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WELKOM
IN LEUVEN!
Ontdek de vele plekken met een boeiend verhaal: over het
hertogdom Brabant, dat hier zijn hoofdstad had, of over de
universiteit die al eeuwenlang jonge mensen naar hier lokt.
Verdiep je in de vernieuwende projecten die hier een kans
krijgen, op weg om de wereld te veroveren. Wandel langs
een markt en kom op adem op een terrasje. Want genieten,
dat kunnen ze wel in Leuven.
Deze stad kan iedereen bekoren: jong en ‘jong van geest’,
met of zonder een beperking. Deze brochure kwam tot
stand in samenwerking met Inter en Visit Leuven. Ze biedt
je alle nodige informatie om een bezoek aan Leuven voor te
bereiden.
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HOE GEBRUIK JE
DEZE BROCHURE?
We hebben twee aantrekkelijke routes
uitgestippeld, met een snelle binnenweg voor wie al honger of dorst gekregen heeft. Ze brengen je langs heel wat
bezienswaardigheden en leuke plekjes,
met zo weinig mogelijk obstakels onderweg. Deze lussen door het hart van
de stad kun je naar believen combineren tot wandelingen van 1,5 tot 5 km.
Onderweg stellen we bovendien enkele
“uitschieters” voor: Plaatsen buiten het
wandelparcours die de moeite lonen
om te bezoeken als je wat langer in de
stad verblijft of die op zich een bezoek
waard zijn.
Zoals in veel historische stadscentra,
vind je in Leuven veel kasseien. Ook deze
wandeling gaat voor een groot deel over
kasseien, maar die zijn meestal vlak en
goed aangelegd. Bolle en ongelijke kasseien werden zoveel mogelijk vermeden.
De handige uitneembare kaart met beschrijving vertelt je precies welke route
je best aflegt om obstakels te vermijden.

Ook alle belangrijke plaatsen onderweg
brengen we in kaart: musea en bezienswaardigheden, cafés, restaurants,
openbare toiletten en toeristische
info. De nummers op de kaart verwijzen
naar meer uitgebreide informatie in
de brochure zelf. Je leest ook alles over
toegankelijke vakantieverblijven, zorg,
hulpmiddelen, vervoer en parkeren.
Onze informatie is gebaseerd op objectief deskundig onderzoek ter plaatse.
Voor meer gedetailleerde informatie
per gebouw of site kan je het rapport
bekijken op www.toevla.be. Daarnaast
maakten we ook gebruik van de KULagdatabank van de KU Leuven en tips
van personen met een beperking. Zo
selecteerden we de meest toegankelijke
zaken en voorzieningen in Leuven. Let
op, dit betekent niet dat alle vermelde
initiatieven zelfstandig toegankelijk zijn.
Aan de hand van de beschrijvingen kan
je voor jezelf uitmaken welke adressen
beter of minder geschikt zijn of welke
voorbereidingen je hiervoor kan treffen.

GOED OM WETEN
Sommige toeristische gebouwen en parken kan je op
www.visitleuven.be bekijken in een 360° beeld, tot
in de kleinste details. We duiden deze plaatsen in de
brochure aan met dit icoon.
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RESTAURANTS, CAFÉS
& OPENBARE TOILETTEN

De gedetailleerde beschrijvingen geven
weer welke onderdelen van een gebouw toegankelijk zijn voor bezoekers
met een mobiele beperking. Wanneer je
wat extra hulp kan gebruiken duiden
we het aan. Ook wanneer een gebouw
voorzieningen heeft voor bezoekers met
een visuele of verstandelijke beperking
of voor doven of slechthorenden, vermelden we het en duiden we het aan
met de volgende symbolen:
Voorzieningen voor bezoekers
met een mobiele beperking
Voorzieningen voor bezoekers
met een verstandelijke beperking

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

Voorzieningen voor bezoekers
met een visuele beperking

toegankelijk

Voorzieningen voor dove
of slechthorende bezoekers

toegankelijk met hulp

Heb je vragen of opmerkingen bij de
route en de info in de brochure?
Laat het ons weten via
toegankelijk@toerismevlaanderen.be

6

Aan de hand van het duimpjessysteem
bij de belangrijkste meetgegevens en
detailfoto’s van het aangepast sanitair
kan je telkens bepalen of een café,
restaurant of toilet geschikt is voor
jou. Let wel, door het voortdurende
komen en gaan van horecazaken is het
mogelijk dat sommige informatie snel
verouderd raakt. We raden je dan ook
aan om voor je bezoek contact op te
nemen met de zaak.
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knelpunt

n.v.t.

niet van toepassing

LOGIES EN TOERISTISCHE
INFOKANTOREN

MEER
WETEN?

Voor logies en toeristische infokantoren maken
we gebruik van een toegankelijkheidslabel:

Wil je meer weten over
het toegankelijkheidslabel?

Het label A+ betekent dat het gebouw
op comfortabele en zelfstandige wijze
toegankelijk is.
Het label A betekent dat we het gebouw
als basistoegankelijk beschouwen. Voor de
meeste mensen met een beperkte mobiliteit is dit bruikbaar, maar mogelijk is een
extra inspanning of een helper nodig.

