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Een nieuwe stad

Ottignies-Louvain-la-Neuve ligt midden in Waals-Brabant, 32
kilometer ten zuiden van Brussel, en bestaat uit twee stadscentra. Het historisch centrum van Ottignies ligt te midden van een
mooi landelijk gebied dat zich heeft verrijkt met enkele culturele
en toeristische pareltjes dankzij de bouw van de nieuwe stad die
een nieuw centrum vormt: Louvain-la-Neuve.
Louvain-la-Neuve, een echte universiteitsstad, werd op harmonieuze wijze ingepast in het omliggende landschap. Vanaf zijn
ontstaan werd de stad ontworpen naar het model van de middeleeuwse Italiaanse steden en was het de bedoeling om de
stad voor iedereen toegankelijk te maken. Het stadscentrum
is één grote voetgangerszone en bruist van leven, waardoor er
een bijzondere en gezellige sfeer heerst. We krijgen hier een
uniek voorbeeld van stadscreatie dat de charme van leven “op
de buiten” combineert met alle troeven die een moderne stad
te bieden heeft!

Een nieuwe stad
Een beetje geschiedenis
Een dag om

cultuur op te snuiven
Een dag om

op stap te gaan in de natuur
Een dag om

door de stad te slenteren
Ontdekkingswandeling
Grote afspraken tijdens het jaar
Een universiteitsstad
Tips voor online activiteiten
Praktische inlichtingen

Een toegankelijke stad

5 redenen om binnen te lopen
bij de Office du Tourisme-Inforville

Ottignies-Louvain-la-Neuve,
“European Destination of Excellence”

Verklaring van de pictogrammen
Tips

Ik hou van mijn stad ...

Toegankelijk voor kinderen
Adres

Toegankelijk voor PBM

Openingsuren

Vind onze pagina tourismeOttigniesLouvainlaneuve op Facebook

Deel uw foto’s van Louvain-la-Neuve op Instagram met #inLLN
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introduction

013
L AU RÉAT 2

De stad is ontworpen voor al zijn gebruikers, voor wie jong is of
al wat ouder, voor gezonde mensen en ook voor mindervaliden.
Naast de inspanningen die de stad in het betrokken domein
levert, is het om die reden dat Ottignies-Louvain-la-Neuve in
2013 het label EDEN (European Destination of Excellence)
behaalde voor het thema “toegankelijkheid voor iedereen”. Zo
schaart de stad zich in het rijtje van meerdere andere toeristische
bestemmingen in Wallonië die deel uitmaken van het netwerk
van Europese topbestemmingen voor duurzame ontwikkeling.
www.youredenexperience.com

Ik hou van mijn stad
Om de sfeer, de energie, het feit dat Louvain-la-Neuve nooit
stilstaat zonder dat je er ooit een gevoel van beklemming
krijgt. Om de plattelandslandschappen, de mooie groene
valleien van Ottignies… waar het heerlijk wandelen is.
Laetitia, 34 jaar oud
2|3

OttigniesLouvain-La-neuve
• Oppervlakte : 3.339 ha
• Bevolking : 31.551 inwoners
• 2 hoofdstations
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Een beetje
geschiedenis
...voor een
beter begrip

September
1966

1911

Vervlaamsing
van de lessen
aan de UCL

1190

Bewijzen van
het bestaan
van Ottignies

1425

Ontstaan van
de Université
Catholique de
Louvain

Op het einde van de jaren 60 doen
de confrontaties tussen Vlamingen
en Walen de Franstaligen van de
Université catholique de Louvain
(UCL) uiteindelijk beslissen om weg
te trekken uit Leuven en een nieuwe
universiteit op te richten op Waalse
bodem. De Franstalige afdeling
koopt een groot stuk landbouwgrond van 920 ha op het plateau van
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Lauzelle in Ottignies. In die tijd liggen
daar niet meer dan enkele boerderijen en gehuchten.
De ontwerpers van Louvain-la-Neuve
hadden het idee opgevat om een
universiteit te bouwen die in de
stad was geïntegreerd, veeleer dan
een universitaire campus zonder
enige link met de omliggende ge-

