het biljet geldt als een plaatsreservering op uw speciale nachttrein. Het 
aantal e-treinbiljetten Metallica is beperkt per speciale nachttrein. 62% is reeds verkocht. Wees 
er dus snel bij! 
 
Tip: Komt u met de auto naar uw vertrekstation? Met de barcode op uw e-treinbiljet Metallica kan u 
voor slechts 4 euro parkeren op één van de 14 B-Parkings met voordeeltarief. 
 
Het Koning Boudewijnstadion ligt op wandelafstand van de metrostations Houba-Brugmann en 
Heizel (lijn 2 en 6). Voor en na het concert wordt het metro-aanbod uitgebreid. Als u een ticket hebt 
voor het middenplein of tribune 2, stapt u best uit aan halte Houba-Brugmann. Hebt u een ticket 
voor tribune 3 of 4, dan kan u gebruik maken van halte Heizel. Om files te vermijden na het 
concert, raden we u aan om uw metrotickets vooraf te kopen. Tickets voor de metro zijn te koop in 
alle BOOTIK, KIOSK en GO-verkoopautomaten. Meer info via deze link. 
 
Ook trams en bussen van zowel De Lijn als MIVB kunnen u tot vlak bij het Koning 
Boudewijnstadion brengen. De haltes Heizel (tram 7), Stadion (tram 51, 93 en de bussen 233, 240, 
241, 242, 243, 246, 250, 251, 260, 820 van De Lijn), Koning Boudewijn/Heizel (bussen 84, 88 van 
MIVB), Esplanade (tram 3) en Eeuwfeest (tram 19) liggen op wandelafstand. 
 
Tip: Een handige routeplanner voor het openbaar vervoer in België is te vinden via deze link. 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/prd273.tm-intl-pci.mfol.prod1.eu-west-1.tmaws-static-pages/media/tmeu/belgium/help/images/emails/MetallicaFietskaart.jpg
http://nl.villo.be/
https://www.plantentuinmeise.be/nl/bezoek/Praktisch
https://winkels.carrefour.eu/nl/s/carrefour/hypermarkt-carrefour-berchem-st-agathe/632
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=nl
https://www.belgiantrain.be/nl


IN HET STADION 

Vind uw plaats in het stadion 
 
Volg de indicatie ‘tribune’ of ‘veld’ en de overeenkomstige kleur! 
 
Het middenplein (GRIJS) is enkel toegankelijk via tribune 1 (ROOD). Gebruik de ingang aan de 
Sportslaan voor ‘Golden Circle & GA Floor – Ingang Sportslaan’. Begeef u naar de ingang aan de 
Marathonlaan (kruising met Boechoutlaan) voor ‘GA Floor – Ingang Marathonlaan’. Uw ingang staat 
vermeld op uw ticket in de linkerbovenhoek. 
 
Wie een plaats in de tribunes heeft, volgt de kleur aangegeven op het ticket. Begeef u vervolgens 
naar het blok, de rij en zitplaats zoals vermeld op uw ticket. 
 

MET DE AUTOCAR 
 
Zet u zelf een bus in? Deze kan parkeren op Parking C van Brussels Expo voor 40 euro, indien u uw 
komst eerst registreert door een e-mail te sturen naar metallica@sceltamobility.be. U ontvangt 
enkele dagen voor het concert bereikbaarheidsinformatie op maat. 

MET DE AUTO 
 
We raden het ten zeerste af, maar verkiest u toch om met de auto naar het Koning 
Boudewijnstadion te komen, dan dient u rekening te houden met een aantal belangrijke zaken: 
 
De organisatie biedt twee parkings aan in voorverkoop: parking Trade Mart en parking Tour & Taxis. 
Enkel wie in het bezit is van een parkingticket, zal toegang krijgen tot deze parkings. Een 
parkingticket kost maximum 20 euro. Deze tickets zijn te koop via deze link. U kiest bij de 
aankoop voor een welbepaalde parking. Uw reservatie geldt slechts voor één parkeerplaats en dit 
enkel op de parking waarvoor u een parkingticket kocht. 
 
Parking C is bereikbaar en wordt uitgebaat door Brussels Expo. Vooraf reserveren is niet mogelijk. 
 
Er geldt een parkeerverbod op de Heizelsite. De verkeerspolitie houdt dit nauwlettend in de gaten. 
Buiten de officiële parkings zijn er geen parkeerplaatsen beschikbaar. 
 
Door een fietsevenement moet er rekening gehouden worden met een grotere verkeersdrukte, 
vertrek dus op tijd. Afritten kunnen op elk moment afgesloten worden. 
 
