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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

5 rEdENEN om biNNEN tE LopEN  
bij de Office du Tourisme-Inforville

Verklaring van de pictogrammen

        Tips              Ik hou van mijn stad ... 
        

        Toegankelijk voor kinderen       Toegankelijk voor PBM

        Adres          Openingsuren

vind onze pagina tourismeOttignieslouvainlaneuve op Facebook

deel uw foto’s van louvain-la-neuve op instagram met #inlln

een nieuwe stad
Ottignies-Louvain-la-Neuve ligt midden in Waals-Brabant, 32    
kilometer ten zuiden van Brussel, en bestaat uit twee stadscen-
tra. 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 harmo-
nieuze wijze ingepast in het omliggende landschap. Vanaf zijn 
ontstaan werd de stad ontworpen naar het model van de mid-
deleeuwse 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 toegankeLijke stad
Ottignies-LOuVain-La-neuVe, 
“EurOPEAN DEsTINATION Of ExcELLENcE”

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 
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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

LAURÉAT  2013



LOUVAIN-LA-NEUVE

ottignies

Ottignies-
LOuVain-La-neuVe
• Oppervlakte : 3.339 ha
• Bevolking : 31.551 inwoners
• 2 hoofdstations

Namur
Charleroi

Nivelles

Mons

Bruxelles

Gand

Anvers

Louvain

Louvain-
la-Neuve

Liège

Arlon

E411

E42

E40

E40

E19

A12

Lauzelle

L’Hocaille

Le Biéreau

La Baraque

Les Bruyères

LOUVAIN-LA-NEUVE

ottignies Parc Scientifique 
Einstein

MOUSTY

LIMELETTE

Blocry

Bois de Lauzelle

CÉROUX

Parc Scientifique 
Fleming

Parc 
Scientifique

Athéna 

Parc 
Scientifique

Monnet 

Bois des Rêves

E411

N4

N238

N25

N275

N237
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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 landbouw-
grond van 920 ha op het plateau van 

lauzelle in Ottignies. in die tijd liggen 
daar niet meer dan enkele boerderi-
jen 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-

een beetje 
geschiedenis 
...voor een 
beter begrip

1190
Bewijzen van 
het bestaan 
van Ottignies
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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 eerstesteen-
legging op 2 februari 1971 in aanwe-

zigheid van koning Boudewijn i. 800 
studenten van de wetenschapsfa-
culteiten 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.

1911
Vervlaamsing 
van de lessen 
aan de ucL

1425
Ontstaan van 
de université 
catholique de 
Louvain

Halverwege 
de jaren 1960
studentenprotest 
en  «Walen Buiten»

September 
1966

Aankoop van het 
plateau van 
Lauzelle in 

Ottignies 2 februari 
1971
Eerstesteen-
legging door 
Z.M. koning 
Boudewijn

1982
Ottignies-
Louvain-la-
Neuve krijgt de 
titel van “stad”

1977
Ontstaan van de 

nieuwe gemeente
Ottignies-

Louvain-la-Neuve

Oktober
1970

Goedkeuring 
van het 
steden-

bouwkundig 
plan voor de 

nieuwe 
universitaire 

site

20 october 
1972
Begin van het 
1ste academie
-jaar op de 
universitaire site 
van  Louvain-la-
Neuve

September 
1979
Eind van de volle-
dige overbrenging 
van de franstalige 
faculteiten van de 
ucL



 

  Het Hergé-museum  

neemt u mee om de vele facetten van 
de geestelijke vader van Kuifje te ontdek-
ken. Acht zalen, telkens met een andere 
scenografie, en een tijdelijke tentoonstel-
lingsruimte 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

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 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 25-
jarigen – 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
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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

cuLtuur om 
op te snuiven
Zoals in een openluchtmuseum vindt de be-
zoeker in de stad meer dan een honderdtal 
beeldhouwwerken, fonteinen en muurschil-
deringen. Een boekje is verkrijgbaar in de 
shop van de Office du Tourisme-Inforville. 
u heeft de keuze tussen enkele wandelin-
gen van ca. anderhalf uur op het ritme 
     van de kunst in de stad.

een dag om ...
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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! 

       elke 1ste zondag van 

   de maand zijn beide 

musea gratis toegankelijk voor 

iedereen (incl. audiogids en visio-

gids).

tip



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.

een dag om ...