Aankoop van het
plateau van
Lauzelle in
Ottignies

Oktober
1970

Goedkeuring
van het
stedenbouwkundig
plan voor de
nieuwe
universitaire
site

Halverwege
de jaren 1960

Studentenprotest
en «Walen Buiten»

meenschap. De stad is dus gebouwd
op mensenmaat en je vindt er een
mix van academische gebouwen
met woningen en andere stedelijke
functies.
Het eerste academiejaar ging op 20
oktober 1972 van start op een terrein
waar nog volop werd gebouwd,
anderhalf jaar na de eerstesteenlegging op 2 februari 1971 in aanwe-

1977

Ontstaan van de
nieuwe gemeente
OttigniesLouvain-la-Neuve

2 februari
1971

Eerstesteenlegging door
Z.M. koning
Boudewijn

20 october
1972

Begin van het
1ste academie
-jaar op de
universitaire site
van Louvain-laNeuve

1982

OttigniesLouvain-laNeuve krijgt de
titel van “stad”

September
1979

Eind van de volledige overbrenging
van de Franstalige
faculteiten van de
UCL

zigheid van koning Boudewijn I. 800
studenten van de wetenschapsfaculteiten komen hun 2de en 3de cyclus
volgen in de wijk Le Biéreau. Het
duurde uiteindelijk 10 jaar voor de
universiteit al haar faculteiten had
overgebracht.
Vandaag lopen meer dan 50.000
personen elke dag door de straten
van Louvain-la-Neuve.
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Een dag om ...
Louvain-la-Neuve heeft ook twee musea : het Hergé-museum en het Musée L.
We bevelen u aan om voor elk museum een bezoek van tenminste twee uur
te voorzien zo u al hun aspecten wilt ontdekken.

Het Hergé-museum
neemt u mee om de vele facetten van
de geestelijke vader van Kuifje te ontdekken. Acht zalen, telkens met een andere
scenografie, en een tijdelijke tentoonstellingsruimte brengen de wereld en de
personages van de meester van de “klare
lijn” opnieuw tot leven
Rue du Labrador 26
Open van dinsdag tot vrijdag van
10u30 tot 17u30 en tijdens het
weekend van 10u tot 18u.
€ 9,50 / volwassene – € 5 / kind van 7
tot 14 jaar
Inlichtingen: 010/48 84 21
www.museeherge.com

n
Elke 1ste zondag va
ide
be
zijn
d
an
ma
de
nkelijk voor
musea gratis toega
gids en visiodio
au
iedereen (incl.

TIP

gids).
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Het Museum L
is een museum van de universiteit dat
gewijd is aan kunsten en wetenschappen.
Zijn kenmerken? De dialoog die tussen
de werken tot stand wordt gebracht, de
unieke wetenschappelijke collecties van
de UCL en 3 laboratoria waar het publiek
de kans krijgt de werken zelf ter hand te
nemen.
Place des Sciences
Open van dinsdag tot vrijdag van
9u30 tot 17u00 en tijdens het
weekend van 11u tot 17u.
€ 6 / volwassene – € 2 / 13- tot 25jarigen – gratis voor kinderen jonger
dan 12 – € 2 / visiogids
Inlichtingen: 010/47 48 41
www.museel.be

Raadpleeg de cultuuragenda
La Boussole of surf naar onze online
kalender www.tourisme-olln.be of die
van onze partners.
www.atjv.be
www.fermedubiereau.be
www.poleculturel.be
www.cinescope.be

cultuur om
op te snuiven
Zoals in een openluchtmuseum vindt de bezoeker in de stad meer dan een honderdtal
beeldhouwwerken, fonteinen en muurschilderingen. Een boekje is verkrijgbaar in de
shop van de Office du Tourisme-Inforville.
U heeft de keuze tussen enkele wandelingen van ca. anderhalf uur op het ritme
van de kunst in de stad.

