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Leuven telt zoveel bijzondere plekken waar het gonst van de boeiende 
verhalen. Over het hertogdom Brabant, waarvan Leuven de hoofdstad was. 
Over de universiteit, die al eeuwenlang jonge mensen aantrekt. Verhalen 
van het verleden maar ook verhalen van de toekomst, over vernieuwende 
projecten die alle kansen krijgen en van hieruit de wereld veroveren.

Iedereen moet deze verhalen kunnen ontdekken en beleven. Daarom 
stelden we drie jaar geleden samen met Toerisme Vlaanderen en Inter de 
brochure ‘Leuven toegankelijk voor iedereen’ voor. Deze brochure hebben 
we nu opgefrist en geactualiseerd.

We stippelden twee toegankelijke wandelingen uit. Die leiden je langs 
bezienswaardigheden met zo weinig mogelijk obstakels op je pad.  
Zo kan iedereen genieten van een dagje Leuven. De voorbije jaren namen 
we letterlijk en figuurlijk drempels weg. Want iedereen heeft het recht 
om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, liefst zo zelfstandig 
mogelijk. Als je in Leuven rondwandelt, zal je merken dat het werk nog 
niet af is. Dat beseffen we, en we blijven ons dan ook inzetten voor een 
toegankelijke stad die iedereen kan bekoren. Jong en jong van geest, met 
of zonder beperking.

In deze brochure belichten we ook enkele prachtige locaties die niet 
op de wandelroutes liggen, zoals de uitzonderlijk goed bewaarde Abdij 
van Park. Die is zeker een bezoekje waard, maar dat geldt uiteraard voor 
de hele stad. Dus wees welkom en laat je verrassen door de historische 
bezienswaardigheden en het gevarieerde en toegankelijke aanbod van 
onze horeca. Dompel je onder in de levendige sfeer van onze bruisende 
stad. Veel plezier in Leuven! 

Lies Corneillie,  
schepen van gelijke kansen

Denise Vandevoort,  
schepen van toerisme

 In Leuven is 
 iedereen welkom 
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We hebben voor jou twee aantrekkelijke 
routes uitgestippeld langs heel wat be-
zienswaardigheden en leuke plekjes, met 
zo weinig mogelijk obstakels onderweg. 
Snelle binnenwegen zorgen ervoor dat je 
nooit lang honger of dorst hoeft te lijden.

Je kan deze lussen door het hart van 
de stad naar believen combineren tot 
wandelingen van 1,5 tot 5 km. Onderweg 
stellen we je ook graag enkele bijzondere 
plaatsen buiten het wandelparcours voor, 
die zeker een bezoekje waard zijn. 

Zoals in veel historische stadscentra, vind 
je in Leuven veel kasseistraten. Ook deze 
wandeling gaat voor een groot deel over 
kasseien, maar die zijn meestal vlak en 
goed aangelegd. De routes mijden zoveel 
mogelijk bolle en ongelijke kasseistroken.

De handige uitneembare kaart is je gids. 
Daarop vind je niet alleen de route, maar 
ook de musea en bezienswaardigheden, 
cafés, restaurants, openbare toiletten 
en toeristische info. De nummers op de 
kaart verwijzen naar meer uitgebreide 
informatie in deze brochure. Hierin vind 
je ook meer over de toegankelijke vakan-
tieverblijven, zorg, hulpmiddelen, vervoer 
en parkeren in de stad.

We baseerden de informatie over de 
toegankelijkheid op een objectief on-
derzoek ter plaatse. We maakten ook 
dankbaar gebruik van suggesties en 
tips van personen met een beperking.  
Op basis van hun ervaringen selecteerden 
we de meest toegankelijke horecazaken 
en voorzieningen. Opgelet, dit betekent 
niet dat elk adres zonder hulp toegankelijk 
is. Uit de beschrijving kan je voor jezelf 
opmaken of een locatie geschikt is en wel-
ke voorbereidingen je kan treffen. Meer 
gedetailleerde informatie per gebouw of 
site vind je op www.toevla.be. 

 Hoe gebruik je  
 deze brochure? 

GOED OM WETEN
Sommige monumenten en parken kan je op www.visitleuven.be 
bekijken in een 360° beeld, tot in de kleinste details. Deze plaatsen 
zijn op de kaart aangeduid met een icoontje.
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Gedetailleerde beschrijvingen in deze 
brochure vertellen je meer over de 
toegankelijkheid van de gebouwen voor 
bezoekers met een beperking. Ook als je 
daarbij best wat extra hulp nodig hebt. 
Als een gebouw specifiek is uitgerust om 
bezoekers met een visuele of verstande-
lijke beperking, doven of slechthorenden 
te ontvangen, vermelden we dat met de 
volgende symbolen: 

 BEZOEK EN BELEEF 

Duimpjes bij de belangrijkste meetgege-
vens en bij detailfoto’s van het aangepast 
sanitair, helpen je in te schatten of een 
café, restaurant of toilet geschikt is voor 
jou. Omdat horecazaken en uitbaters 
voortdurend komen en gaan, kan deze 
informatie verouderd zijn. We raden je 
dan ook aan om voor je bezoek contact 
op te nemen met de zaak.

Bijkomende toegankelijkheidsinforma-
tie over andere Leuvense restaurants en 
cafés vind je terug in de On Wheels-app 
via www.onwheelsapp.com.

Stel je vast dat een horecazaak verhuisd, 
verbouwd of gesloten is? Meld het dan 
aan Inter via info@inter.vlaanderen en 
+32 11 26 50 30.

 RESTAURANTS, CAFÉS  
 & OPENBARE TOILETTEN 

Heb je vragen of opmerkingen 
bij de route of de info in deze 

brochure? Laat het ons weten via 
toegankelijkheid@leuven.be 

toegankelijk

toegankelijk met hulp

knelpunt

niet van toepassing

Voorzieningen voor bezoekers 
met een fysieke beperking

Voorzieningen voor bezoekers 
met een verstandelijke beperking

Voorzieningen voor bezoekers 
met een visuele beperking

Voorzieningen voor bezoekers 
met een auditieve beperking
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Voor logies en toeristische infokantoren maken we 
gebruik van een toegankelijkheidslabel:

 LOGIES EN TOERISTISCH  
 INFOKANTOOR 

Het label A+ betekent dat het gebouw com-
fortabel en toegankelijk genoeg is om het 
zelfstandig te bezoeken.

Het label A betekent dat we het gebouw als 
basistoegankelijk beschouwen. Het is dan 
voor de meeste mensen met een beperkte 
mobiliteit wel toegankelijk, maar mogelijk 
met een extra inspanning of een helpende 
hand.

MEER WETEN? 
Wil je meer weten over 
het toegankelijkheids-
label?