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

 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 
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       huur een fiets bij het   

               nmbs-station van ottignies!

Wie de verschillende wijken van Louvain-la-Neuve 

wenst te doorkruisen of zich vlot wenst te  

verplaatsen van de ene naar de andere groene 

ruimte of tussen beide stadscentra, huurt een 

fiets bij Pro Velo, naast het station van Ottignies. 

Maak van de gelegenheid gebruik om een van de 

voorgestelde fietstochten of mountainbikes uit te 

testen. De bossen in de omgeving, het platteland 

rond Ottignies en de beschermde monumenten 

zijn vlot bereikbaar met de fiets!

   Open van maandag tot donderdag van 9u 

    tot 19u en op vrijdag van 11u tot 19u. 

    Tijdens het weekend gesloten.

    Inlichtingen:  010/40 15 13  

    www.provelo.org

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

Ik hou van mijn stad 
een stad voor voetgan-
gers waar bedrijvigheid 
en rust nooit veraf zijn.

Patrick, 55 jaar oud



door de 
stad te 
sLenteren
Het feit dat de stad één groot voetgan-
gersgebied is, afgewisseld met groene 
ruimtes en handelszaken, nodigt uit tot 
slenteren en is bevorderlijk voor de   
  contacten tussen studenten, profes-
       soren, bewoners en bezoekers. 

een dag om ...

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
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Gun uzelf de tijd om rond te wandelen 
door de verschillende wijken van deze 
universiteitsstad, op zoek naar zijn be-
zienswaardigheden en opmerkelijke ge-
bouwen. 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 win-
kels, het winkelcentrum, tal van gezellige 
cafés en een brede waaier van restau-
rants. Wat is er nu leuker dan na aan 
lange en stevige wandeling nog een glas 
te drinken op een terrasje?

10  |  11

scan de Qr-codes om meer 

te vernemen over de 

bezienswaardigheden 

in de stad!

Blauwe bordjes die u overal in 
Louvain-la-Neuve en Ottignies terug-
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.

tip

12  |  13



4 place des sciences 
Dit plein, het grootste van Louvain-la-
Neuve, 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 wetenschap-
pen 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 cister-
ciënzerabdij van florival. De boerderij 
werd omgebouwd tot een concertzaal en 
dit “huis van alle muziekstijlen” ontvangt 
ook literaire evenementen, lezingen, 
workshops en tentoonstellingen.

ontdekkings
wandeLing

carte interactive : www.olln.be
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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 studentenve-
renigingen, die daarmee verwijzen naar 
de personages van een oud studenten-
lied.

2 halles universitaires 
De hal is het belangrijkste administra-
tieve 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 ins-
piratie 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.

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

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 admi-
nistrateur-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 klok-
kentoren 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 rod-
well 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 bevat-
ten informatie over Louvain-la-Neuve.

7 dominicanenklooster 
Dit dominicanenklooster werd ingehul-
digd in maart 2010 en is ondergebracht 
in een lage-energiegebouw met moderne 
architectuur. De gemeenschap wil een 
oord van leven en onthaal zijn. De voor-
naamste originele elementen zijn een 
opmerkelijke eivormige kapel maar ook 
een pub, The Blackfriars, die wordt uitge-
baat 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 planten-
groei. u kunt rond het meer wandelen 
langs het pad dat de naam “rêverie du 
promeneur solitaire” (droom van de een-
zame 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, ver-
gaderingen, concerten, seminaries … en 
is ook een herkenningspunt in de stede-
lijke ruimte.
Langs het pad wordt de aandacht getrok-
ken 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 



18  |  19

grote 
afspraken 
tijdens het 
jaar

    een 
  universiteits

stad

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. Louvain-
la-Neuve is dan ook geen campus maar 
een echte universiteitsstad. De universi-
taire 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 univer-
siteit.
Vandaag vertegenwoordigen de stu-
denten 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 Lou-
vain-la-Neuve, ze is immers zo’n beetje 
overal.