Ik hou van mijn stad
In een voetgangersstad als Louvain-la-Neuve kunnen mensen zich niet alleen
gemakkelijk verplaatsen maar ontmoeten ze elkaar ook vaak. Je leeft hier net als
in een dorp. Klein maar dynamisch! Er valt altijd wel iets te beleven, er zijn tal van
goede restaurants en er loopt altijd wel een nieuwe tentoonstelling op een van de
vele culturele plekken in de stad.
Alice, 28 jaar oud

Blijft u in de buurt slapen?
Dan is dit een uitgelezen moment voor een avondje
uit, om naar het toneel te gaan in de grote zaal van
het theater Jean Vilar, een film te bekijken aan de
Cinéscope, een concert mee te pikken in de Ferme du
Biéreau of een plaatselijk evenement bij te wonen …
Het centrum van Louvain-la-Neuve dompelt u onder
in de culturele smeltkroes die zo kenmerkend is voor
deze stad!
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Ik hou van mijn stad
Een stad voor voetgangers waar bedrijvigheid
en rust nooit veraf zijn.
Patrick, 55 jaar oud

Een dag om ...

op stap
te gaan in
de natuur
Louvain-la-Neuve heeft ook oog voor de natuur
en helpt die in stand houden. Zo is er het bos
van Lauzelle, een beschermd gebied met een
opmerkelijke biologische diversiteit. De voorgestelde
wandelingen, met hier en daar didactische borden,
nemen u mee op ontdekking van alle aspecten van
het bos, of het nu gaat om de fauna en flora als
om zijn wetenschappelijk belang.

Op zoek naar een
originele activiteit?
Dan kunt u terecht in de groene
ruimtes van de wijk Les Bruyères
waar u het parcours voor “disc
golf” of “frisbeegolf” kunt uittesten;
u speelt dit met een soort frisbee
die u kunt huren bij de Office du
Tourisme-Inforville (borg van € 15 /
schijf).

TIP

Heeft u veeleer zin om wat te sporten, dan
kunt u terecht in het bois des Rêves (80 ha)
met zijn wandelpaden, zijn fitnessparcours,
zijn visvijver, zijn zwembad met solarium en
het Musée de l’Eau et de la Fontaine.
Allée du Bois des Rêves, 1 in Ottignies
wwww.boisdesreves.be
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be
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Open van 8u30 tot 19u30 in april, mei
en september; van 8u30 tot 21u van juni
tot augustus en van 8u30 tot 18u van
oktober tot maart.
Gratis speeltuin voor kinderen van 2 tot
13 jaar. Open van 9u30 tot 19u van april
tot september; van 9u30 tot 17u van
oktober tot maart.
Zwembad open van 10u tot 18u30 van
15 juni tot 31 augustus.
Inlichtingen: 010/41 60 72

j het 		
huur een fiets bi
n Ottignies!
NMBS-station va

-la-Neuve
e wijken van Louvain
Wie de verschillend
of zich vlot wenst te
wenst te doorkruisen
ene
e naar de andere gro
en
verplaatsen van de
n
ee
urt
hu
,
tra
ide stadscen
ruimte of tussen be
s.
nie
tig
Ot
van
n
tio
sta
ast het
fiets bij Pro Velo, na
de
van
een
enheid gebruik om
Maak van de geleg
te
uit
s
ike
nb
ochten of mountai
voorgestelde fietst
d
lan
tte
pla
t
he
g,
in de omgevin
testen. De bossen
nten
me
nu
mo
de
erm
besch
rond Ottignies en de
met de fiets!
r
aa
kb
rei
be
t
vlo
zijn
9u
g tot donderdag van
Open van maanda
u.
19
tot
g van 11u
tot 19u en op vrijda
gesloten.
d
en
ek
we
Tijdens het
0 15 13
Inlichtingen: 010/4
g
.or
elo
www.prov

10 | 11

Een dag om ...

door de
stad te
slenteren
Het feit dat de stad één groot voetgangersgebied is, afgewisseld met groene
ruimtes en handelszaken, nodigt uit tot
slenteren en is bevorderlijk voor de
contacten tussen studenten, professoren, bewoners en bezoekers.

Gun uzelf de tijd om rond te wandelen
door de verschillende wijken van deze
universiteitsstad, op zoek naar zijn bezienswaardigheden en opmerkelijke gebouwen. Op de volgende pagina vindt u
ons wandelparcours voor een wandeling
van 1,5 uur.

Zet uw wandeling daarna voort in het
centrum van de stad: u vindt er vele winkels, het winkelcentrum, tal van gezellige
cafés en een brede waaier van restaurants. Wat is er nu leuker dan na aan
lange en stevige wandeling nog een glas
te drinken op een terrasje?