Surf dan naar 
www.visitflanders.com/ 
toegankelijkheid
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 Op de route 
1  Grote Markt 
2  Stadhuis 
3  Sint-Pieterskerk met ‘Het Laatste  

 Avondmaal’ van Dieric Bouts 
4  Fonske 
5  Bibliotheek Tweebronnen 
6  Universiteitsbibliotheek 
7  M Leuven 
8  Pauscollege 
9  Maria-Theresiacollege 
10  De Universiteitshal 
11  Sint-Antoniuskapel 
 en Damiaancrypte 
12  Oude Markt 

13  De Kotmadam 
14  Dijleterrassen 
15  De Fiere Margriet 
16  Vismarkt 
17  Standbeeld humanist Erasmus

 Buiten de route 
18  Groot Begijnhof en Begijnhofkerk 
19  Kruidtuin 
20 30CC/Schouwburg 
21  Abdij van Park

 Rondleidingen met gids 

 Iedereen op de fiets 

Bezoeken en beleven
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Je bent hier op één van de meest histo-
rische plaatsen van Leuven, en meteen 
ook één van de drukste. De Grote Markt 
is al jaren verkeersvrij dus veel auto’s zal 
je niet moeten ontwijken. Enkel bussen 
van de Vlaamse Vervoersmaatschappij 
De Lijn mogen er rijden, let dus toch even 
goed op. Het plein bestaat al sinds de 14de 
eeuw in zijn huidige ontwerp. Kijk maar 

naar de mooie gebouwen in de beroemde 
Brabantse gotiek, zoals het monumentale 
stadhuis. Net als in de rest van Leuven is 
er hier geen gebrek aan cafés en tavernes. 
Er vinden wel vaker culturele en andere 
evenementen plaats op de Grote Markt.

De ondergrond bestaat uit vrij vlakke 
kasseien, met hier en daar een goot of 
putdeksel.

Op de route

Het stadhuis van Leuven is een van de 
bekendste gotische stadhuizen ter wereld. 
Dertig jaar duurde het om het te bouwen 
en er waren drie bouwmeesters voor nodig. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vestigden 
de Duitsers hun hoofdkwartier in het stad-
huis. Gelukkig maar, zo ontliep het gebouw 
de verwoestende Brand van Leuven. Aan 
het eind van de Tweede Wereldoorlog ont-
snapte het stadhuis opnieuw aan een ramp 
toen een bom de gevel slechts schampte.

De beelden die de gevels sieren, kwamen 
er pas na 1850. Een team van een twintigtal 
beeldhouwers werkte tot in het begin van 
de 20ste eeuw aan de 235 stadhuisbeelden. 
Het werd een ‘hall of fame’ van bekende 
figuren. Van beneden naar boven herken je 
op de verschillende verdiepingen Leuven-
se kunstenaars, geleerden en historische 
figuren, patroonheiligen, burgemeesters 
en notabelen, heersers en machthebbers. 
In de torens kijken Bijbelse figuren uit over 
de binnenstad.

Het stadhuis wordt vandaag nog gebruikt 
voor huwelijken en ceremoniële ontvang-
sten, de stadsdiensten zelf verhuisden naar 
de rand van de binnenstad.

Als individuele bezoeker kan je elke dag 
aansluiten bij een rondleiding (behalve 
op 01/01 en 25/12). Te boeken via Visit 
Leuven, Naamsestraat 3 of online via 
www.visitleuven.be/stadhuis. De rondlei-
ding is betalend, begeleiders kunnen gratis 
mee. Groepen maken een reservatie bij 
één van de gidsenorganisaties.

Je kan de wandelzaal, de trouwsalons en 
de gotische zalen bezoeken in een rol-
stoel, onder begeleiding. De salons van de 
burgemeester zijn nog niet toegankelijk. 
Geef op voorhand even een seintje aan 
het onthaalteam van Visit Leuven, zodat 
ze de gids kunnen informeren.

Via de zij-ingang van het stadhuis kom 
je aan een aangepast toilet. Dat kan je 
– met wat hulp – gebruiken tijdens een 
geleid bezoek. Bezoek je het stadhuis niet? 
Dan kan je nog altijd de sleutel vragen in 
het infokantoor van Visit Leuven.

Grote Markt 9
Tel.: +32 16 20 30 20
visit@leuven.be
www.visitleuven.be

GROTE MARKT

STADHUIS

1

2
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De Sint-Pieterskerk staat bekend als 
één van de mooiste voorbeelden van 
de 15de-eeuwse Brabantse hooggotiek. 
De bouw begon in 1410 en duurde meer 
dan een eeuw. Tijdens de twee wereld- 
oorlogen kreeg de kerk het zwaar te 
verduren: in 1914 brandde het dak af en 
in 1944 werd de kerk gebombardeerd.

Aan de buitenkant vallen de zeven straal-
kapellen van het koor op. Tussen twee van 
deze kapellen zie je de kapel van Fiere 
Margriet, een Leuvense volksheilige. Het 
gouden beeld op het dak gezien? Dat is 
een mechanische klokkenluider met de 
naam ‘Meester Jan’. Hij kwam er pas in 
1998 bij.

In de kerk kan je beelden, schilderijen, 
reliekbeelden, monstransen en kelken in 
edelsmeedwerk bewonderen. Het top-
werk is een schilderij van Vlaamse Primitief 
Dirk Bouts: Het Laatste Avondmaal. De 
kerkschatten komen tot leven in een inno-

vatieve ervaring met behulp van een ta-
blet of de hoogtechnologische hololens. 
Op voorhand reserveren is aangeraden. 
(www.diericbouts.be)

De inkomdeur is een beetje krap (77 cm). 
De treden in de kerk worden overbrugd 
met soms wat steile hellende vlakken. 
Je kan een helpende hand gebruiken om 
de deur naar de balie en de deur naar de 
sacramentskapel te openen. De crypte 
is enkel via een trap te bereiken. De kerk 
heeft een aangepast toilet waar je een 
zijwaartse transfer kan maken (vóór het 
toilet heb je amper 80 cm).

Heb je begeleiding nodig? Neem dan 
contact op met M Leuven op het nummer 
+32 16 27 29 29 of via info@mleuven.be

Grote Markt
Tel.: +32 16 27 29 29
info@mleuven.be
www.mleuven.be

SINT-PIETERSKERK  
MET ‘HET LAATSTE AVONDMAAL’ VAN DIERIC BOUTS
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Fonske, zo kennen de Leuvenaars en de 
studenten het populaire standbeeld op 
het Rector de Somerplein. Het kereltje 
houdt een boek in zijn linkerhand en giet 
met zijn rechterhand een glas kennis in 
zijn hoofd. Of is het bier? De universiteit 
schonk het beeld van Jef Claerhout in 
1975 aan de stad ter gelegenheid van 
de 550ste verjaardag van de KU Leuven. 
Fons Sapientiae betekent immers Bron 
der Wijsheid.

Het beeld is vlot bereikbaar. De onder-
grond bestaat uit vlakke kasseien.

Rector de Somerplein

FONSKE4

Je kan nog net het opschrift ‘Technische 
School’ onderscheiden op de onopvallen-
de maar bijzondere gevel van Bibliotheek 
Tweebronnen in het hart van de stad.  
De architectuurparel is bijna een eeuw 
oud. Vandaag is het gebouw de thuis van 
de openbare bibliotheek en het Stads-
archief, maar het werd aanvankelijk door 
de bekende Belgische architect Henry 
Van de Velde ontworpen als technische 
school. Het werd gebouwd tussen 1936 en 
1942, en in 1990 beschermd als waardevol 
geheel. Tweebronnen is het laatste ge-
bouw dat in ons land volgens de plannen 
van Van de Velde werd gerealiseerd.

De vele ramen met hun ritmische 
onderverdelingen die het licht laten 
binnenstromen vormen de eyecatcher. 
Op een zonnige dag is het in de biblio-
theek genieten van een fantastisch lijnen-
spel van licht en schaduw. 

