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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Martelarenplein
Brown Betty
Decadenza Gelateria
Universitaire Centrale Bibliotheek
Bibliotheektoren
Sint-Donatuspark
STUKcafé
Groot Begijnhof
Dijlepark
Hippo! Royale
Metafoor
Koffie Onan
Het Besloten Land
Habiba
Saha
Dijleterrassen
Mechelsestraat
Zoff
Barboek
Würst
Oude markt
Stadhuis
Sint-Pieterskerk
Nosh
Burger Folie
Mattiz
Museum voor Dierkunde
De Werf
New Mexico
't Galetje
Quetzal
Balls & Glory
Baracca
Domus
't Fonske
Diestsestraat
Elfenatelier
't Fonduehuisje

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)

HISTORISCH STADSCENTRUM

Vanaf het station stap je over het Martelarenplein 1 richting de Bondgenotenlaan. Je

OVER DE ROUTE

terug en sla rechtsaf het Ladeuzeplein op. Hier kun je heerlijk ijs eten 3 of je onderdompelen

Deze wandelroute wijst je een weg door de wirwar van straten in centrum Leuven en toont je
een stad die zoveel meer is dan een studentenstad. Recente inspanningen van het
stadsbestuur creëerden plaatsen waar je kunt ontsnappen aan de drukte van bewoners,
studenten en toeristen. Verschillende restauratiewerken hebben de glorie van weleer weer
naar de voorgrond gebracht en door het weren van de auto uit het centrum is het aangenaam
wandelen. Gezellige terrasjes vind je overal, zodat je nooit ver hoeft te gaan om even op adem
te komen.

DE WIJKEN
Vanaf het moment dat je met de auto geen kant meer uit kunt, weet je dat je in het
stadscentrum bent aanbeland. Gezien het aantal inwoners, studenten, en toeristen die zich te
voet of per fiets een weg proberen te banen naar hun werk, school of bezienswaardigheid, is
het niet verwonderlijk dat het stadsbestuur de auto weert uit het centrum. De gildehuizen van
weleer hebben plaatsgemaakt voor talloze cafés, snackbars en restaurants in een poging aan
ieders wensen te voldoen. Hoewel er ook echte Leuvenaars wonen, verblijven er in hartje
Leuven voornamelijk studenten die van studeren niet hun eerste prioriteit maken.
Als hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant wordt Leuven voornamelijk gekenmerkt door
de KU Leuven, de oudste universiteit van de Lage Landen, en brouwerij AB InBev.
Student en bierpot gaan al eeuwenlang hand in hand, iets wat zichtbaar is door de gehele
stad. Laat dat je echter niet ontmoedigen! Leuvenaars zijn uitermate vriendelijk en helpen je

passeert heel wat winkels tot je aan de linkerkant bij Brown Betty 2 aankomt. Loop even

in het studentenleven 4

5 . Vervolg je weg over het Hooverplein en stap het Sint-

Donatuspark in 6 . Slenter langs de paadjes door het park en neem de uitgang aan de
Vlamingenstraat om via de Parkstraat op de Naamsestraat terecht te komen 7 . Daal de
Karmelietenberg af en ga via de Schapenstraat naar het Groot Begijnhof 8 en het Dijlepark
9 . Wandel door naar de Parijsstraat waar je de vele shops en café's kunt verkennen 10 11
12 13 14 15 . Ga op het kruispunt linksaf, vervolg je weg tot aan de Dijle en daal de

Dijleterrassen 16 af om te genieten van deze groene oase nabij het drukke centrum. Ga
verder via de Mechelsestraat waar je op meerdere plaatsen kunt neerploffen om iets te eten
of de nieuwste mode te bekijken in een van de boetieks 17 18 . Maak een kleine omweg door
links de Schrijnmakersstraat in te slaan 19 . Keer terug en sla links de Jodenstraat in en
vervolgens rechts de Mathieu de Layensplein waar je wel heel bijzondere hot dogs kunt eten
20 . Ga rechtdoor totdat je via de Grote Markt de Oude Markt 21 bereikt, de ideale plaats om