TIP

scan de QR-codes om meer
te vernemen over de
bezienswaardigheden
in de stad!

Ik hou van mijn stad
Het is een aangename plek die in heel wat opzichten uniek is in de
wereld. Je vindt er zeer verschillende mensen. Het is werkelijk een
geslaagde utopie. En dat is waar ik woon !
Philippe, 50 jaar oud

12 | 13

Blauwe bordjes die u overal in
10 |en
11 Ottignies terugLouvain-la-Neuve
vindt verschaffen u informatie over
een merkwaardig gebouw, een
plein of een groene ruimte. U vindt
de lijst van deze plaatsen op de
plattegrond die u kunt krijgen bij
de Office du Tourisme-Inforville.

12 | 13

1 Place de l’université

Op dit plein, ontmoetingsplek en plaats
van afspraak bij uitstek, vindt ook de
markt plaats op dinsdag en zaterdag. De
fontein stelt twee studenten voor en is
het werk van beeldhouwster Geneviève
Warny. Het werk werd “Léon en Valérie”
gedoopt door de regionale studentenverenigingen, die daarmee verwijzen naar
de personages van een oud studentenlied.

2 Halles Universitaires

De hal is het belangrijkste administratieve gebouw van de universiteit en is
genoemd naar de oude Lakenhal in
Leuven. Diverse kunstwerken sieren het
gebouw: een beeld “la main au diplôme”,
een muurschildering van Roger Somville
en een Chinese inscriptie, symbool van
de nauwe banden tussen de UCL en de
universiteit van Peking.

3 Place des Wallons

Het plein, in de vorm van een zeshoek
en aangelegd volgens het natuurlijke
hoogteverschil van deze plek, haalt inspiratie in de modellen van middeleeuwse
steden. Een van de muren is versierd
met een kleurrijk decor met exotische
toetsen: het gaat om een fresco van de
Kosmopolite Art Tour, een internationaal
straatkunstenfestival.

Ontdekkings

wandeling

4 Place des Sciences

Dit plein, het grootste van Louvain-laNeuve, is een symbolische plek en een
ontmoetingsoord voor de bewoners van
de stad. Het ontwerp van het plein is
geïnspireerd op de gotische esthetiek en
vestigt de aandacht op de bouwkundige
details en de volumes. De keuze om het
beton in bekistingen te gieten verleent
aan de gebouwen een zeker cachet en
is radicaal verschillend van de bakstenen
die gewoonlijk worden gebruikt in
Louvain-la-Neuve.

5 Museum L

In dit gebouw, voorheen de bibliotheek
van de faculteit voor exacte wetenschappen en technologieën, is sinds 2017 het
Museum L gevestigd, het museum van
de universiteit dat gewijd is aan kunst,
beschavingen en wetenschappen. Het
museum bezit meer dan 30.000 werken
van de prehistorie tot vandaag.

6
6 Ferme du Biéreau

Dit gebouw dateert van de 12de eeuw
en behoorde vroeger toe aan de cisterciënzerabdij van Florival. De boerderij
werd omgebouwd tot een concertzaal en
dit “huis van alle muziekstijlen” ontvangt
ook literaire evenementen, lezingen,
workshops en tentoonstellingen.

14 | 15
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van de stad en zijn geschiedenis die
begint met een taalkundig conflict.

7 Dominicanenklooster

Dit dominicanenklooster werd ingehuldigd in maart 2010 en is ondergebracht
in een lage-energiegebouw met moderne
architectuur. De gemeenschap wil een
oord van leven en onthaal zijn. De voornaamste originele elementen zijn een
opmerkelijke eivormige kapel maar ook
een pub, The Blackfriars, die wordt uitgebaat door dominicanenbroeders.

8 het meer

Dit kunstmatig meer van 7 hectare is
niet alleen een stormbekken maar ook
een migratieplek voor vele vogelsoorten
en een gebied met gevarieerde plantengroei. U kunt rond het meer wandelen
langs het pad dat de naam “Rêverie du
promeneur solitaire” (droom van de eenzame wandelaar) kreeg.