Surf dan naar
www.visitflanders.com/
toegankelijkheid

Leuven toegankelijk voor iedereen
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BEZOEK
EN BELEEF
Op de route
1. Grote Markt
2. Stadhuis
3. Sint-Pieterskerk met ‘Het Laatste
Avondmaal’ van Dirk Bouts’
4. 30CC/Schouwburg
5. Universiteitsbibliotheek
6. M-Museum Leuven
7. Fonske
8. Domus Brauhaus
9. Pauscollege
10. Maria-Theresiacollege
11. De Universiteitshal
12. Sint-Antoniuskapel
en Damiaancrypte
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Oude Markt
De Kotmadam
Dijleterrassen
De Fiere Margriet
Vismarkt
Standbeeld humanist Erasmus

Uitschieters
Groot Begijnhof en Begijnhofkerk
Kruidtuin

Gegidste rondleidingen
Iedereen op de fiets

Op de route
1

GROTE MARKT

Je staat hier op één van de meest historische plaatsen van Leuven, en meteen
ook één van de drukste. Niet dat je
hier veel auto’s zal tegenkomen, want
de Grote Markt is al jaren verkeersvrij.
Enkel bussen van de Vlaamse vervoersmaatschappij mogen er rijden. De Grote
Markt in zijn huidige ontwerp bestaat
al sinds de 14de eeuw. Getuige daarvan
de vele gebouwen in de beroemde Bra-
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bantse gotiek, zoals het monumentale
stadhuis. Net als in de rest van Leuven
is er ook hier geen gebrek aan cafés en
tavernes. Daarnaast vinden op de Grote
Markt regelmatige culturele en andere
evenementen plaats.
De ondergrond bestaat uit vrij vlakke
kasseien. Hier en daar ligt een goot of
putdeksel.

STADHUIS

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 WO I vestigden
de Duitsers hun hoofdkwartier in het
stadhuis. Gelukkig maar, zo ontliep het
gebouw de verwoestende Brand van
Leuven. Aan het eind van WO II ontsnapte het stadhuis opnieuw aan een ramp
toen een bom slechts de gevel schampte.
De beelden die de gevels van het stadhuis
sieren, kwamen er pas na 1850. Een team
van een twintigtal beeldhouwers werkte
tot begin 20ste eeuw aan de 236 stadhuisbeelden. Het is een ‘hall of fame’ vol
bekende figuren geworden. Van beneden
tot de top zien we Leuvense kunstenaars,
geleerden en historische figuren, patroonheiligen, burgemeesters en notabelen,
heersers en machthebbers (zoals Napoleon
en de Belgische koning Leopold II) en in
de torens Bijbelse figuren. Vandaag wordt

het stadhuis nog voor huwelijken en
ceremoniële ontvangsten gebruikt. De
stadsdiensten zijn naar de rand van de
binnenstad verhuisd.
Individuele bezoekers kunnen er elke dag
(behalve op 01/01 en 25/12) om 15u terecht
voor een rondleiding via Visit Leuven,
Naamsestraat 3 (betalend). Groepen moeten reserveren via www.leuven-plus.be,
www.leuvenleisure.com
of www.leuveninsideout.com.
Rolstoelgebruikers kunnen gebruik
maken van de zijingang aan de linkerkant via de Boekhandelstraat. Die is
toegankelijk met hulp. Er is een aangepast toilet in het stadhuis.
Grote Markt 9
Tel.: +32 16 20 30 20
E-mail: visit@leuven.be
Website: www.visitleuven.be
Bezoek en beleef
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SINT-PIETERSKERK MET ‘HET LAATSTE AVONDMAAL’
VAN DIRK BOUTS

De Sint-Pieterskerk staat bekend als één van
de mooiste voorbeelden van de 15de-eeuwse Brabantse hooggotiek. De bouw van de
kerk zelf werd aangevat in 1410 en duurde
meer dan een eeuw. De kerk kreeg het
tijdens de twee Wereldoorlogen zwaar te
verduren. In 1914 brandde het dak af, in
1944 werd de kerk gebombardeerd. Aan de
buitenkant vallen de zeven straalkapellen
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 is een mechanische klokkenluider
met de naam ‘Meester Jan’. Hij kwam er
pas in 1998 bij. Binnen werd de indrukwekkende kooromgang in 1998 ingericht als
museum. Je kan er beelden, schilderijen,
reliekbeelden, monstransen en kelken in
edelsmeedwerk bewonderen. Het topwerk
is een schilderij van Vlaamse Primitief Dirk
Bouts: ‘Het Laatste Avondmaal’.
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Grote Markt
Tel.: +32 15 27 29 33
E-mail: bezoekm@mleuven.be
Website: www.mleuven.be

30CC/SCHOUWBURG

Na de verwoesting in WO I werd de Leuvense schouwburg heropgebouwd en in 1938
plechtig geopend. In die periode was hij
qua infrastructuur en technische installatie
één van de modernste van het land. Intensief gebruik liet door de jaren heen sporen
na en in 1994 drong een volledige vernieuwing zich op. Elk jaar bezoeken ruim 65.000
mensen de schouwburg, die deel uitmaakt
van het Leuvense cultuurcentrum 30 CC.
Vlot toegankelijk via onder meer ruime
liften. Er is een toegankelijk toilet. Gelei10

De inkomdeur is een beetje krap (77
cm). De trapjes in de kerk worden
overbrugd met soms wat steile hellende
vlakken. Je kan hulp gebruiken om de
deur naar de balie en de deur naar de
Sacramentskapel te openen. De crypte
is enkel bereikbaar via een trap. Er is
een aangepast toilet aanwezig waar
je een zijwaartse transfer kan maken
(vóór het toilet heb je amper 80 cm).
Heb je begeleiding nodig? Dan kan je
contact opnemen met M
op het nummer +32 16 27 29 29
of via bezoekm@mleuven.be.

