
Wegenwerken 
campus Gasthuisberg

Situatie 9 juli – 2 september 2018

Wegenwerken 
campus Gasthuisberg 

in 2018

Optimale toegankelijkheid voor de Health 
Sciences campus Gasthuisberg
UZ Leuven en de KU Leuven bouwen samen aan de 
Health Sciences campus Gasthuisberg, waarbij alle 
activiteiten rond biomedische wetenschappen (zieken-
huis, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) gecen-
traliseerd worden op campus Gasthuisberg. Door de 
concentratie van de activiteiten op één plaats groeit het 
aantal verplaatsingen van en naar de campus. Er zijn 
daarom ingrepen nodig om de verkeersstroom te 
optimaliseren.

Veiliger en vlotter verkeer
In het verleden is de aansluiting met de Leuvense ring 
(R23) en de stad verbeterd. In 2018 wordt de aansluiting 
met de E314 aangepakt: de op- en afritten worden 
vernieuwd en de nieuwe rotonde Vogelzang, ter hoogte 
van de brandweer, zorgt voor veiliger en vlotter verkeer 
op de ring rond de campus.

Laatste fase westelijke toegang start najaar 2018
Er volgen vanaf het najaar 2018 verbeteringswerken aan 
de ringweg tussen de nieuwe rotonde Vogelzang en het 
Rode Kruis. Een deel van de noordelijke ringweg wordt 
dan afgesloten, maar alle bestemmingen op de campus 
blijven goed bereikbaar.
Na de werken (voorjaar 2019) is de volledige ringweg 
rond en gaat dan helemaal open. 
In een latere fase wordt de zuidelijke ringweg verder 
aangepakt.

Surf naar 
www.uzleuven.be/wegenwerken 

voor routebeschrijvingen 
en de laatste stand van zaken.
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Van zaterdag 9 juli tot zondag 2 september 2018 
zijn op de E314 de op- en afrit Gasthuisberg (nr. 16) 
afgesloten voor alle verkeer.

Snelheidsbeperking
Op de E314 verloopt het verkeer ter hoogte van de op- en afrit 
via versmalde rijstroken en er geldt een snelheidsbeperking.

Renovatiewerken door de Vlaamse overheid
Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid 
renoveert de brug en de op- en afritten. De werken, inclusief 
de signalisatie, vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
Vlaamse overheid, die samen met UZ Leuven en de stad 
Leuven, investeert in een betere ontsluiting van campus 
Gasthuisberg.

campus 
Gasthuisberg
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Naar campus Gasthuisberg
Komende van Aarschot/Lummen/Genk – E314
• Afrit Winksele (nr. 17) – Brusselsesteenweg – Leuvense 

ring R23 
of
• Afrit Herent (nr. 18) – Mechelsesteenweg – Leuvense 

ring R23
• Op Leuvense ring R23: afrit campus Gasthuisberg
 (eerste afrit vanaf de Brusselsesteenweg, tweede afrit 

vanaf de Mechelsesteenweg)

Komende van Brussel/Luik – E40
• Afrit Leuven (nr. 15) – Koning Boudewijnlaan
• Op Koning Boudewijnlaan bij eerste verkeerslichten naar 

links, naar Sint-Jansbergsesteenweg
• Bij volgende verkeerslichten rechtdoor naar Berg 

Taborweg
• Op het einde van de weg naar rechts; ‘Ring Zuid’ volgen

Van 9 juli tot 2 september 2018 worden op de E314 de op- en afrit aan campus Gasthuisberg (nr. 16) afgesloten.
De campus blijft via de op- en afritten Leuven (nr. 15), Winksele (nr. 17) en Herent (nr. 18) vlot bereikbaar.

Wegrijden van campus Gasthuisberg
Naar Aarschot/Lummen/Genk – E314
• Bij het verlaten van de parking naar rechts, richting 

rotonde Het Teken
• Op rotonde Het Teken derde afslag ‘R23 

Brusselsepoort – Artoisplein’
• Onder de brug van de Leuvense ring – rechts naar de 

Groefstraat – op het einde van de Groefstraat rechts 
naar Leuvense binnenring

• Op Leuvense binnenring eerste afslag richting Brussel 
– naar E314 via oprit Winksele (nr. 17) of tweede afslag 
richting Herent/Mechelen – naar E314 via oprit Herent 
(nr. 18)

Naar Brussel/Luik – E40
• Bij het verlaten van de parking naar links, richting E314 – E40
• Aan de brandweerkazerne de hoofdweg volgen 

(aangeduid met  pijlen)
• Op de nieuwe rotonde Vogelzang tweede afslag ‘E40 

– E314’
• Rechts naar Berg Taborweg
• Bij tweede verkeerslichten naar rechts naar Koning 

Boudewijnlaan – naar E314 – E40 via oprit Leuven (nr. 15)

De bereikbaarheid van campus 
Gasthuisberg verandert niet
• voor fietsers
 Vanaf 9 juli kan het fietsverkeer van en naar Herent via de 

nieuwe fietsersbrug over de E314, die aansluit op het 
fietspad rond campus Gasthuisberg.

• voor de bussen van De Lijn
• voor het autoverkeer via de Leuvense ring en 

Tervuursesteenweg

Lum
m

en

Bru
ss

el

E314

15

16

17

18

R23 - Ring

R23 - Ring

Leuven

N
26 - M

echelsesteenw
eg

N2 - Brusselsesteenweg

N3 - Tervuursesteenweg

N25
3 

- 
St

. J
an

sb
er

gse
st

ee
nw

eg

N264 - Koning Boudewijnlaan

Health Sciences 
campus Gasthuisberg

Lu
m

m
en

Brussel

ingang

E314

R23
 - 

Rin
g 

R
23

 -
 R

in
g

 

Centrum

Mgr. Van Waeyenberglaan

Groefst
raat

N
26 - M

echelsesteenw
eg

N2 - Brusselsesteenw
eg

N3 - Tervuursesteenweg

N253 - S
t. Jansbergsesteenweg

Berg Taborweg

16

17

15

18

Health Sciences 
campus Gasthuisberg

Lu
m

m
en

Brussel
uitgang

E314

R23
 - 

Rin
g 

R
2

3 
- 

R
in

g
 

Centrum

Mgr. Van Waeyenberglaan

Groefst
raat

N
26 - M

echelsesteenw
eg

N2 - Brusselsesteenw
eg

N253 - S
t. Jansbergsesteenweg

Berg Taborweg

18

17

N3 - Tervuursesteenweg

15

16

Health Sciences 
campus Gasthuisberg

 Komende van afrit 15 (Leuven)
 uit de richting Brussel-Luik E40

 Komende van afrit 17 (Winksele), 18 (Herent) 
 uit de richting Aarschot-Lummen-Genk E314

 Naar oprit 15 (Leuven)
 richting Brussel-Luik E40

 Naar oprit 17 (Winksele), 18 (Herent) 
 richting Aarschot-Lummen-Genk E314
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