9 Aula Magna
en de Tour Infinie

Deze glazen kubus, voltooid in 2001 naar
een ontwerp van Philippe Samyn, is een
plek voor voorstellingen, congressen, vergaderingen, concerten, seminaries … en
is ook een herkenningspunt in de stedelijke ruimte.
Langs het pad wordt de aandacht getrokken door de “Tour Infinie” (onvoltooide
toren). Dit monumentale schilderwerk,
naar een ontwerp van François Schuiten,
verwijst naar de mythe van de Toren van
Babel. Een knipoog naar de complexiteit

10 Grand-Place

De Grote Markt, een mooi voorbeeld
van de stedelijke mix, is het centrum van
Louvain-la-Neuve geworden. Het was de
droom van Michel Woitrin, destijds administrateur-generaal van de UCL, om een
“Plaza Mayor” te hebben zoals je die ook
vindt in Parijs, Barcelona en in andere
grote steden.

11 Sint-Franciscuskerk

De gestructureerde architectuur van
deze moderne kerk onderscheidt zich
van het traditionele plan in kruisvorm.
Deze kerk heeft een vierkant plan en de
gelovigen bevinden zich midden in het
gebouw, tegenover de priester. De klokkentoren vond inspiratie in de Italiaanse
campaniles en werd toegevoegd nadat
de kerk al was opgetrokken. De figuur
met kap onderaan het kerkplein is het
beeld van pastoor Kolbe, de franciscaan
die in 1941 overleed in Auschwitz.

12 Hergé-museum

Dit museum, een echt eerbetoon aan
de geestelijke vader van Kuifje en zijn
werk als kunstenaar, is gebouwd naar
een ontwerp van de Parijse architect
Christian de Portzamparc, die daarvoor
inspiratie vond in de “klare lijn”. Met dit
project kwam de droom van Fanny Rodwell uit, tweede vrouw van Hergé, die zijn
oeuvre en zijn leven in de schijnwerpers
wenste te plaatsen.

13 Parc de la Source

Dit park ligt midden in de stad en doet
het Hergé-museum nog beter tot zijn
recht komen. Het park is een aangename
plek van rust in deze nieuwe stad.
Verschillende didactische borden bevatten informatie over Louvain-la-Neuve.
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Een
universiteits
stad
en

Februari
• Carnaval van Louvain-la-Neuve
• Het theaterfestival Universatil

Grote
afspraken
tijdens het
jaar

Maart
• L’Open Jazz Festival
• Le Printemps des Sciences

cultuur
Als centrum van
is Louvain-lawetenschappen
iteitsstad bij
Neuve de univers
ig België!
uitstek in Franstal

APril
• Het Welcome Spring! Festival
Mei
• Het festival van het stripverhaal
Diagonale
Juni
• Het Feest van de Muziek
Juli
• Louvain-la-Plage en zijn zomerfestival
Augustus
• Het Kidzik Festival
September
• Biënnale van de hedendaagse kunst
(september – november)
Oktober
• De 24 uur fiets (derde of vierde
woensdag en donderdag van oktober)
December
• Louvain-la-Neige (Kerstmarkt)

Op elke straathoek zijn er studenten,
want de faculteiten van de UCL zijn over
de hele stad verspreid en liggen tussen
de woningen en handelszaken. Louvainla-Neuve is dan ook geen campus maar
een echte universiteitsstad. De universitaire gebouwen zijn opgenomen in het
stadsweefsel en de bewoners leven dag
in dag uit samen met de studenten, de
leden van de universiteitsgemeenschap
en de andere werknemers van de universiteit.
Vandaag vertegenwoordigen de studenten bijna 50% van de totale bevolking
van de universiteitsstad; zo heerst er in
deze stad een jonge, soms ernstige maar
altijd hartelijke sfeer, soms ook uitbundig
maar altijd op een vriendelijke manier!
Het heeft dan ook geen zin om te vragen
waar nu precies de universiteit ligt in Louvain-la-Neuve, ze is immers zo’n beetje
overal.

nauwe banden tussen de faculteitswetenschappen en het nabij gelegen wetenschapspark.
Aan de UCL worden alle vakgebieden
onderwezen, maar niet alleen in Louvainla-Neuve zelf. De UCL is immers een universiteit met meerdere vestigingen die
verspreid zijn tussen Louvain-la-Neuve,
Brussel, Bergen, Doornik, Charleroi en
Namen.
Ze is de eerste Franstalige Belgische universiteit in de internationale rangschikkingen en vormt één grote nationale en
internationale gemeenschap.