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 

nauwe banden tussen de faculteitswe-
tenschappen en het nabij gelegen we-
tenschapspark.
Aan de ucL worden alle vakgebieden 
onderwezen, maar niet alleen in Louvain-
la-Neuve zelf. De ucL is immers een uni-
versiteit met meerdere vestigingen die 
verspreid zijn tussen Louvain-la-Neuve, 
Brussel, Bergen, Doornik, charleroi en 
Namen.
Ze is de eerste franstalige Belgische uni-
versiteit in de internationale rangschik-
kingen en vormt één grote nationale en 
internationale gemeenschap.

Als centrum van cultuur en 

  wetenschappen is Louvain-la-

     Neuve de universiteitsstad bij 

        uitstek in franstalig België!  

18  |  19

februari 
• carnaval van Louvain-la-Neuve
• Het theaterfestival universatil

maart
• L’Open Jazz festival
• Le Printemps des sciences

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)
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echte studentenfolklore! 
De studentenkringen, regionale stu-
dentenverenigingen (“régionales”) en 
studentenorden vervullen een hoofdrol 
in het domein van feestelijkheden en 
folklore. Voor het ontstaan van de “ré-
gionales” 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 Bel-
gische – en soms ook buitenlandse – uni-
versiteiten delen.
Op de plekken waar de verschillende 
activiteiten plaatsvinden – en die het ce-
ment vormen van de studentenfolklore 
–, ontstaan ideeën voor projecten en 
worden vriendschapsbanden gesmeed. 
Meer dan 2.000 vrijwillige studentenve-
rantwoordelijken staan in voor de organi-
satie van honderden activiteiten die voor 
iedereen toegankelijk zijn in Louvain-la-
Neuve.

kot
studentenwoning, vaak voor meerdere 
studenten.

kot-à-projets (kap’s of the-

mahuis)
Gemeenschappelijk appartement waar 
studenten samenkomen rond een pro-

ject (sociaal, cultureel, humanitair, ani-
matie …) 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 Lou-
vain-la-Neuve die het ontgroeningsri-
tueel (“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 be-
treffende de universiteit, de faculteit, de 
studies en de persoonlijkheid van de dra-
ger (“calotté”).

kroegentocht  
feestelijke activiteit van het studentenle-
ven, waar vaak veel wordt gedronken en 
schuine liederen worden gezongen. De 
eerste betekenis van het woord “guin-
daille” 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.

lejouretlanuit.asbo.com

kLein 
studenten-
Lexicon
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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 restau-
rants. 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 pani-
keren! We verhuren 
tablets bij de Office 
du Tourisme-Infor-
villevoor € 4 per halve 
dag.

LLn maps
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.

tips 
voor onLine 
activiteiten

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



zich verplaatsen en parkeren
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 par-
keerschijf 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-la-
Neuve:
• 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 bestem-
ming of het adres van de parking ligt en 
daarna te voet verder te gaan.22  |  23

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 Otti-
gnies, 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-la-
Neuve 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-la-
Neuve centre voert u rechtstreeks 
naar de ondergrondse (betaal)
parkings van het stadscentrum, op 
wandelafstand van restaurants en 
musea. 

 praktische 
inLichtingen
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            5 
    goede

redenen ...

... om binnen te 
lopen bij de Office 
du tourisme-
inforville

1

Bij de Office du Tourisme-

Inforville kunt u terecht voor 

alle informatie die u nodig 

heeft ter gelegenheid van uw 

verblijf/bezoek, of het nu gaat 

om een stadsplan of enkele 

goede adressen.

4

Het team van de Office du 

Tourisme-Inforville volgt een 

proces van continue verbe-

tering van de aangeboden 

dienstverlening. Zo weet u 

zeker dat u een aangenaam 

moment zult beleven.

3
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.

2
u kunt er ook de tijdelijke tentoonstelling van het forum des Halles bezichtigen, 

de maquetteruimte en een 
kijkje nemen in onze souvenir-winkel.

5
De medewerkers zijn super vriendelijk  !

J

     kom met de trein!

u komt midden in de stad aan, ons kantoor ligt 

net naast het station.

tip



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

LAURÉAT  2013

andere beschikbare brochures :

• Ontdekkingsparcours Qr-codes
• Louvain-la-Neuve, de stad en zijn musea – 
 rondleidingen
• feiten en cijfers
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