Bezoek en beleef

dehonden zijn toegelaten. Er zijn voorbehouden plaatsen voor rolstoelgebruikers en slechtzienden/slechthorenden.
De locaties vind je op http://www.30cc.
be/nl/locaties. Bij elke zaal staat het
specifieke adres en de voorzieningen
voor mensen met een beperking.
Bondgenotenlaan 21
Tel.: + 32 16 23 84 27
E-mail: info@30CC.be
Website: www.30CC.be > 30CC/Schouwburg
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UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

Dit opvallende gebouw in Vlaamse
renaissancestijl kwam er in de jaren
’20 met Amerikaanse steun, nadat de
vroegere bibliotheek tijdens de Eerste
Wereldoorlog in vlammen opging. Ook
dit gebouw zou het zwaar te verduren
krijgen, in de Tweede Wereldoorlog. De
namen van de Amerikaanse schenkers
prijken nog in de gevel. Binnen is de
leeszaal op de eerste verdieping zeker
een bezoek waard (als je stil bent).
Toegankelijk via de ingang aan de
rechterkant van het gebouw (Blijde
Inkomststraat), voorzien van een
hellend vlak. Via deze ingang kom
je in de hoofdinkomhal met balie en
lockers. Een lift brengt je naar de
meeste bibliotheekzalen, onder andere de prachtige leeszaal op de eerste

verdieping. Een plateaulift op de vijfde
verdieping brengt je naar de hoger
gelegen tentoonstellingsruimte. Er zijn
twee aangepaste toiletten in de bib.
De Totem
Op het Ladeuzeplein voor de bibliotheek kun je niet naast de Totem van
Jan Fabre kijken: op een 23 meter hoge
naald prijkt een gigantische scarabeekever. Dit eerbetoon aan schoonheid,
kennis en wetenschap werd in 2004
door de universiteit aan de stad Leuven
geschonken.
Mgr. Ladeuzeplein 21
Tel.: +32 16 32 46 60
E-mail: hilde.vanhemelrijck@kuleuven.be
Website: www.kuleuven.be/
kunstenerfgoed/expo-events

Bezoek en beleef
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M-MUSEUM LEUVEN

Het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens
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 eigentijdse
resultaat kreeg ook een nieuwe naam:
M - Museum Leuven. Insider-tip: neem de
lift tot op het dakterras. Je wordt beloond
met een uniek panorama over de stad.
Het museum is rolstoeltoegankelijk.
Vanaf de straat gezien is het rechterdeel van de trap naar de hoofdingang omgevormd tot een zigzaggend
parcours van hellende vlakken. Het
museum beschikt over 2 rolstoelen
en 20 mobiele plooistoeltjes die je,
volgens beschikbaarheid en in ruil voor
een identiteitskaart, gratis kan lenen.

12

Bezoek en beleef

Je reserveert die best op voorhand. Er
is een aangepast toilet in de kelderverdieping (bereikbaar met de lift).
Voor de vaste collectie is een aanbod
op maat van blinde en slechtziende bezoekers en voor dementerende personen uitgewerkt. Slechtziende en blinde
bezoekers kunnen er ook genieten van
aangepaste ‘Rijk der Zinnen’- rondleidingen. Reserveren is noodzakelijk.
Heb je graag begeleiding naar het museum? Verwittig het museum dan drie
werkdagen op voorhand en één van
de medewerkers begeleidt je graag op
je heen- en terugweg.
Leopold Vanderkelenstraat 28
Tel.: +32 16 27 29 29
E-mail: bezoekm@mleuven.be
Website: www.mleuven.be
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FONSKE

Een populair standbeeld bij de Leuvense
studenten is Fonske. Hij houdt een boek
in zijn linkerhand en giet met zijn rechterhand een glas kennis in zijn hoofd. Of
is het bier? Het beeld van Jef Claerhout
werd in 1975 geschonken als bedanking
van de universiteit 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 ondergrond bestaat uit vlakke kasseien.
Rector de Somerplein
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DOMUS BRAUHAUS

Domus is een kleine brouwerij rechtstreeks verbonden aan een café. Met
kleinschalige apparatuur wordt er
ouderwets goed gerstenat gebrouwen,
zonder toegevoegde smaak- of kleurstoffen. Natuurzuivere bieren zijn het
mooie resultaat. Ze worden aan de
toog van het café rechtstreeks van de
brouwerij getapt, en je proeft ze dus in
perfecte omstandigheden. Bij Domus
geniet je van drie verschillende bieren.
De Con Domus en Nostra Domus

worden heel het jaar door geschonken.
Daarbovenop komt ter afwisseling een
smaakvol seizoensbier.
Domus Brauhaus is deels toegankelijk
via een helling als je door deuren van 76
cm breed kan. In de Brauhaus is er een
erg steile helling naar de brouwketels.
Tiensestraat 8
E-mail: info@domusleuven.be
Website: www.domusleuven.be

Bezoek en beleef
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PAUSCOLLEGE

9

PAUSCOLLEGE

Voor Adriaen Floriszoon Boeyens paus
Adrianus VI werd, was hij professor aan
de Leuvense universiteit. In 1523 richtte
hij zijn woning aan het Hogeschoolplein
in als college voor arme theologiestudenten. In 1775 stortte een deel van het
gebouw in. Hofarchitect Louis Montoyer
ontwierp een nieuw classicistisch
hoofdgebouw. Van 1830 tot 1835 deed het
dienst als magazijn en kazerne, later als
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peda voor de studenten Wijsbegeerte en
Letteren. Vandaag zijn er studentenkamers
voor jongens in ondergebracht.
Je bekijkt enkel de gevel van het gebouw.
Je kan ook een kijkje nemen in de poort,
via het voetpad over vlakke kasseien,
maar verderop wordt het erg hobbelig.
Hogeschoolplein 3

10 MARIA-THERESIACOLLEGE
Aartshertogin van Oostenrijk Maria-Theresia
richtte in 1778 het voormalige jezuïetencollege aan de Sint-Michielsstraat in als
Seminarie voor Godgeleerdheid. Ze was
één van de absolute voortrekkers van de
18de-eeuwse Verlichting en was sterk geïnteresseerd in onderwijs. Koning Willem
I liet in 1826-1827 de grote en de kleine
aula bouwen. Ze doen dienst als auditoria en zalen voor congressen, colleges en
concerten. De grote aula is ontworpen
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als een halfronde tempel en afgedekt
met een cassettezoldering. Het ontwerp
doet sterk denken aan het pantheon in
Rome.
Je bekijkt enkel de gevel van het gebouw. Je kan van op straat ook even
binnenkijken, maar de kasseien zijn
behoorlijk pittig.
Sint-Michielsstraat 2