De Université catholique
de Louvain: een complete
universiteit

De UCL, die in 1425 in Leuven is ontstaan,
behoort tot de oudste universiteiten ter
wereld, net als Oxford, Parijs, Salamanca
of Bologna. Onderwijs en onderzoek zijn
haar basisopdrachten, vandaar ook de
18 | 19
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Klein
studentenlexicon

Echte studentenfolklore!

De studentenkringen, regionale studentenverenigingen (“régionales”) en
studentenorden vervullen een hoofdrol
in het domein van feestelijkheden en
folklore. Voor het ontstaan van de “régionales” moeten we terug tot het einde
van de 19de eeuw! De ceremonies die
gepaard gaan met het verkrijgen van de
“calotte” (studentenmuts van Franstalige
katholieke studenten), verlopen volgens
strikte regels en sommige gezangen
behoren tot een traditie die alle Belgische – en soms ook buitenlandse – universiteiten delen.
Op de plekken waar de verschillende
activiteiten plaatsvinden – en die het cement vormen van de studentenfolklore
–, ontstaan ideeën voor projecten en
worden vriendschapsbanden gesmeed.
Meer dan 2.000 vrijwillige studentenverantwoordelijken staan in voor de organisatie van honderden activiteiten die voor
iedereen toegankelijk zijn in Louvain-laNeuve.

Tips
voor online
activiteiten

ject (sociaal, cultureel, humanitair, animatie …) en waar ze aldus een bijzonder
intens gemeenschappelijk leven leiden.

‘‘ Régionale ‘‘»»
Vereniging van studenten uit eenzelfde
regio.

Kring
Vereniging van studenten van dezelfde
faculteit.

‘‘ Calotte ‘‘
Hoofddeksel van de studenten in Louvain-la-Neuve die het ontgroeningsritueel (“coronae”) hebben doorstaan en
waarmee ze kunnen aantonen dat ze alle
folkloreaspecten van het studentenleven
kennen. Het gaat om een echt “paspoort”
van de student: het bevat informatie betreffende de universiteit, de faculteit, de
studies en de persoonlijkheid van de drager (“calotté”).

Kroegentocht

Gemeenschappelijk appartement waar
studenten samenkomen rond een pro-

Feestelijke activiteit van het studentenleven, waar vaak veel wordt gedronken en
schuine liederen worden gezongen. De
eerste betekenis van het woord “guindaille” bestaat in het schrijven van een
satirische tekst (lied of een andere tekst)
die de spot drijft met de gebreken van een
medestudent; uiteindelijk werd het woord
gebruikt ter aanduiding van de hele avond
van met drank overgoten liederen.
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KOT
Studentenwoning, vaak voor meerdere
studenten.

Kot-à-projets (KAP’s of themahuis)

LLN Maps
Zones Wifi

De meeste gebouwen
in Louvain-la-Neuve
beschikken over een
wifinetwerk waartoe
de leden van de UCL
toegang hebben.
Bent u geen lid van
de UCL, dan beschikt
u over gratis wifi in
het winkelcentrum
Esplanade en ook in
vele cafés en restaurants. U vindt de lijst
van alle plaatsen met
wifiverbinding op onze
website.

QR-Codes

Organiseer uw eigen
rondleiding met uw
smartphone of uw
tablet dankzij de
QR-codes die zowat
over de hele stad
zijn verspreid. Heeft
u geen toestel? Dan
hoeft u niet te panikeren! We verhuren
tablets bij de Office
du Tourisme-Inforvillevoor € 4 per halve
dag.

Het is niet altijd zo
eenvoudig om de
weg te vinden in het
doolhof met straten
van Louvain-la-Neuve.
Zelfs een GPS raakt
er de weg kwijt …
Gelukkig vindt u met
de gratis app LLN
Maps, die u wel moet
downloaden, vlot uw
weg of de plek waar u
heen wilt, zelfs zonder
verbinding.