In de hal van Tweebronnen kan je sinds 

2015 de monumentale houtskoolteke-
ning van Rinus Van de Velde bezichtigen.  
Het kunstwerk toont een sleutelmoment 
uit het leven van naamgenoot Henry van 
de Velde. Volgens de overlevering startte 
die zijn carrière als kunstschilder, maar koos 
toch voor een carrièreswitch als architect 
na het zien van het oeuvre van Vincent Van 
Gogh. Want zo’n schoonheid zou hij nooit 
kunnen evenaren, oordeelde hij.

Het Tweebronnengebouw is geopend van 
maandag tot zaterdag. 

Het gebouw en de voorzieningen zijn rol-
stoeltoegankelijk. Er zijn twee ingangen: via 
de Rijschoolstraat en via de Diestsestraat. 
In de Rijschoolstraat vind je blauwe par-
keerplaatsen. Via het Tweebronnenplein 
kan je in het gebouw de lift nemen naar 
het hogere niveau van de Diestsestraat.

Rijschoolstraat 4
https://leuven.bibliotheek.be

BIBLIOTHEEK TWEEBRONNEN5
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Dit opvallende gebouw in Vlaamse re-
naissancestijl kwam er in de jaren 1920 met 
Amerikaanse steun, nadat de vroegere 
bibliotheek tijdens de Eerste Wereldoor-
log in vlammen opging. De namen van 
de Amerikaanse schenkers prijken in de 
gevel. Ook dit bibliotheekgebouw kreeg 
het in de Tweede Wereldoorlog zwaar te 
verduren. 

De statige leeszaal op de eerste verdie-
ping is zeker een bezoek waard. Je kan 
er vrij rondwandelen in het weekend en 
op feestdagen. De Erfgoedapp vertelt 
je meer over de geschiedenis van het 
gebouw. In de toren neemt een ten-
toonstelling je mee naar vijf markante 
tijdsperiodes.

De universiteitsbibliotheek is toegan-
kelijk via de ingang aan de rechterkant 

van het gebouw (Blijde Inkomststraat).  
Die ingang is voorzien van een hellend 
vlak en brengt je in de hoofdinkomhal 
met balie en lockers. Er is een lift naar 
de meeste bibliotheekzalen, zoals de 
prachtige leeszaal op de eerste verdie-
ping. Op de vijfde verdieping brengt 
een plateaulift je naar de hoger gelegen 
tentoonstellingsruimte. Er zijn twee aan-
gepaste toiletten in het gebouw.

De toren heeft geen lift. Rolstoelge-
bruikers kunnen teksten en beelden van 
de tentoonstelling raadplegen aan het 
onthaal.

Mgr. Ladeuzeplein 21
Tel.: +32 16 32 46 60
universiteitsbibliotheek@kuleuven.be
www.bib.kuleuven.be/bezoek

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK6
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Het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mer-
tens onderging in 2009 een metamorfose.  
De Belgische toparchitect Stéphane Beel 
integreerde de oude museumgebouwen in 
een strak geheel, een samensmelting van 
oude en nieuwe architectuur. Het eigentijd-
se resultaat kreeg ook een nieuwe naam: 
M Leuven. Insidertip: neem de lift tot op 
het dakterras voor een uniek panorama over 
de stad.

Het museum is rolstoeltoegankelijk. De 
brede trap naar de hoofdingang gaat aan 
de rechtse zijde – vanaf de straat gezien 
– over in een zigzaggend parcours van 
hellende vlakken. Je kan één van de twee 
rolstoelen of twintig mobiele plooistoel-
tjes gratis lenen, volgens beschikbaarheid 
en in ruil voor je identiteitskaart. Wel best 

reserveren op voorhand. Het aangepast 
toilet op de kelderverdieping kan je met 
de lift bereiken.

De vaste museumcollectie heeft een aan-
bod op maat van blinde en slechtziende 
bezoekers en van dementerende perso-
nen. Daarvoor moet je wel reserveren via 
reservaties@mleuven.be.

Wil je graag begeleiding naar het mu- 
seum? Laat dat het museum drie werkda-
gen op voorhand weten en een medewer-
ker begeleidt je op je heen- en terugweg.

Leopold Vanderkelenstraat 28  
Tel.: +32 16 27 29 29  
bezoekm@mleuven.be  
www.mleuven.be

M LEUVEN7
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Paus Adrianus VI werd geboren in 
Utrecht als Adriaan Floriszoon Boeyens. 
Hij studeerde in Leuven en werd er ook 
hoogleraar. In 1522 werd hij verkozen tot 
paus, maar al in 1523 overleed hij. In zijn 
testament bepaalde paus Adrianus dat zijn 
huis aan de ‘s-Meiersstraat in Leuven moest 
worden ingericht als college voor arme 
theologiestudenten.

Dat college groeide geleidelijk aan uit 
tot een indrukwekkend complex. In 1775 
stortte een deel van het gebouw in, waarop 
hofarchitect Louis Montoyer een groot 
classicistische nieuwbouw liet optrekken. 
In 1786 installeerde keizer Jozef II er zijn 
omstreden Seminarie-Generaal waarmee 
hij de opleiding van geestelijken aan het 
Oostenrijkse gezag bond. In 1825 vestigde 
Willem I er zijn gecontesteerde Filoso-

fisch College, ook een opleidingscentrum 
voor kandidaat-priesters. Na de Belgische 
Revolutie deed het complex dienst als ma-
gazijn en kazerne, nadien nam de Leuvense 
universiteit het weer in gebruik als college.

Nog maar net werd het gebouw grondig 
gerestaureerd. Voordien verbleven er al-
leen mannelijke studenten, vandaag zijn 
ook vrouwelijke studiegenoten welkom. 

De binnenkoer kreeg een facelift en is 
toegankelijker geworden. Zo kwamen er 
onder meer comfortstroken en de buiten-
deuren zijn bereikbaar via een hellend vlak, 
behalve de doorsteek door het midden van 
de achtervleugel. Als je tot achteraan rijdt 
met een rolstoel, moet je dus terugkeren 
naar het Hogeschoolplein. 

Hogeschoolplein 3

PAUSCOLLEGE8
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Aartshertogin Maria Theresia van Oostenrijk 
richtte in 1778 het voormalige jezuïetencolle-
ge aan de Sint-Michielsstraat in als seminarie 
Godgeleerdheid. Nadien kreeg het complex 
nog tal van andere bestemmingen – het was 
onder meer een hospitaal en opslagplaats – 
en er volgden verschillende verbouwingen. 
In 1826-1827 liet koning Willem I de grote 
en de kleine aula bouwen. Die doen vandaag 
dienst als auditoria en zalen voor congressen, 

colleges en concerten. De grote aula werd 
ontworpen als een halfronde tempel met een 
bijzondere cassettezoldering. Het ontwerp 
doet sterk denken aan het pantheon in Rome.

Bewonder enkel de gevel van het gebouw. 
Je kan van op de straat even binnenkij-
ken, maar de kasseien liggen er behoorlijk 
pittig bij.

Sint-Michielsstraat 2

MARIA-THERESIACOLLEGE

Dit oorspronkelijk gotische bouwwerk uit 
1317 telde eerst één verdieping en was 
een handelsplaats voor lakenwevers. 
Kort na de oprichting van de universiteit 
in 1425 stelde de stad een deel van het 
gebouw ter beschikking om als leslokalen 
te gebruiken. In de 18de eeuw kwam er 
een uitbreiding richting Oude Markt, waar 
onder meer een prachtige universiteits-
bibliotheek werd ingericht.