DE UNIVERSITEITSHAL

Dit oorspronkelijk gotische bouwwerk
uit 1317 telde eerst één verdieping en had
de functie van verkoopsplaats voor de
lakenwevers. In 1679 verkocht de stad
het volledige gebouw aan de universiteit
waarna het hoger werd opgetrokken in
barokstijl. Kort na de oprichting van de
universiteit (in 1425) werd een gedeelte
van het gebouw door de stad ter beschikking gesteld als leslokaal.
Toen de Duitse bezetter op 25 augustus
1914 de Leuvense binnenstad in brand
stak, is ook de universiteitshal op de
voorgevel na bijna volledig vernield. In
de brand gingen ook 300.000 boeken
en manuscripten verloren. De univer-

siteitsbibliotheek werd heropgebouwd
op het Monseigneur Ladeuzeplein.
Tegenwoordig fungeert de hal als het
beleidscentrum van de universiteit. Het
doet nog steeds dienst als centrale inschrijvingsplaats en in de promotiezaal
worden nog steeds heel wat doctoraten
publiek verdedigd. De universiteitshal is
sinds kort toegankelijk voor het publiek.
Via de inkomhal kom je langs een hellend vlak tot in de hal met een klein
museum, de university shop én een
gezellige koffiebar. Er is een aangepast
toilet op de kelderverdieping.
Naamsestraat 22

Bezoek en beleef
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12 SINT-ANTONIUSKAPEL - DAMIAANCRYPTE
De Paters van de Heilige Harten – de
Picpussen – kochten de kapel in 1860 aan
en maakten er een heiligdom en bedevaartsplaats ter ere van Sint-Jozef van.
Vandaag komen bezoekers echter vooral
om een groet te brengen aan het graf van
Jozef De Veuster, alias Pater Damiaan.
’s Lands bekendste pater ligt hier sinds
1936 begraven. In de kerk vormen panelen
met foto’s de levensweg van Damiaan, van
zijn missionarisroeping tot aan zijn dood in
1889. In 1995 werd hij zalig verklaard en in
december 2005 uitgeroepen tot ‘Grootste
Belg aller tijden’. Op 11 oktober 2009 werd
Pater Damiaan in Rome heilig verklaard.

De kerk en de crypte zijn toegankelijk
voor rolstoelgebruikers via de zijingangen op de Sint-Antoniusberg en
op de Ramberg. Een traplift geeft toegang tot de crypte. Voor de bediening
van de traplift kan hulp gevraagd worden door op de belknop bij de ingang
van de sacristie te drukken.
Pater Damiaanplein
Tel.: +32 16 31 63 68
E-mail: info@damiaanvandaag.be
Website: www.damiaanvandaag.be

13 OUDE MARKT
Een bezoek brengen aan de Oude Markt
van Leuven, 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
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Oude Markt dan ook dé ontmoetingsplek van Leuven is. Zeker bij mooi weer,
wanneer de talrijke terrasjes volstromen.
De ondergrond bestaat uit vlakke kasseien.

14 DE KOTMADAM
Veel studenten in Leuven nemen een kamer
(of ‘kot’ zoals men hier zegt) bij particulieren. Vandaag zie je zo’n inwonende
verhuurster (de kotmadam) steeds minder,
maar vele generaties studenten vonden
bij hun kotmadam een tweede thuis. Het
standbeeld op de Oude Markt is bedoeld
als eerbetoon, al waren er eerst wel wat gemengde reacties op de vrijpostige houding
van de voorgestelde 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 ondergrond bestaat uit vlakke kasseien.
Oude Markt

15 DIJLETERRASSEN
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 in Leuven-centum is vandaag
overwelfd. Maar de liefde kwam terug
en aan het park op de Dirk Boutslaan
werden terrassen uitgegraven naar de
Dijle, waar bezoekers met hun voeten

in het water kunnen. De bijzondere
vegetatie tegen de muur geeft extra
cachet aan de Dijleterrassen.
De terrassen zijn drempelloos te
bereiken van aan 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

Bezoek en beleef
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16 DE FIERE MARGRIET
De Fiere Margriet, een van de bekendste
standbeelden van Leuven, is gebaseerd
op een legende uit de 13de eeuw. Volgens de overlevering werkte de jonge
Margaretha (Margriet) 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, waar
het volgens de legende op het water bleef drijven. Omdat zij de dood
verkoos boven het verliezen van haar
maagdelijkheid, wordt zij de Trotse of
Fiere Margriet genoemd. Het beeld van
de liggende vrouw was jarenlang een

18
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blikvanger op de hoek van de Tiensestraat en de Muntstraat (waar de
herberg zou gestaan hebben). Vandaag
vind je het op de Dijleterrassen, aan de
oever van de rivier waar ze gevonden
zou zijn. Op sommige dagen, bij hoogwater, reikt de rivier 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

17

VISMARKT

De Vismarkt heeft haar naam zeker
niet gestolen. Vandaag is er misschien
niet meer veel van te merken, maar
dit plein was eeuwenlang het centrum van de Leuvense vishandel. Het
hoogtepunt was de bouw van deze
vismijn, die helaas gesloopt werd in
1970. De bestemming van het “bouwafval” blijft tot vandaag onduidelijk.
Wie goed rondkijkt, vindt toch nog
enkele verwijzingen naar het verleden
terug. Denk maar aan de toepasselijke
namen van 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’, genoemd naar de
patroonheilige van de vissers. In dat
pand, links van de Busleidengang, is nu
een kinderkledijwinkel en lager staan
nog twee vissenduo’s. Zolang geen verloren gewaand brokstuk van de oude
Vishal opduikt, blijven deze 6 vissen
de mooiste herinnering aan dit stukje
Leuvense geschiedenis.
De ondergrond bestaat uit bolle kasseien, niet overal even goed aangelegd.