een terrasje te doen of 's avonds je dansbenen boven te halen. Keer terug naar de Grote
Markt 22 23 en ga rechts de Naamsestraat in 24 25 26 . Indien je interesse hebt om het
zoölogisch instituut 27 van de KU Leuven te bezichtigen, loop dan nog even verder omhoog
om vervolgens terug te keren en rechts de Sint Michielsstraat in te slaan. Nu kom je op het
Hogeschoolplein waar je even kunt bezinnen 28 of meteen verder kunt gaan naar de

graag verder als je je weg niet kunt vinden door de chaos dat een avondje Leuven soms kan
zijn. Leuven ontdekken wanneer de studenten er zijn, is een belevenis op zich!

Muntstraat, die volledig gevuld is met verscheidene restaurants 29 . Ga rechtsaf naar de

WEINIG TIJD

naar links tot op het Rector de Somerplein 35 . Ga nog even rechtdoor om rechts de

Oude Markt + Stadhuis + Groot Begijnhof + Domus + Universitaire Centrale Bibliotheek

Tiensestraat, wederom een straat vol unieke horecazaken 30 31 32 33 34 . Vervolg je weg

Diestsestraat in te slaan waar je je volledig kunt laten gaan in de talrijke winkels 36 . Meer naar
het einde van de Diestsestraat toe kun je links de Sint-Maartensstraat inslaan, waar je het
Elfenatelier 37 en 't Fonduehuisje 38 kunt vinden. Daarna kun je je weg verder vervolgen naar
het station.

1 MARTELARENPLEIN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Martelarenplein is een van de grootste open pleinen van Leuven en werd in 2001
volledig gerenoveerd. Het bevindt zich vlak voor het station en is daarom ook de perfecte
ontmoetingsplaats om een daguitstap te beginnen. Meerdere evenementen vinden hier
plaats, van de jaarlijkse kermis tot openluchtsporttoernooien en muzikale optredens.
Daarnaast zijn sinds 2008 ook het Leuvens stadsbestuur en de stadskantoren hier gevestigd.
martelarenplein, leuven, open dagelijks, entree gratis,
2 BROWN BETTY - SHOPPEN

Ken je de ronde bruine theepot gemaakt van klei? Dit is een Brown Betty en is exact waar
deze winkel naar wil verwijzen. Deze beleefwinkel, waar je thee, koffie en zoetigheden kan
ontdekken via geur- en smaakstaaltjes, opende in maart 2016 en was meteen een groot
succes. Naast koffie en thee kan je er terecht voor chocolade, Vlaams-Brabantse
streekproducten zoals confituur van Wildiers en honing van imker Herman Torfs, kruiden,
pasta's en wijnen. Ook vind je er de keramiek servieslijn van Pascale Naessens.
bondgenotenlaan 6, www.brownbetty.be, +0032(0)16-904433, open ma-za 10.00-18.00,
3 DECADENZA GELATERIA - ETEN & DRINKEN

Echt Italiaans ijs kan je kopen bij Decadenza Gelateria. Ze bereiden dagelijks verschillende
smaken en serveren combinaties waar je wel eens een wenkbrauw van kan optrekken. Trek
echter je stoute schoenen maar eens aan en proef één van deze heerlijke ijssoorten. Check op
voorhand zeker hun facebookpagina, zo ben je op de hoogte van de smaak van de dag en kan
je hun aangepaste openingsuren bekijken. Bij slecht weer doen ze namelijk niet open en als
het ijs op is, gaat de winkel gewoon toe.
monseigneur ladeuzeplein 4, decadenza.be, +0032(0)484-779799, open mrt & okt di-zo
12.00-19.00, apr-sep dagelijks 12.00-22.00 , prijs € 4,
4 UNIVERSITAIRE CENTRALE BIBLIOTHEEK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Tijdens de Eerste Wereldoorlog brandde de universiteitsbibliotheek – toen nog gelegen op
de Naamsestraat – volledig uit. In 1921 werd het huidige gebouw opgericht en van begin af
aan was het de bedoeling er een monumentaal gebouw van te maken. Neem zeker een kijkje
in de imposante leeszaal op de eerste verdieping, tijdens het academiejaar steevast gevuld
met studerende studenten.
monseigneur ladeuzeplein 21, bib.kuleuven.be, +0032(0)16-324660, open ma-do 9.00-20.00,
vr 9.00-19.00, entree € 5,