Op 25 augustus 1914 staken Duitse sol-
daten de Universiteitshal in brand. Liefst 
300.000 boeken en manuscripten gingen 
verloren. Met Amerikaanse hulp verrees 
een nieuwe universiteitsbibliotheek aan 
het Monseigneur Ladeuzeplein. De af-
gebrande Universiteitshal werd herop-
gebouwd en fungeert vandaag als het 
beleidscentrum van de universiteit. Op de 
gelijkvloerse verdieping vind je een uni-
versiteitsshop en een koffiebar, die voor 
iedereen toegankelijk zijn. Geniet zeker 
ook van het uitzicht over de Leuvense 
daken als je met de lift naar boven gaat.

Via de inkomhal kom je langs een hellend 
vlak tot in de hal met de universiteits-
shop én een gezellige koffiebar. Er is een 
aangepast toilet op de kelderverdieping.

Naamsestraat 22
www.visitleuven.be/universiteitshal

DE UNIVERSITEITSHAL

9
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De Paters van de Heilige Harten – de 
Picpussen – kochten de kapel in 1860 en 
maakten er een heiligdom en bedevaarts-
plaats van ter ere van Sint-Jozef. Vandaag 
komen bezoekers echter vooral een groet 
brengen aan het graf van Jozef De Veuster 
of Pater Damiaan. ’s Lands bekendste pater 
ligt hier sinds 1936 begraven. In de kapel 
vertellen fotopanelen het levensverhaal 
van Damiaan, van zijn missionarisroeping 
tot aan zijn dood in 1889. In 1995 werd hij 
zaligverklaard en in december 2005 uitge-
roepen tot ‘Grootste Belg aller tijden’. Vier 
jaar later, op 11 oktober 2009, werd Pater 
Damiaan in Rome heiligverklaard.

De kerk en de crypte zijn toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers via de zij- 
ingangen op de Sint-Antoniusberg en op 
de Ramberg. Een traplift geeft toegang 
tot de crypte. Hulp nodig om de traplift 
de bedienen? Druk dan op de belknop 
bij de ingang van de sacristie.

Pater Damiaanplein
Tel.: +32 16 31 63 68 
info@damiaanvandaag.be 
www.damiaanvandaag.be

SINT-ANTONIUSKAPEL - DAMIAANCRYPTE

Een bezoek aan de Oude Markt van Leu-
ven, dat is aanschuiven aan ‘De langste 
toog van Europa’. Nergens vind je meer 
horecazaken bij elkaar dan op dit unieke 
plein. Geen wonder dat de

Oude Markt dan ook dé ontmoetings-
plek van Leuven is. Zeker bij mooi weer, 
wanneer de talrijke terrasjes volstromen.

De ondergrond bestaat uit vlakke kas-
seien.

OUDE MARKT

11
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Veel studenten in Leuven huren een kamer 
- of ‘kot’ - bij particulieren. Een ‘kotmadam’ 
is een inwonende verhuurster. Je ziet dat 
vandaag steeds minder vaak, maar veel 
generaties studenten vonden bij hun kot-
madam een tweede thuis. Het standbeeld 
op de Oude Markt, van kunstenaar Fred 
Bellefroid, is een eerbetoon, al waren er 
aanvankelijk wel wat gemengde reacties 
op de vrijpostige houding van de dame. 
Het standbeeld is een echte blikvanger in 
Leuven. Veel voorbijgangers nemen plaats 
op haar schoot of naast haar op de bank 
voor een foto.

Het beeld is vlot bereikbaar. De on-
dergrond bestaat uit vlakke kasseien.

Oude Markt

DE KOTMADAM

Leuven is geboren aan de Dijle, de 
rivier die door haar verbinding met de 
Schelde welvaart bracht naar de stad. 
Maar door vervuiling en overstromingen 
bekoelde de liefde. Meer dan de helft 
van de 10 km waterlopen die door de 
binnenstad stromen, zijn overwelfd. 
Maar daar komt verandering in. Zo 
richtte de stad aan het park aan de Dirk 
Boutslaan enkele uitnodigende Dijle-
terrassen in. Hier kan je afdalen naar 

de waterkant. De bijzondere vegetatie 
tegen de muur geeft extra cachet aan 
de Dijleterrassen.

Je kan drempelloos naar de Dijleterra-
sen via de hoek van de Lei en de Dirk 
Boutslaan. Let goed op bij regenweer, 
want het hardhouten terras kan dan 
erg glad zijn.

Dirk Boutslaan

DIJLETERRASSEN

13
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Het standbeeld van de Fiere Margriet 
van kunstenaar Willy Meysmans – een 
van de bekendste beelden van Leuven 
– vertelt het verhaal van een 13de-eeuw-
se stadslegende. De jonge Margaretha 
(Margriet) werkte in een herberg in de 
Muntstraat. Toen overvallers zich aan haar 
wilden vergrijpen, verzette ze zich tot de 
dood. Haar moordenaars gooiden haar 
lichaam in de Dijle. Volgens de legende 
bleef ze op het water drijven. Omdat ze 
de dood verkoos boven het verliezen van 
haar maagdelijkheid, kreeg ze de naam 
Trotse of Fiere Margriet.

Het beeld van de liggende vrouw was 
jarenlang een blikvanger op de hoek van 
de Tiensestraat en de Muntstraat. Hier 
zou de herberg waar ze werkte gestaan 
hebben. Intussen verhuisde het beeld 
naar de Dijleterrassen, aan de oever van 
de rivier. Na dagen van hevige regenval 
reikt de rivier bij hoog water tot aan het 
beeld en lijkt Margriet opnieuw op de 
Dijle te drijven.

Via het hellende vlak kan je het beeld 
vlot bereiken. Wel opletten voor de 
gladde hardhouten vloer.

Lei

DE FIERE MARGRIET15
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De Vismarkt heeft haar naam niet ge-
stolen, het plein was eeuwenlang het 
centrum van de Leuvense vishandel. 
Het hoogtepunt was de bouw van een 
vismijn, die in 1970 werd gesloopt.  
De bestemming van het ‘bouwafval’ blijft 
tot vandaag onduidelijk.

Wie goed rondkijkt, vindt nog enkele 
verwijzingen naar het verleden van het 
plein. Kijk maar even naar de namen van 
de aanpalende straten en van de huizen 
aan de zuidkant. Het meest opvallende 
detail is zonder twijfel het portaal met de 
twee vissen van het huis ‘Sint-Andries’, net 
links van de Busleidengang. Sint-Andries 
is de patroonheilige van de vissers. Lager 
staan nog twee vissenduo’s. Zolang er 
geen verloren gewaand brokstuk van de 
oude Vishal opduikt, blijven deze vissen 
de mooiste herinnering aan dit stukje 
Leuvense geschiedenis.

De ondergrond bestaat uit bolle kas-
seien en die zijn niet overal even goed 
aangelegd. De middenstrook van het 
plein bestaat uit asfalt en is wel goed 
toegankelijk.