18 STANDBEELD HUMANIST ERASMUS
Je zou hem bijna willen aanspreken, zo
aandachtig luisterend kijkt hij je aan en
staat hij zelf met een woord klaar op
de lippen: de grote humanist Desiderius
Erasmus. Erasmus, een Nederlander van
geboorte, verbleef in totaal zes jaar in
Leuven. De grote humanist richtte het
Drietalencollege op aan de Vismarkt. Hij
is vooral bekend als schrijver van Lof
der Zotheid, een kritische visie op de
16de-eeuwse maatschappij.

Het standbeeld werd in 1979 aan de
stad geschonken door de Leuvense
Lionsclub naar aanleiding van haar
vijfjarig bestaan. Het beeldje zelf,
hoewel realistisch weergegeven, is klein
uitgevallen: 1,25 meter.
Het beeld is vlot bereikbaar. De ondergrond bestaat uit klinkers.
Mathieu de Layensplein

Bezoek en beleef
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(C) LAYLA AERTS

Uitschieters
19 GROOT BEGIJNHOF EN BEGIJNHOFKERK
Het groot begijnhof is een typisch
stadsbegijnhof met straatjes, pleintjes,
parkjes en tuintjes dat doorkruist wordt
door de Dijle. Begijntjes wonen er dus al
lang niet meer, maar de rust is gebleven.
De Sint-Jan-de-Doperkerk is een vroeggotische kerk waar elke eerste en derde
woensdag van de maand op de beiaard
gespeeld wordt (niet tijdens de examens
van de universiteitsstudenten). Het
begijnhof zelf (UNESCO werelderfgoed)
is permanent open voor bezoekers, maar
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verwacht je wel aan hobbelige kasseien.
De Sint-Jan-De-Doperkerk is open van 1
april tot 30 september: van dinsdag tot
en met zondag, van 13u30 tot 16u30.
Overal zijn er kasseien die het hobbelig
maken.
Schapenstraat
Tel.: +32 16 20 30 20
E-mail: visit@leuven.be
Website: www.visitleuven.be

20 KRUIDTUIN
Leuven is niet alleen één van de weinige
steden in ons land die een plantentuin
bezitten, de Kruidtuin is ook 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.

Vlot toegankelijk, voor wandelaars en
rolstoelen. Er is een toegankelijk toilet
in het Portaalgebouw.
Kapucijnenvoer 30
Tel.: +32 16 27 23 80
E-mail: visit@leuven.be
Website: www.visitleuven.be

Bezoek en beleef
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Gegidste rondleidingen
LEUVEN+
Met een gids steek je zoveel meer op
van een wandeling! De gidsenwerking
van Leuven heeft een rijk aanbod aan
wandelingen, aangepast aan je persoonlijke interesses, mogelijkheden en taal.

Tel.: +32 460 97 85 66
E-mail: info@leuven-plus.be
Website: www.gidsenleuven.be
www.leuven-plus.be

RONDLEIDINGEN VOOR PERSONEN
MET EEN VISUELE BEPERKING
Leuven Horen en Voelen
Leuven Horen en Voelen brengt je langs plaatsen waar je de highlights van de stad
kan ervaren door te tasten, te luisteren en te ruiken. Deze wandeling is 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 wetenswaardigheden over het brouwen en het drinken van
ons bier. Mogelijkheid tot degustatie van een streekbier.
Leuven voor beginners
Je maakt kennis met het middeleeuwse verleden en de belangrijke band tussen de
stad en haar universiteit. Ook het oorlogsverleden en het hedendaagse Leuven komen
aan bod. Beide wandelingen zijn voor rolstoelgebruikers toegankelijk.
Slingeren door Leuven met ‘de zonnetrein’
Deze op zonne-energie aangedreven trein komt langs de belangrijkste historische
gebouwen van Leuven. Aansluitend kan de Parkabdij bezocht worden.

22
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RONDLEIDINGEN VOOR DOVE
EN SLECHTHORENDE BEZOEKERS
Alle wandelingen zijn toegankelijk (QR code smartphone) voor deze doelgroep. De gids
past het tempo aan als de groep vergezeld is van een gebarentolk.
Leuven kan ook naar je toekomen via virtuele wandelingen.

RONDLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN
MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
Hoe het oude Lovon Leuven werd
De deelnemers maken kennis met het historisch stadscentrum. Het ontstaan van de
stad en haar evolutie in de loop der eeuwen wordt verteld. De essentie van het verhaal wordt heel concreet gebracht.
Stadhuisbezoek
De gids vertelt de ontstaansgeschiedenis van één van de mooiste stadhuizen van
België. Tussen de vele beelden op de voorgevel wordt de architect gezocht. Hoe de
steenhouwers de rijke versiering maakten wordt uitgelegd. Je bezoekt het salon waar
koppels trouwen en hoort hoe er gestemd wordt tijdens de gemeenteraad.
In deze rondleidingen is het taalgebruik aangepast. Er is veel visuele ondersteuning.
De gids werkt interactief om de aandacht vast te houden. Deze strategieën en werkvormen aangepast aan de informatieverwerking van de doelgroep maken de rondleiding boeiend en toegankelijk.