Deze route is van preview

3

4

5 BIBLIOTHEEKTOREN - LEUK OM TE DOEN

9 DIJLEPARK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Tijdens de klim naar de top van de bibliotheektoren maak je kennis met de geschiedenis van
de universiteitsbibliotheek en de impact hiervan op de stad. De fototentoonstelling geeft je
een inzicht in het turbulente verleden van de bib. Doorheen het gebouw kan je verwijzingen
vinden naar het Belgisch patriotisme, de geallieerde overwinning en de Amerikaanse steun in
de heropbouw van de bibliotheek. Vergeet bovenaan de trappen niet te genieten van het
uitzicht over Leuven!
monseigneur ladeuzeplein 21, www.bibliotheektoren.be, +0032(0)16-203020, open ma
10.00-10.30, di & do 13.00-17.00, wo & vr-zo 10.00-17.00, entree € 7,

In Leuven zijn er verschillende verborgen groene oases en van die allen is het Dijlepark
misschien wel het meest romantische. Reeds menig Romeo heeft zijn Julia al op een
nachtelijke wandeling meegenomen naar het prieeltje. Gelegen naast het Groot-Begijnhof is
het een perfecte plek om te picknicken in een groene omgeving voor zij die niet naar het
stadspark willen wandelen.
schapenstraat, open dagelijks mei-sep 9.00-21.30, okt-apr 9.00-19.00, entree gratis,

6 SINT-DONATUSPARK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Doorheen het Sint-Donatuspark of kortweg stadspark kan je de restanten terugvinden van de
oude stadsomwalling uit de twaalfde eeuw en zelfs een oude toren. Door zijn centrale liggen
tussen verschillende grote universiteitscampussen bruist het park van leven. Op een zonnige
dag vind je hier studerende studenten en lunchende standsinwoners zij aan zij. Doorheen het
park staan de zogenaamde Kunstbakken, geschilderde elektriciteitskasten.
tiensestraat , open dagelijks mei-sep 9.00-21.30, okt-apr 9.00-19.00, entree gratis,
7 STUKCAFé - ETEN & DRINKEN

Het STUKcafé behoort tot het kunstcentrum van Leuven en je kan er terecht voor een
heerlijke kom soep, een stoofpotje of een klassieke spaghetti bolognese. Ze proberen hun
ecologische voetafdruk laag te houden door zo veel mogelijk biologische groenten te
gebruiken. Elke donderdag is het veggiedag en zijn er enkel vegetarische gerechten te
verkrijgen. Naast alle culturele activiteiten die dagelijks in het gebouw plaatsvinden, kan je er
elke zondag vanaf 21 uur terecht voor een gratis jazzconcert.
naamsestraat 96, www.stuk.be/nl/programma/stukcafé, +0032(0)16-320323, open ma-vr
11.00-2.00, za-zo 14.00-2.00, prijs € 12,
8 GROOT BEGIJNHOF - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Groot Begijnhof maakt deel uit van het Unesco Werelderfgoed en is één van de grootste
nog bestaande begijnhoven in Vlaanderen. Je waadt je er in een oase van rust; kleine
straatjes, geflankeerd door oude gebouwen leiden je langs verschillende charmante
bruggetjes over de Dijle. Vandaag de dag worden de huisjes bewoond door voornamelijk
studenten van de KU Leuven en niet meer door nonnen. Met al de kasseien die hier liggen,
doe je best platte schoenen aan.
schapenstraat, open dagelijks, entree gratis,
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LOCAL

NAME

JORIEN SCHROEVEN

Woont al negen jaar in Leuven, de stad waar ze voor haar
studie naartoe kwam. Ze ontdekt graag nieuwe plekken. Niet
enkel het stadscentrum vindt ze aantrekkelijk, maar ze is ook
groot fan van de stadsrand van Leuven. Haar favoriete adres
is Barboek en in de Irish Pub is er de vaste donderdagavond
get together met vrienden.
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