VISMARKT

Je zou hem bijna willen aanspreken, 
zo aandachtig luisterend kijkt hij je aan 
terwijl er een woord op zijn lippen lijkt 
te branden. De grote humanist Desi-
derius Erasmus was Nederlander van 
geboorte, maar verbleef zes jaren van 
zijn leven in Leuven. Hij is vooral be-
kend als schrijver van Lof der Zotheid, 
een kritische visie op de 16de-eeuwse 
maatschappij. In Leuven richtte hij het 
Drietalencollege op aan de Vismarkt. 

Het standbeeld was een geschenk van 
de Leuvense Lionsclub in 1979, naar 
aanleiding van haar vijfjarig bestaan.  
Het beeldje is heel realistisch weer-
gegeven, maar toch bijzonder klein 
uitgevallen: de bronzen Erasmus is 1,25 
meter groot.

Het beeld is vlot bereikbaar. De  
ondergrond bestaat uit vlakke klinkers.

Mathieu de Layensplein

STANDBEELD HUMANIST ERASMUS 

© LIEFST LEUVEN
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Buiten de route

© KARL BRUNINX

Het Groot Begijnhof is een prachtig stads-
begijnhof met hobbelige straatjes, char-
mante pleinen, kleine parken en tuinen, 
en de Dijle die alles verbindt. Begijntjes 
wonen er al lang niet meer, maar de rust 
is gebleven. Het begijnhof is erkend als 
UNESCO-werelderfgoed en je kan het 
het hele jaar door vrij bezoeken. 

Elke eerste en derde woensdag klinkt 

de beiaard van de vroeggotische Sint-
Jan-de-Doperkerk, maar niet tijdens de 
examenperiode van de studenten. De kerk 
is open van 1 april tot 30 september, van 
dinsdag tot en met vrijdag, van 13u30 tot 
16u30.

De kasseien in de straatjes liggen er 
hobbelig bij.

Schapenstraat

GROOT BEGIJNHOF EN BEGIJNHOFKERK18
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Leuven is één van de weinige steden 
in ons land met een eigen plantentuin.  
En wat voor één: de Kruidtuin is de oudste 
van België. In 1738 legde de universiteit 
de tuin met geneeskrachtige planten 
aan voor de studenten geneeskunde.  
Nu dient de Kruidtuin niet enkel meer 
voor wetenschappelijk onderzoek, maar 
is het ook een paradijs van rust en groen 
in het midden van de stad.

De tuin zelf is vlot bereikbaar via de 
ingang langs de Kapucijnenvoer. De 
hoofdpaden en alle tuindelen zijn toe-
gankelijk. De orangerie kan je vlot binnen 
via de achterste en de centrale ingang. 
Achteraan in de tuin, achter de orangerie 
en naast de grote vijver, is een publiek 
toilet met een goede toegang en een 
aangepast toilet voor rolstoelgebruikers. 

Kapucijnenvoer 30
Tel.: +32 16 27 23 80 
www.visitleuven.be/kruidtuin

KRUIDTUIN19
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De Leuvense schouwburg werd verwoest 
tijdens de Eerste Wereldoorlog en na de 
oorlogsjaren heropgebouwd. Bij de plech-
tige opening in 1938 was de schouwburg 
op het vlak van infrastructuur en tech-
nische installatie één van de modernste 
van het land. Het interieur werd nog niet 
heel lang geleden vernieuwd, want in-
tensief gebruik had sporen nagelaten. 
Elk jaar bezoeken ruim 65.000 mensen 
de schouwburg, die deel uitmaakt van het 
Leuvense cultuurcentrum 30CC.

De schouwburg is vlot toegankelijk 
dankzij de ruime liften, het toegankelij-
ke toilet en de voorbehouden plaatsen 
voor rolstoelgebruikers, slechtzienden en 
slechthorenden. Geleidehonden zijn wel-
kom. Alle zalen van cultuurcentrum 30CC 
vind je op www.30cc.be/nl/locaties,  
telkens met het adres en de vermelding 
van welke voorzieningen er zijn voor 
mensen met een beperking.

Bondgenotenlaan 21
Tel.: +32 16 27 42 40 
info@30cc.be 
www.30cc.be

30CC/SCHOUWBURG
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Eén van de mooiste en best bewaarde 
abdijsites van West-Europa op amper 
acht minuutjes fietsen van de Grote Markt 
van Leuven. De abdij heeft een bewogen 
geschiedenis van 900 jaar, maar vandaag 
is ze een fabelachtige, groene oase van 
rust, met majestueuze architectuur en 
uitzonderlijke kunstschatten. Hier vind 
je ruimte voor reflectie, verwondering 
en inspiratie.

Abdij van Park is ook een toonbeeld van 
hoe abdijen een eigentijdse, duurzame rol 
kunnen vervullen. Vernieuwende boeren, 
baanbrekende onderzoekers, sociale on-
dernemers en microbrouwers vinden hier 
hun plaats en zetten samen de wereld 
in beweging. Ze doen dat met dezelfde 

pioniersdrang als de norbertijnen die al 
eeuwenlang op deze plek verblijven. 

Museum PARCUM is toegankelijk via 
de ‘Alternatieve Inkom’. Hier vind je 
een buitenlift en een hellend vlak.  
Het kloostergebouw is dan weer niet 
overal even toegankelijk voor mensen 
met een beperkte mobiliteit. Er is wel een 
rolstoelvriendelijk toilet op de kelderver-
dieping. Je kan met de rolstoel helemaal 
rond de vijvers wandelen over een half 
verhard pad met een steenslagfundering.

Abdij van Park 7, 3001 Leuven
Tel.: +32 16 27 44 80 
info@abdijvanpark.be
www.abdijvanpark.be

ABDIJ VAN PARK
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Met een gids steek je zoveel meer op van een wandeling! De gidsenorganisaties 
van Leuven hebben een rijk aanbod aan wandelingen, aangepast aan je persoonlijke 
interesses, mogelijkheden en taal.

Een greep uit het vaste aanbod van gidsenorganisatie Leuven+:

Rondleidingen met gids

 RONDLEIDINGEN VOOR PERSONEN  
 MET EEN VISUELE BEPERKING 

Leuven Horen en Voelen 

Ervaar de hoogtepunten van de stad door te tasten, te luisteren en te ruiken. Een unieke 
ervaring die ook voor zienden erg verrijkend kan zijn.

 RONDLEIDINGEN VOOR PERSONEN MET  
 EEN FYSIEKE BEPERKING EN ROLSTOELGEBRUIKERS 

Leuven, bierstad 

Geniet van de verhalen en de boeiende weetjes over het brouwen en drinken van 
bier in dé bierstad bij uitstek. Met een degustatie van een streekbier erbij, als je 
dat wilt.

Leuven voor beginners 

Ontdek het middeleeuwse verleden en de belangrijke band tussen de stad en haar 
universiteit. Ook het oorlogsverleden en het hedendaagse Leuven komen aan bod. 

 RONDLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN MET  
 VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Hoe het oude Lovon Leuven werd 

Verken het historische stadscentrum terwijl de gids je meer vertelt over het ontstaan 
van de stad en de evolutie ervan door de eeuwen heen.