Bezoek en beleef
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Iedereen op de fiets!
Wil je Leuven per fiets ontdekken? Of trek je liever de ruime omgeving van Leuven in
om op ontdekking te gaan door de Groene Gordel en het Hageland? Vanuit het Fietspunt Leuven Station starten twee Iedereen Toerist-routes, fietsroutes op maat van
rolstoelfietsen, duofietsen, driewielers en tandems. Kies voor de route Leuven naar
Tildonk en bezoek het Belevingscentrum ’14-’18, waar je alles te weten komt over WO I
in de regio, alsook de beklijvende tentoonstelling ‘In de ogen van een vluchteling’ met
verhalen van vluchtelingen van vandaag aanschouwt. Sluit jouw bezoek af met een
hapje en een drankje in Engelenburcht My Resto en rust nog even in de Stiltetuin onder de Haikuboom voor je terug richting Leuven fietst. Of kies voor de route Leuven
naar Wezemaal en laat je ‘onderdompelen’ in de unieke Hagelandse wijnen in het Bezoekerscentrum te Wezemaal. Maak onderweg zeker een tussenstop in het prachtige
provinciedomein van Kessel-Lo, vlakbij Leuven.
Heb je zelf geen aangepaste fiets? Geen nood, je kan er één reserveren bij het
Fietspunt via leuven@fietspunten.be. Ze verhuren er dames- en herenfietsen, mountainbikes, elektrische fietsen, tandems, een elektrische rolstoelfiets Veloplus en een
elektrische duofiets Fun2Go.

Foto’s: Copyright Toerisme Vlaams-Brabant - Bert Dekelver-Vandenwaeyenberg

Alle informatie over de routes en de verhuur van fietsen vind je op
www.toerismevlaamsbrabant.be/iedereenopdefiets
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ETEN EN
DRINKEN
1.
2.
3.
4.
5.
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Café Van de Velde
Chapter Four
Domus
Improvisio
De Smidse

Eten en drinken

6.
7.
8.
9.

Grand Café (De Hoorn)
Café Entrepot | Opek
Novotel Leuven
ViaVia

1

CAFE VAN DE VELDE
(BIB TWEEBRONNEN)

Rijschoolstraat 4 / +32 16 50 16 72
(rolstoeltoegankelijk via hellend vlak aan de Diestsestraat 49) /www.facebook.com > Café Van De Velde

INKOM
Lang hellend vlak

-

Breedte van de smalste
inkomdeur

<90 cm

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

nee

TOILET

2

Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

87 cm

Toiletdeur

87 cm

Opstelruimte voor
het toilet

40 cm

Opstelruimte naast
het toilet

89 cm

Aantal steunbeugels

2

CHAPTER FOUR

Monseigneur Ladeuzeplein 31 / +32 16 60 10 97
www.facebook.com/chapterfourleuven

INKOM
Hoogte van de trede

N.v.t.

Breedte van de smalste
inkomdeur

84 cm

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

ja

TOILET
Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

110 cm

Toiletdeur

77 cm

Opstelruimte voor
het toilet

96 cm

Opstelruimte naast
het toilet

52 cm

Aantal steunbeugels

0

Eten en drinken
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3

DOMUS

Tiensestraat 8 / +32 16 20 14 49
www.domusleuven.be - info@domusleuven.be

INKOM
Hoogte van de trede

2,5 cm

Breedte van de smalste
inkomdeur

>90 cm

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

nee

TOILET

4

Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

110 cm

Toiletdeur

87 cm

Opstelruimte voor
het toilet

186 cm

Opstelruimte naast
het toilet

92 cm

Aantal steunbeugels

2

IMPROVISIO

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

INKOM
Hoogte van de trede

N.v.t.

Breedte van de smalste
inkomdeur

68 cm*

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

ja

TOILET
Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

78 cm

Toiletdeur

78 cm

Opstelruimte voor
het toilet

67 cm

Opstelruimte naast
het toilet

89 cm

Aantal steunbeugels

2

* je kan het tweede deurdeel laten openzetten
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DE SMIDSE

Sluisstraat 10 / +32 3 443 06 30
www.desmidseleuven.be

INKOM
Hoogte van de trede

N.v.t.

Breedte van de smalste
inkomdeur

106 cm

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

Beperkt

TOILET
Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

105 cm

Toiletdeur

87 cm

Opstelruimte voor
het toilet

154 cm

Opstelruimte naast
het toilet

63 cm

Aantal steunbeugels

2

Eten en drinken
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6

GRAND CAFE
(DE HOORN)

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

INKOM
Hoogte van de trede

N.v.t

Breedte van de smalste
inkomdeur

72 cm*

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

beperkt

TOILET
Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

85 cm

Toiletdeur

87 cm

Opstelruimte voor
het toilet

20 cm

Opstelruimte naast
het toilet

43 cm

Aantal steunbeugels

2

* je kan het tweede deurdeel laten openzetten

7

CAFÉ ENTREPOT | OPEK

Vaartkom 4 / +32 16 22 27 41
www.cafeentrepot.be – info@cafeentrepot.be

INKOM
Hoogte van de trede

steile
helling

Breedte van de smalste
inkomdeur

72 cm*

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

ja

TOILET
Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

107 cm

Toiletdeur

86 cm

Opstelruimte voor
het toilet

160 cm

Opstelruimte naast
het toilet

80 cm

Aantal steunbeugels

1

* je kan het tweede deurdeel laten openzetten

Eten en drinken
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8 NOVOTEL LEUVEN

Vuurkruisenlaan 4 / +32 16 93 90 01
www.accorhotels.com > Novotel Leuven Centrum
H3153@accor-hotels.com

INKOM
Hoogte van de trede

N.v.t

Breedte van de smalste
inkomdeur

>90 cm

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

beperkt

TOILET

9

Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

90 cm

Toiletdeur

>90 cm

Opstelruimte voor
het toilet

82 cm

Opstelruimte naast
het toilet

>90 cm

Aantal steunbeugels

2

Parkstraat 146 / +32 478 36 24 82
www.viavia.world/en/belgium/leuven-parkstraat
leuven@viavia.world

VIAVIA
INKOM
Hoogte van de trede

N.v.t.

