
 
LEERTRAJECT BIOLOGISCHE EN BD-LANDBOUW 

 
Wegbeschrijving Abdij van Park - Leuven 

                 
 
De Leuvense leslokalen van Landwijzer zijn gelegen op de site van Abdij van Park (Abdij van Park 7, 3001 
Leuven). Deze plek is op verschillende manieren bereikbaar. We adviseren volgende mogelijkheden: 
 

Auto 
De site is bereikbaar via de Geldenaakse Baan en dan straat ‘Abdij van Park’. Je vindt een parking op de 
rechterkant. Parkeren kan met parkeerschijf, gedurende max 4u. (zie ook plan onderaan). Er zijn ook laadpalen 
voor elektrische wagens. 
 

Trein en te voet / fiets / bus 
Het treinstation van Leuven is vlot bereikbaar via verschillende verbindingen in Vlaanderen. De Abdij van Park 
ligt op 2,5 km van het station. Die afstand kan als volgt afgelegd worden: 
 

 te voet:  
o 30 mins stappen 
o Keuze tussen twee routes: langs de binnenring of meer in het groen 

 de fiets:  
o 10 mins fietsen 
o Voorgestelde route 
o Fiets parkeren kan op de site 
o Vlak naast het treinstation in Leuven vind je een ‘Blue-bike’ punt. Daar kan je voor €1,15/dag 

(prijs 2021) een fiets huren mits je een abonnement hebt. Een abonnement kost €12/jaar. 
o Aan de achterkant van het station is een tweede Blue-bike punt (Kop van Kessel-Lo). Een fiets 

huren kost daar echter €3,15/dag.  
o Opgelet! Je kan geen Blue-bike reserveren. Tijdens de schoolperiodes zijn de meeste fietsen 

verhuurd vanaf 9u-9u30. 

 de bus: 
o 7 mins op de bus, 15 mins incl stappen 
o Lijnen 4, 5 en 630, opstappen op perron 5 (update zomer 2021).  
o Een tienrittenkaart kost € 16 (update zomer 2021) of via andere formule.  
o Het busperron ligt vlak naast het station (rechts als je de tunnel uit komt). 
o Meer info op de site van De Lijn. 

 

Onze lokalen bevinden zich boven de kaasmakerij, vlakbij de ‘tiendenschuur’, grenzend aan het 
binnenplein/grasplein op de site (hieronder aangeduid met <-), de parking is aangeduid met een ‘P’.  

 

https://www.google.be/maps/dir/Leuven+Station,+Leuven/Abdij+van+Park,+7,+3001+Leuven/@50.8732982,4.7083835,15z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c160d33f0a3fa9:0xc05030830bac50f6!2m2!1d4.714451!2d50.8822169!1m5!1m1!1s0x47c166cd92a81d4f:0x53e5d86a0f156129!2m2!1d4.7174585!2d50.8644218!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Leuven+Station/50.8646081,4.7157485/@50.8656782,4.7147766,317m/data=!3m1!1e3!4m19!4m18!1m15!1m1!1s0x47c160d33f0a3fa9:0xc05030830bac50f6!2m2!1d4.714451!2d50.8822169!3m4!1m2!1d4.7102055!2d50.8697799!3s0x47c1612c66eb088d:0xccc2febadd61ec51!3m4!1m2!1d4.7122362!2d50.8681045!3s0x47c1612cdf5abc61:0x40bd45ad8819f59!1m0!3e1
https://www.google.be/maps/dir/50.8817374,4.7146186/Velo+Fietspunt+Leuven,+Professor+Roger+Van+Overstraetenplein,+Leuven/@50.880697,4.7144954,18z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c1672b53e2f171:0x21455e7893509c59!2m2!1d4.7162208!2d50.8797889!3e2
https://www.blue-bike.be/nl/blue-bike-points/leuven-tiensevest
https://www.delijn.be/nl/