Stadhuisbezoek 

De gids ontrafelt de geschiedenis van één van de mooiste stadhuizen van België, 
vertelt je alles over de beelden in de gevel, en neemt je mee naar de salons waar 
koppels trouwen. Een interactieve rondleiding waar de gids extra hard de aandacht 
vasthoudt, visuele ondersteuning biedt en aangepast taalgebruik hanteert.
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 FIETSTOCHTEN VOOR PERSONEN MET  
 EEN FYSIEKE BEPERKING 

Fietsen langs de Vaart 

Kom meer te weten over het dagelijkse leven van de schippers op het kanaal  
Leuven-Mechelen en ontdek de kunstwerken en de fauna en flora langs het kanaal.  
Leer ook meer over de Leuvense industrie en handel uit het verleden, vandaag en morgen. 

Fietsen kan je huren bij Fietspunt (www.velo.be/nl/fietspunt-leuven). Hier kan je ook 
aangepaste fietsen huren.

 GIDSENORGANISATIES 

Leuven +
info@leuven-plus.be
www.leuven-plus.be

Leuven Leisure
hello@leuvenleisure.com
www.leuvenleisure.be

Leuven Inside Out 
info@leuveninsideout.com
www.leuveninsideout.com
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Iedereen op de fiets!

Leuven per fiets? Of liever de omgeving verkennen, naar de Groene Gordel en het 
Hageland? Aan het Fietspunt aan het station vertrekken twee Iedereen-Toeristroutes. 
Dat zijn fietslussen op maat van rolstoelfietsen, duofietsen, driewielers en tandems.

De route Leuven-Tildonk volgt de Vaart langs vlakke en grotendeels verharde wegen. 
In het Belevingscentrum ’14-’18 leer je meer over de oorlogsjaren in Vlaams-Brabant. 
Bezoek de beklijvende tentoonstelling ‘In de ogen van een vluchteling’ en luister 
naar de verhalen van vluchtelingen van vandaag. Geniet nadien van een hapje en 
een drankje in Engelenburcht My Resto en rust nog even in de Stiltetuin voor je terug 
richting Leuven fietst.

De route Leuven-Wezemaal brengt je naar het Bezoekerscentrum van de Hagelandse 
wijn in Wezemaal. Maak op de terugweg zeker een tussenstop in het prachtige provin-
ciedomein van Kessel-Lo, vlakbij Leuven.

Heb je zelf geen aangepaste fiets? Reserveer er dan eentje bij het Fietspunt via 
leuven@fietspunten.be. Het verhuurt dames- en herenfietsen, mountainbikes, elek-
trische fietsen, tandems, een elektrische rolstoelfiets Veloplus en een elektrische 
duofiets Fun2Go.

Alle informatie over de routes en de verhuur van fietsen vind je op 
www.toerismevlaamsbrabant.be/iedereenopdefiets
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28 ETEN EN DRINKEN

ETEN EN 
DRINKEN
1  Wasbar 

2  Domus 

3  d’Artagnan 

4  Improvisio / ‘t Oud Gasthuys 

5  Elisa 

6  Convento 

7  De Maekerij 

8  Grand Café De Hoorn 

9  Café Entrepot / OPEK 

10  Madmum 

11  Café Sport 

12  Brasserie De Abdijmolen
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TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang 18 cm

Breedte deur 87 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET (141 x 205 cm)

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel toiletdeur 105 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 154 cm

Ruimte naast het toilet 81 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Nee

TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang 2,5 cm

Breedte deur > 90 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Nee

TOILET (255 x 156 cm)

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 186 cm

Ruimte naast het toilet 92 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

WASBAR1

Tiensestraat 7 / +32 16 20 14 48 
www.domusleuven.be - info@domusleuven.beDOMUS2

Tiensestraat 7 / +32 16 41 60 71 
www.wasbar.be - leuven@wasbar.be
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* je kan het tweede deurdeel laten openzetten

TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang 3 cm

Breedte deur 133 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET (167 x 216 cm)

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 90 cm

Ruimte voor het toilet 101 cm

Ruimte naast het toilet 124 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Nee

TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang n.v.t

Breedte deur 68 cm*

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET (145 x 170 cm)

Bereikbaarheid toilet Smalste 
punt: 78 cm

Draaicirkel toiletdeur 67 cm

Breedte toiletdeur 78 cm

Ruimte voor het toilet 67 cm

Ruimte naast het toilet 89 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Nee

Naamsestraat 72 / +32 16 29 26 26 
www.restaurantdartagnan.be - info @restaurantdartagnan.beD’ARTAGNAN3

Brusselsestraat 63 / +32 16 20 76 46
www.improvisio.net - info@improvisio.net

IMPROVISIO /  
‘T OUD GASTHUYS4
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TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang 15 cm

Breedte deur 118 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET (183 x 250 cm)

Bereikbaarheid toilet trede: 15 cm

Draaicirkel toiletdeur 120 cm

Breedte toiletdeur 91 cm

Ruimte voor het toilet 164 cm

Ruimte naast het toilet 112 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Brusselsestraat 134 / +32 465 00 68 56
www.elisa.coffee - leuven@elisa.coffeeELISA5

TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang n.v.t

Breedte deur 76 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET (155 x 213 cm)

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel toiletdeur 86 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 51 cm

Ruimte naast het toilet 64 cm

Aantal steunbeugels 2 (moeilijk 
bruikbaar)

Wastafel: onderrijdbaar Nee

Wandelingstraat 10 / +32 16 84 81 14
www.conventofood.be - food@convento.be

CONVENTO FOOD / 
BAR JÉROME

6
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TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang 11 cm

Breedte deur 80 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET (90 x 133 cm) 
geen aangepast toilet aanwezig

Bereikbaarheid toilet n.v.t

Draaicirkel toiletdeur n.v.t

Breedte toiletdeur n.v.t

Ruimte voor het toilet n.v.t

Ruimte naast het toilet n.v.t

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Mechelsestraat 56 / +32 486 35 48 78
www.demaekerij.be - welkom@demaekerij.beDE MAEKERIJ7

TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang n.v.t

Breedte deur 72 cm*

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET (165 x 160 cm)

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel toiletdeur 90 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 20 cm

Ruimte naast het toilet 43 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Sluisstraat 79 / +32 16 79 54 75 
www.dehoorn.eu/grand-cafe - grandcafe@dehoorn.eu

GRAND CAFÉ  
(DE HOORN)8

* je kan het tweede deurdeel laten openzetten

Hellend vlak op vraag
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TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang Steile 
helling

Breedte deur 72 cm*

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET (167 x 216 cm)

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel toiletdeur 150 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 160 cm

Ruimte naast het toilet 80 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Ja

TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang n.v.t

Breedte deur 96 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET (218 x 183 cm)

Bereikbaarheid toilet

Draaicirkel toiletdeur 99 cm

Breedte toiletdeur 87 cm

Ruimte voor het toilet 148 cm

Ruimte naast het toilet 54 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel: onderrijdbaar Ja

Vaartkom 4 / +32 16 22 27 41
www.cafeentrepot.be - info@cafeentrepot.beCAFÉ ENTREPOT / OPEK9

Vaartkom 33 / +32 470 79 32 32
www.madmumcoffee.be - pieter@madmum.beMADMUM10

* je kan het tweede deurdeel laten openzetten
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TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang 8 cm

Breedte deur 76 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Ja

TOILET (215 x 164 cm)

Bereikbaarheid toilet Smalste 
punt: 86 cm

Draaicirkel toiletdeur 132 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 147 cm

Ruimte naast het toilet 17 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Nee