Breedte van de smalste
inkomdeur

95 cm

ZAAL
Tafel: onderrijdbaarheid

Beperkt

TOILET

32

Breedte van het smalste
punt naar het toilet
(deur of gang)

89 cm

Toiletdeur

92 cm

Opstelruimte voor
het toilet

147 cm

Opstelruimte naast
het toilet

118 cm

Aantal steunbeugels

2

Eten en drinken

Eten en drinken
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OPENBARE
TOILETTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

34

Stadhuis Leuven
Fietsparking Rector De Somerplein
Universiteitsbibliotheek
M-Museum Leuven
Universiteitshal
Bushalte Dirk Boutslaan

Openbare toiletten

7.
8.
9.
10.
11.

Bruulpark
Bibliotheek Tweebronnen
Café Sport
Kruidtuin
Hal 5

1

Grote Markt 7 / +32 16 20 30 20
www.visitleuven.be/nl/stadhuis - visit@leuven.be

STADHUIS LEUVEN
TOEGANGSPAD

nvt

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

2

FIETSPARKING
RECTOR DE SOMERPLEIN

Rector De Somerplein / +32 16 29 93 23
www.leuven.be/parkings/fietsen/fietsparking-rector
-de-somerplein / fietsenparking.leuven@apcoa.be

TOEGANGSPAD
INKOM
NAAR HET TOILET

nvt

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
Leuven beschikt over een “changing place”, een openbaar toegankelijk
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.

Openbare toiletten
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3

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

Mgr. Ladeuzeplein 21

Er zijn twee aangepaste toiletten in de Universiteitsbibliotheek. 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
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Openbare toiletten

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.

4

M-MUSEUM LEUVEN

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

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

5

UNIVERSITEITSHAL

Naamsestraat 22

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
* 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.

Openbare toiletten
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6

BUSHALTE
DIRK BOUTSLAAN

Dirk Boutslaan 38

TOEGANGSPAD

nvt

INKOM
NAAR HET TOILET

nvt

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

Aangepaste openbare toiletten buiten de route
7

BRUULPARK / PARK DE BRUUL
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

38

Openbare toiletten

Brouwersstraat

8

BIBLIOTHEEK
TWEEBRONNEN

Rijschoolstraat 4 / +32 16 22 65 22
www.leuven.bibliotheek.be - 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 aan
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

nvt

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

9

Martelarenplein 13 / +32 493 82 84 90
www.facebook.com/Cafesportt

CAFÉ SPORT
TOEGANGSPAD
INKOM
NAAR HET TOILET
TOILETDEUR
Draaicirkel voor de toiletdeur

140 cm

Breedte van de toiletdeur

86 cm

IN HET TOILET
Afmetingen toiletruimte

215 x 164 cm

Draaicirkel in de toiletruimte

132 cm

Opstelruimte voor het toilet

147 cm

Opstelruimte naast het toilet

17 cm

Aantal steunbeugels

geen

Wastafel

Openbare toiletten
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Kapucijnenvoer 30 / +32 16 27 23 80
www.visitleuven.be/nl/kruidtuin

10 KRUIDTUIN

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

11

Diestsesteenweg 104 / 3010 Kessel-Lo
www.hal5.be / info@hal5.be

HAL 5
TOEGANGSPAD
INKOM
NAAR HET TOILET
TOILETDEUR
Draaicirkel voor de toiletdeur

93 cm

Breedte van de toiletdeur

98 cm

IN HET TOILET
Afmetingen toiletruimte

167 x 243 cm

Draaicirkel in de toiletruimte

141 cm

Opstelruimte voor het toilet

170 cm

Opstelruimte naast het toilet

28 cm

Aantal steunbeugels

1

Wastafel

40

Openbare toiletten

Infokantoor Visit Leuven
Naamsestraat 3, 3000 Leuven
+32 16 20 30 20
visit@leuven.be
www.visitleuven.be

Het toeristisch infokantoor van
Leuven is drempelloos toegankelijk. Aan de balie is er echter geen
verlaagd en onderrijdbaar gedeelte
voor rolstoelgebruikers.

Openbare toiletten
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LOGIES
1.
2.
3.
4.
5.
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Hotel Ladeuze
Novotel Leuven Centrum
Park Inn by Radisson Leuven
Jeugdherberg De Blauwput
Leuven City Hostel

Logies

In Leuven kregen drie hotels en twee
hostels een toegankelijkheidslabel A of
A+. Gedetailleerde toegankelijkheidsinfo
en foto’s van deze en andere verblijven
in de streek rond Leuven vind je in

1 Hotel Ladeuze

Bogaerdenstraat 27
3000 Leuven
Tel. +32 16 88 90 66
Info@hotelladeuze.com
www.hotelladeuze.com

één van beide brochures ‘Toegankelijke
vakantieverblijven in Vlaanderen en
Brussel’ via www.visitflanders.com/toegankelijkheid. Vraag gerust je gedrukt
exemplaar op.