Niets zo gezellig als samen rijden naar/van een concert. Carpoolen raden we graag aan. Eventpool 
brengt concertgangers die samen willen rijden met elkaar in contact! Interesse? Klik hier. 
 
Om de drukte rond het Koning Boudewijnstadion te vermijden, kunt u voor Park & Ride opteren. U 
parkeert de auto op één van de transitparkings rond Brussel en reist vervolgens met het openbaar 
vervoer naar het Koning Boudewijnstadion. MIVB zet na het concert extra metrostellen in op lijn 5. 
Volgende transitparkings zijn bereikbaar met deze lijn: Erasmus, Delta, Herrmann-Debroux. Meer 
informatie over de transitparkings vindt u hier. 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/prd273.tm-intl-pci.mfol.prod1.eu-west-1.tmaws-static-pages/media/tmeu/belgium/help/images/emails/PLAN_TICKET_INGANGEN_METALLICA.jpg
mailto:metallica@sceltamobility.be?subject=
https://www.ticketmaster.be/event/35415?language=nl-be
https://events.carpool.be/event/976
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/parkeren-0


Belangrijk! Houd uw ticket steeds op zak! 
 
Goede afspraken maken goede vrienden. Een aantal belangrijke richtlijnen. 

• Betreding van het stadion impliceert instemming met mogelijke aftasting en onderzoek van tassen 
en rugzakken. Bij weigering kan de toegang verboden worden. 
• De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor de identiteit van de 
concertganger te verifiëren. 
• Deze voorwerpen zijn niet toegelaten in het stadion: wapens, messen, scherpe voorwerpen of elk 
ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd, drugs, explosieven, 
vuurwerk, glas, blik, brik, plastic flessen, sprays (deodorants, parfums), alcoholische en non-
alcoholische dranken, camelbags/waterrugzakken, grote rugzakken (> 45 cm hoogte, > 30 l inhoud), 
tripods (statieven), selfiesticks, drones, professionele foto-, film- en/of opname-apparatuur, tablets, 
drinkbussen/drankbekers/gamellen, toeters of andere voorwerpen die veel geluid maken, lasers, 
zaklampen, dekens, bankjes, (klap)stoelen, paraplu’s, manden, frigoboxen, (motor)fietsen, 
skateboards, skates, flash op smartphones, opblaasbare voorwerpen zoals strandballen en 
ballonnen en frisbees. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan op elk 
moment worden aangevuld. 
• Van alle vlaggen, banners, spandoeken en bordjes zullen palen of stokken verwijderd worden. 
Deze objecten mogen niet groter zijn dan een A4-formaat (= 29.7 cm x 21 cm). Maximum 1 A4 per 
persoon toegelaten. Op deze objecten mogen geen politieke, religieuze of ongepaste woorden 
staan. 
• Deze voorwerpen zijn wel toegelaten in het stadion: niet-drinkbare vloeistoffen en gels in 
verpakkingen tot 100ml met een maximum van 1 liter in totaal, kleine/niet-professionele camera’s, 
mobiele telefoons en smartphones, zonnebrillen, sigaretten, hoedjes en medicijnen. 
• Het heeft geen zin om cadeaus mee te brengen voor de artiest. 
• Het is niet toegelaten om illegale merchandise te verkopen in of buiten het stadion. De verkoop van 
officiële t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het stadion. 
• Folders uitdelen of samplen van producten in of rond het stadion is niet toegelaten. 
• Kamperen is ten strengste verboden. 

  

OPGELET 

• Door het betreden van het stadion stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u opgenomen kan worden in 
gelijk welke film, foto, audio- of audiovisuele opname, en dat deze gebruikt kan worden in gelijk 
welke media en voor gelijk welke doeleinden, en dit op gelijk welk tijdstip/welke plaats. Hierin 
inbegrepen zitten filmopnames door de politie of security, die gebruikt kunnen worden voor de 
veiligheid. 
• Door het betreden van het terrein verklaart u akkoord te zijn met de verkoopsvoorwaarden van het 
concert. Deze voorwaarden vindt u op uw ticket. 
 



 

MEER WETEN 
 
www.livenation.be 
facebook.com/livenationbelgium 
www.instagram.com/livenationbe 
twitter.com/LiveNationBE 
#MetinBrussels #WorldWired #Metallica 
 
Met muzikale groeten, 
 
Live Nation & Ticketmaster 

PLATTEGROND 

 

https://nl.livenation.be/
https://www.facebook.com/LiveNationBelgium/
https://www.instagram.com/livenationbe/
https://twitter.com/LiveNationBE
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/prd273.tm-intl-pci.mfol.prod1.eu-west-1.tmaws-static-pages/media/tmeu/belgium/help/images/emails/Metallica19_Eventplan.jpg