Martelarenplein 13
www.cafesportleuven.be - info@cafesportleuven.beCAFÉ SPORT11

TOEGANG

Bereikbaarheid

Drempel toegang n.v.t

Breedte deur 96 cm

VERBRUIKSRUIMTE

Tafel: onderrijdbaarheid Beperkt

TOILET (185 x 185 cm)

Bereikbaarheid toilet Smalste 
punt: 90 cm

Draaicirkel toiletdeur 105 cm

Breedte toiletdeur 86 cm

Ruimte voor het toilet 72 cm

Ruimte naast het toilet 111 cm

Aantal steunbeugels 0

Wastafel: onderrijdbaar Beperkt

Abdij van Park 4 / +32 16 62 96 00 
www.lodge-hotels.be - abdijmolen@lodge-hotels.be

BRASSERIE  
DE ABDIJMOLEN12

Hellend vlak op vraag
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Een overzicht van alle openbare toiletten 
in Leuven kan je hier terugvinden:  
www.leuven.be/openbare-toiletten

Hou rekening met de openingstijden. 
Sommige toiletten zijn enkel bereikbaar 
als het gebouw open is.

OPENBARE  
TOILETTEN
1  Stadhuis Leuven 

2  Fietsparking Rector De Somerplein

3  Bibliotheek Tweebronnen 

4  Universiteitsbibliotheek 

5  M Leuven 

6  Universiteitshal 

7  Bushalte Dirk Boutslaan 

8  Bruulpark 

9  Kruidtuin
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STADHUIS LEUVEN 

FIETSPARKING
RECTOR DE SOMERPLEIN 

Grote Markt 7 / +32 16 20 30 20
visit@leuven.be

Rector De Somerplein / +32 16 29 93 23
fietsenparking.leuven@apcoa.be

Leuven beschikt over een “changing place”, een openbaar toegan-
kelijk toilet met een verzorgingstafel die ook voor volwassenen  
geschikt is. Het is bereikbaar via een lift aan de bushalte van De Lijn 
of via een (lange) helling aan de overkant in de Bondgenotenlaan.

Haal de sleutel af tussen 10:00 en 17:00 bij het 
onthaal van Visit Leuven (Naamsestraat 3).

TOEGANGSPAD n.v.t

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 120 cm

Breedte van de toiletdeur 88 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 169 x 158 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 100 cm

Opstelruimte voor het toilet 103 cm

Opstelruimte naast het toilet 99 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET n.v.t

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 97 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 218 x 201 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 140 cm

Opstelruimte voor het toilet 110 cm

Opstelruimte naast het toilet 109 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

2

1
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BIBLIOTHEEK
TWEEBRONNEN 

Rijschoolstraat 4 / +32 16 22 65 22
bibliotheek@leuven.be

Er zijn twee aangepaste toiletten op de tweede verdieping gesitueerd. Eén aangepast 
toilet is via een centrale gang bereikbaar. Het tweede toilet is in de bibliotheek zelf 
gelegen. Op de gelijkvloers en in de kelderverdieping ontbreekt een aangepast toilet. 
Het aangepast toilet in de bibliotheek is steeds gesloten. De gang voor het aangepast 
toilet is smal. Hierdoor is de vrije draairuimte voor de toilet deur klein.

TOEGANGSPAD n.v.t

INKOM

NAAR HET TOILET 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 87 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 150 x 147 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 105 cm

Opstelruimte voor het toilet 30 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

3
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UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK Mgr. Ladeuzeplein 21 

Er zijn twee aangepaste toiletten in de Universi-
teitsbibliotheek. Het eerste bevindt zich op de 
tweede verdieping. Je kan het toilet bereiken met 
de lift en door de Grote Leeszaal te doorkruisen.

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 98 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 220 x 165 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 50 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 128 cm

Breedte van de toiletdeur 88 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 220 x 165 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 110 cm

Opstelruimte voor het toilet 110 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

Het tweede aangepast toilet bevindt 
zich op de vijfde verdieping. Je bereikt 
het via de lift. Het aangepaste toilet 
bevindt zich in de damestoiletten en ligt 
vlak bij de lift. Dit toilet is enkel toegan-
kelijk voor bezoekers (met een ticket).

4
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M LEUVEN

UNIVERSITEITSHAL 

Leopold Vanderkelenstraat 28 / +32 16 27 29 29
bezoekm@mleuven.be

Naamsestraat 22

* je kan het tweede deurdeel laten openzetten (totale breedte 1.26 
cm). Er hangt een bel zodat iemand van de balie even kan komen 
helpen.

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 160 cm

Breedte van de toiletdeur > 90 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 180 x 205 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 27 cm

Opstelruimte naast het toilet > 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET *

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 96 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 336 x 176 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 120 cm

Opstelruimte naast het toilet 90 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

5

6
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BUSHALTE DIRK BOUTSLAAN

BRUULPARK / PARK DE BRUUL

Dirk Boutslaan 38

Brouwersstraat

Aangepaste openbare toiletten buiten de route

TOEGANGSPAD n.v.t

INKOM

NAAR HET TOILET n.v.t

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 200 cm

Breedte van de toiletdeur 87 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 218 x 186 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 115 cm

Opstelruimte naast het toilet 129 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 165 cm

Breedte van de toiletdeur 87 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 164 x 282 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 150 cm

Opstelruimte voor het toilet 219 cm

Opstelruimte naast het toilet 100 cm

Aantal steunbeugels 2

Wastafel

7

8
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KRUIDTUIN Kapucijnenvoer 30 / +32 16 27 23 80

In het portaalgebouw vind je bewegwijzering naar het aangepast sanitair. Dat is achteraan gelegen. 
Via de hoofdingang volg je het hoofdpad tot het einde. Aan de rechterkant ligt het sanitair.

TOEGANGSPAD

INKOM

NAAR HET TOILET 

TOILETDEUR

Draaicirkel voor de toiletdeur 150 cm

Breedte van de toiletdeur 87 cm

IN HET TOILET

Afmetingen toiletruimte 157 x 235 
cm

Draaicirkel in de toiletruimte 145 cm

Opstelruimte voor het toilet 162 cm

Opstelruimte naast het toilet 82 cm

Aantal steunbeugels 1

Wastafel

9
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Het toeristisch infokantoor van 
Leuven is toegankelijk zonder 
drempels. De balie heeft echter 
geen verlaagd en onderrijdbaar 
gedeelte voor rolstoelgebruikers.

De glazen deur gaat niet vanzelf 
open. Het onthaalteam helpt je 
graag verder.

