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’.