3 Park Inn by Radisson Leuven

Martelarenlaan 36
3010 Leuven (Kessel-Lo)
Tel. +32 16 61 66 00
Fax +32 16 61 67 00
Info.leuven@parkinn.com
www.parkinn.com/hotel-leuven

2 Novotel Leuven Centrum

Vuurkruisenlaan 4
3000 Leuven
Tel. +32 16 21 32 00
Fax +32 16 21 32 01
H3153@accor.com
www.accorhotels.com

4 Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11a
3010 Leuven (Kessel-Lo)
Tel. +32 16 63 90 62
leuven@vjh.be
www.jeugdherbergen.be
5 Leuven City Hostel

Ravenstraat 37
3000 Leuven
Tel. +32 16 84 30 33
info@leuvencityhostel.com
www.leuvencityhostel.com

Logies
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ZORG EN
HULPMIDDELEN
JE HEBT VERZORGING NODIG OP VAKANTIE?
Als vakantieganger in Vlaanderen kan
je een beroep doen op een regionale
dienst of zelfstandige verpleegkundige
in de buurt van je vakantieadres. Neem
zo snel mogelijk contact op met een verpleegdienst zodat je tijdig de mogelijkheden en voorwaarden kan bespreken.
Enkele grotere organisaties die je hierbij
kunnen helpen zijn:

> Op de website www.verplegingthuis.be
vermeldt de Vlaamse Beroepsvereniging
voor Zelfstandige Verpleegkundigen
(VBZV) waar je terecht kan voor thuisverpleging. Je kunt rechtstreeks contact
opnemen met de verpleegkundige om
je concrete zorgvraag te bespreken. Er
is ook een telefonisch wachtnummer
(24/7 bereikbaar): +32 70 22 26 78.

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

> Thuiszorg en andere vormen van zorgverlening kun je ook regelen via een
plaatselijk of regionaal dienstencentrum
of samenwerkingsverband. Het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid maakt
je wegwijs in het aanbod via
www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg.

JE HEBT HULPMIDDELEN NODIG OP VAKANTIE?
Heb je een hoog-laagbed, tillift, scootmobiel, … nodig tijdens je citytrip? Dan kan
je hulpmiddelen ontlenen bij een lokale
uitleendienst. Vaak is het zo dat je sommige
- lichtere - toestellen zelf moet afhalen, terwijl andere zaken dan weer op je vakantieadres afgeleverd en/of geïnstalleerd worden.
In Leuven kan je terecht in onderstaande
uitleendiensten. Let wel: niet alle materialen zijn in alle verdeelpunten beschikbaar.
Je neemt best vooraf contact op.
Thuiszorgwinkel CM
K. Leopold I-straat 34, Leuven
+32 16 20 84 83
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VF Medicals
Mgr. Van Waeyenberghlaan 48, Leuven
tel: +32 16 20 76 07 / fax: +32 16 20 76 25
vfm@vf-medicals.be
www.vf-medicals.be
Uitleenpunt Rector de Somerplein
Fietsenparking Rector de Somerplein - APCOA
+32 16 29 93 23
fietsenparking.leuven@apcoa.be
Openingsuren vind je op www.leuven.
be/rolstoel-lenen Wie minder goed te
been is, kan in het centrum een rolstoel
lenen: gratis en elke dag van de week.
Reserveren mag, maar hoeft niet.

VERVOER
& PARKEREN
NMBS
Je vindt alle informatie over reizen met de
trein op www.belgianrail.be > Klantendienst > Reizigers met beperkte mobiliteit.
In 131 stations zorgt de NMBS voor assistentie bij het in- en uitstappen. Op de
website kan je nagaan in welke stations
assistentie beschikbaar is en hoe lang

op voorhand je moet reserveren tussen
welke stations. Assistentie aanvragen
doe je online of door te bellen naar
+32 2 528 28 28.
Wil je weten welke kortingen er bestaan
bij NMBS voor reizigers met een beperking?
Ook dat kan je nagaan op de website.

DE LIJN
De nieuwe bussen van de Lijn zijn
uitgerust met een lage vloer, oprijdplaat en knielsysteem. Enkel bij een
toegankelijke (verhoogde) halte kan de
oprijdplaat veilig gebruikt worden. Wil
je een gewone bus nemen dan moet je
een dag (24 uur) op voorhand reserveren
bij de belbuscentrale van de provincie
in kwestie. Zo ben je er zeker van dat je
rit toegankelijk is. In de bus zijn er ook
voorbehouden plaatsen voor wie minder
goed te been is. Deze plaatsen bevinden
zich vooraan bij de chauffeur en aan
de rolstoeltoegankelijke deur. Ze worden
aangeduid met pictogrammen.
Alle informatie vind je op www.delijn.be
> Over De Lijn > Organisatie > Zorgzaam ondernemen > Toegankelijkheid.

Belbus

De belbus rijdt op weekdagen van 6u tot
21u. Tijdens het weekend en op feestdagen van 8u tot 23u. In elke belbus is één
plaats voorzien voor een rolstoelgebruiker. Wie een rit met de belbus wil reserveren in Vlaanderen, moet de belbuscentrale minstens 2 uur vooraf contacteren.

BlueAssist

Mensen die het moeilijk hebben om te
communiceren of om vragen te stellen,
kunnen een beroep doen op BlueAssist.
Dankzij BlueAssist kunnen zij via kaartjes of een smartphone gemakkelijk iets
vragen aan een medereiziger of aan de
buschauffeur, bijvoorbeeld om te verwittigen als de bus de halte nadert waar ze
willen afstappen.
Meer info: www.blueassist.eu
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AUTO
Leuven is een autoluwe stad. Je kan niet met de auto dwars door de stad rijden.
Je neemt best de stadsring tot zo dicht mogelijk bij je bestemming.
Binnen de ring geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Gratis of betalend parkeren?

Wie een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap heeft, kan in
Leuven gratis en onbeperkt parkeren op:
- Parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap.
- Parkeerplaatsen voor kort parkeren
zoals shop-and-goplaatsen en kiss-andrideplaatsen.
- Parkeerplaatsen waar je normaal
moet betalen of een parkeerschijf
moet leggen.
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Meer info rond parkeren vind je op
www.leuven.be/parkeerkaart-handicap.
Via een klik op de knop ‘Parkeerplaatsen
voorbehouden voor personen met een
handicap’ vind je via Google Maps 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/personen-met-eenhandicap-naar-het-centrum
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Bezoek en beleef