Facebook en
Instagram

Nieuwe artikelen in de
winkel, evenementen
die u niet mag missen,
fotoreportages … Volg
ons op Facebook en
Instagram om niets te
missen en bezorg ons
uw mooiste foto’s, uw
reacties en uw vragen.
www.facebook.com/
tourismeOttignies
Louvainlaneuve
Instagram officedu
tourismeinforville
#inlln
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Zich verplaatsen en parkeren

Naar LLN komen
Met de trein

Het station van Louvain-la-Neuve
ligt in het centrum van de stad. U
geraakt er via het station van Ottignies, dat op het kruispunt ligt van
vele lijnen, rechtstreeks of via een
aansluiting met de terminus naar
Louvain-la-Neuve.
Dienstregeling en tarieven op
www.b-rail.be.

Met de bus

13 buslijnen zorgen voor de
verbinding tussen Louvain-laNeuve en de grootste steden in
Waals-Brabant en ook met Brussel.
Aankomst in het busstation naast
de parking Leclercq, boulevard
du Sud, vlakbij de Grand-Place.
Dienstregeling en tarieven op
www.infotec.be.

Met de auto

Louvain-la-Neuve is bereikbaar
via de autosnelweg E411 Brussel
– Namen. De afrit 8a Louvain-laNeuve Centre voert u rechtstreeks
naar de ondergrondse (betaal)
parkings van het stadscentrum, op
wandelafstand van restaurants en
musea.
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Stappen of fietsen is de beste manier om u
te verplaatsen in Louvain-la-Neuve, waar de
afstanden zelden langer zijn dan 1 kilometer.
De woonwijken liggen in een blauwe zone
die gewoonlijk is aangegeven met een bord.
Parkeren is er toegelaten gedurende 2 uur
(tenzij anders vermeld) en u dient uw parkeerschijf achter de voorruit te plaatsen.
Opgelet: sommige parkeerplaatsen zijn
voorbehouden voor leden van de UCL.
Drie ontradingsparkings die de klok
rond gratis zijn, liggen aan de rand van de
stad, op een wandelafstand van 10 tot 15
minuten van het centrum van Louvain-laNeuve:
• Parking Lauzelle, Boulevard de Lauzelle
• Parking Rédimé, Avenue Georges Lemaître
• Parking Baudouin, Avenue Baudouin 1er
Zie het plan voor “slim parkeren” op onze
website www.tourisme-olln.be.
De ondergrondse parkings zijn betalend
(of privé). Voor de eerste 15 minuten dient
u niet te betalen. Korting op zondag en ‘s
avonds. www.mypark.be
GPS in Louvain-la-Neuve
Door het feit dat de stad op twee niveaus is
gebouwd, maakt een GPS vaak fouten daar
het systeem niet altijd een onderscheid
maakt tussen voetgangerswegen en wegen
waar auto’s mogen rijden. Het past dan ook
om te werken met de coördinaten van de
verkeersader die het dichtst bij uw bestemming of het adres van de parking ligt en
daarna te voet verder te gaan.
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U kunt er ook een digitale
tablet huren waarmee
u het parcours langs de
QR-codes kunt volgen om
de universiteitsstad en zijn
bezienswaardigheden te
ontdekken.
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Office du Tourisme-Inforville
Place de l’Université 1
Galerie des Halles
1348 Louvain-la-Neuve
010/47 47 47
www.tourisme-olln.be
info@tourisme-olln.be
Openingsuren :
Maandag tot vrijdag van 9u tot 17u
Zaterdag van 11u tot 17u
Zondag: van 11u tot 15u tijdens de
paasvakantie (behalve tijdens het
paasweekend) en van juli tot de eerste
zondag van september.
tourismeOttigniesLouvainlaneuve
officedutourismeinforville

Andere beschikbare brochures :
013
L AU RÉAT 2

• Ontdekkingsparcours QR-codes
• Louvain-la-Neuve, de stad en zijn musea –
	Rondleidingen
• Feiten en cijfers

Verantwoordelijke uitgever : B. Jacob - stad van Ottignies-Louvain-la-Neuve - Espace du Coeur de Ville 2 - 1340 Louvain-la-Neuve / gedrukt op gerecycleerd papier / November 2017 / Niet op de openbare weg gooien