Visit Leuven
Naamsestraat 3, 
3000 Leuven
+32 16 20 30 20
visit@leuven.be
www.visitleuven.be
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LOGIES
1  Hotel Ladeuze 

2  Novotel Leuven Centrum 

3  Park Inn by Radisson Leuven 

4  Jeugdherberg De Blauwput 

5  Leuven City Hostel
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HOTEL LADEUZE
Bogaerdenstraat 27
3000 Leuven
Tel. +32 16 88 90 66

info@hotelladeuze.com
www.hotelladeuze.com

NOVOTEL LEUVEN  
CENTRUM
Vuurkruisenlaan 4
3000 Leuven
Tel. +32 16 93 90 01

H3153@accor.com
www.all.accor.com/hotel/3153/
index.nl.shtml

PARK INN BY  
RADISSON LEUVEN
Martelarenlaan 36
3010 Leuven (Kessel-Lo)
Tel. +32 16 61 66 00

info.leuven@parkinn.com
www.radissonhotels.com/nl-nl/
hotels/park-inn-leuven

JEUGDHERBERG  
BLAUWPUT
Martelarenlaan 11a
3010 Leuven (Kessel-Lo)
Tel. +32 16 63 90 62

leuven@vjh.be
www.jeugdherbergen.be/nl/leuven

LEUVEN CITY HOSTEL
Ravenstraat 37
3000 Leuven
Tel. +32 16 84 30 33

info@leuvencityhostel.com
www.leuvencityhostel.com

1

2

3

4

5

Drie hotels en twee hostels kregen een toegankelijkheidslabel A of A+. Gedetailleerde 
informatie over de toegankelijkheid en foto’s van deze logies - en van andere adresjes 
in de streek rond Leuven – vind je in de brochure ‘Toegankelijke vakantieverblijven 
in Vlaanderen en Brussel’ via www.visitflanders.com/toegankelijkheid. Vraag gerust 
je gedrukt exemplaar.
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Heb je tijdens je bezoek aan Leuven een 
hoog-laagbed nodig? Een tillift? Een 
scootmobiel? Of een ander hulpmiddel? 
Dan kan je terecht bij een lokale uitleen-
dienst. De lichtere toestellen moet je vaak 
zelf afhalen, terwijl de grotere hulpmid-
delen geleverd en/of zelfs geïnstalleerd 
worden. Niet alle hulpmiddelen zijn in alle 

verdeelpunten beschikbaar, dus neem je 
best even op voorhand contact op.

Als je minder goed te been bent, kan 
je in het centrum van Leuven een rol-
stoel lenen. Gratis en elke dag van de 
week. Reserveren mag, maar hoeft 
niet. De openingsuren vind je op 
www.leuven.be/rolstoel-lenen.

ZORG EN 
HULPMIDDELEN

Als je op vakantie bent in Vlaanderen, 
kan je een beroep doen op een regionale 
dienst of zelfstandige verpleegkundige in 
de buurt van je vakantieadres. Neem lang 
genoeg op voorhand contact op zodat je 
tijdig de mogelijkheden en voorwaarden 
kan bespreken.

Enkele grotere organisaties die je hierbij 
kunnen helpen:

• Het Wit-Gele Kruis is een organisatie 
van thuisverpleging met afdelingen in 
heel Vlaanderen. De contactadressen 
per provincie vind je op www.wgk.be.

• Op de website www.verplegingthuis.be  

vermeldt de Vlaamse Beroeps- 
vereniging voor Zelfstandige Verpleeg-
kundigen (VBZV) waar je terechtkan 
voor thuisverpleging. Neem rechtstreeks 
contact op met de verpleegkundige om 
je concrete zorgvraag te bespreken.  
Je kan hen ook telefonisch bereiken 
via: +32 2 734 59 49.

• Thuiszorg en andere vormen van zorg-
verlening kan je ook regelen via een 
plaatselijk of regionaal dienstencen-
trum of samenwerkingsverband. Het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezond-
heid maakt je wegwijs in het aanbod via 
ww.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg.

 JE HEBT VERZORGING NODIG OP VAKANTIE? 

 JE HEBT HULPMIDDELEN NODIG OP VAKANTIE? 
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VERVOER
& PARKEREN

 NMBS 
Je vindt alle informatie over reizen met 
de trein op www.belgianrail.be > Klanten-
dienst > Reizigers met beperkte mobiliteit. 
Ook de kortingen voor reizigers met een 
beperking staan vermeld.

In 131 stations zorgt de NMBS voor 
assistentie bij het in- en uitstappen.  
Op de website vind je welke stations 
dat zijn en hoe lang op voorhand je 
moet reserveren. Je kan assistentie 
online aanvragen of via +32 2 528 28 28.

 DE LIJN 
De nieuwe bussen van de Lijn zijn uitgerust 
met een lage vloer, oprijplaat en kniel-
systeem. Maar enkel bij een toegankelijke 
(verhoogde) halte kan de oprijplaat veilig 
gebruikt worden. Reserveer je rit 24 uur 
op voorhand bij de belbuscentrale, zo ben 
je zeker van een toegankelijke rit. 

Elke bus heeft voorbehouden plaatsen 
voor wie minder goed te been is. Deze 
plaatsen bevinden zich vooraan bij de 
chauffeur en aan de rolstoeltoegankelijke 
deur. Je herkent ze aan de pictogrammen.

Alle informatie vind je op www.delijn.be 
> Over De Lijn > Organisatie > Zorgzaam 
ondernemen > Toegankelijkheid.

BlueAssist

BlueAssist is een hulpmiddel dat houvast 
biedt aan mensen die moeite hebben om 
een eenvoudige hulpvraag te stellen. Met 
behulp van een BlueAssistkaart of een 
BlueAssistapplicatie, tonen ze hun vraag 
aan een medereiziger of de buschauffeur. 
Bijvoorbeeld om hen te verwittigen als de 
bus de gewenste halte nadert.

Meer op www.blueassist.eu.
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Gratis of betalend parkeren?

Wie een Europese parkeerkaart voor per-
sonen met een handicap heeft, kan in 
Leuven gratis en onbeperkt parkeren op:

• Parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personen met een handicap.

• Parkeerplaatsen voor kort parke-
ren zoals shop-and-goplaatsen en 
kiss-and-rideplaatsen.

• Parkeerplaatsen waar je normaal moet 
betalen of een parkeerschijf moet 
leggen.

Meer info rond parkeren vind je op 
www.leuven.be/parkeerkaart-handicap.

Met de knop ‘Parkeerplaatsen voorbe-
houden voor personen met een handicap’ 
toont Google Maps je een overzicht van 
de voorbehouden parkeerplaatsen in  
Leuven voor personen met een handicap. 
In bepaalde gevallen mag je met de auto 
tot in het voetgangersgebied rijden. Alles 
hierover lees je op: www.leuven.be/perso-
nen-met-eenhandicap-naar-het-centrum.

 AUTO 

Leuven is een autoluwe stad. Je kan niet met de auto dwars door de stad en in de deel-
gemeenten rijden. Je neemt best de stadsring tot zo dicht mogelijk bij je bestemming. 
Binnen de ring geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. 
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COLOFON
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Stad Leuven, uitgave 2022

CONTACT
www.leuven.be
visit@leuven.be

MEER INFORMATIE
www.leuven.be/personen-met-een-beperking
www.visitflanders.com/toegankelijkheid

COPYRIGHTS
Toerisme Vlaams-Brabant - Bert Dekelver-
Vandenwaeyenberg, Karl Bruninx, Visit Leuven, 
Layla Aerts, Frédéric Van Hoof, Jan Fabre, 
Tafelrond Leuven - TH4TH, Milo Profi - Filip 
Van Loock - Bert Beckers - Marco Mertens - 
Liefst Leuven - Dirk Leemans

MET DANK AAN
Inter
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NOTITIES
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Visit Leuven

Naamsestraat 3,  
3000 Leuven
tel. +32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be
www.visitleuven.be

Open van maandag  
tot zondag van  
10:00 tot 17:00

ONLINE TICKETS
www.visitleuven.be

  visitleuven •  visit.leuven 
#visitleuven •  vistleuven •  visitleuven 


