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WEGBESCHRIJVING OPENBAAR
VERVOER

HOW TO GET THERE WITH PUBLIC
TRANSPORT

Adres:

Address:

UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding
Hertogstraat 178
3001 Heverlee

UC Leuven-Limburg
Faculty of Teacher Education
Hertogstraat 178
3001 Heverlee

Openbaar vervoer:

Public transport:

>Trein en bus:

>Train and bus:

Neem de trein naar Leuven.
Neem in Leuven bus 4 (Haasrode) of 5
(Vaalbeek) of 6 (Hoegaarden)

Take the train to Leuven.
From there, take bus 4 (to Haasrode) or 5 (to
Vaalbeek) or 6 (to Hoegaarden)

Het busstation ligt net naast het station van Leuven.
De bussen stoppen aan platform 3. Zorg dat je de bus
in de juiste richting neemt, zoals hierboven
aangegeven. Er is om de 15 minuten een bus en je
doet er ongeveer 20 tot 30 minuten over van het
station tot de hogeschool.

The bus station is situated right next to the trainstation
and the busses stop at platform 3.

Stap af aan Heverlee Kazerne.
Wandel tot de hoek van de straat en sla rechtsaf in de
Hertogstraat. Na ongeveer 200 meter zie je de ingang
van de hogeschool aan je linkerkant. Vanaf daar zullen
pijlen de weg aangeven naar de welkom.
>Trein en trein:
Neem de trein naar Heverlee.
Als je van Leuven komt en je stapt af in Heverlee,
steek je eerst de Naamsesteenweg over en ga je naar
rechts. Je wandelt tot de verkeerslichten en draait daar
links de Hertogstraat in. Daarna nog een 700 meter
wandelen en dan zie je de ingang naar de hogeschool
aan je rechterkant. Vanaf daar zullen pijlen de weg
aangeven naar de welkom.
Als je van Waver komt, ga je als je van het perron
komt meteen naar links en wandel je tot de lichten aan
de Hertogstraat. Je slaat links de Hertogstraat in.
Daarna nog een 700 meter wandelen en dan zie je de
ingang naar de hogeschool aan je rechterkant. Vanaf
daar zullen pijlen de weg aangeven naar de welkom.

Make sure you take the bus in the right direction as
indicated above. There is a bus every 15 minutes and it
takes about 20 to 30 minutes to get from the station to
the college.
Ask the bus driver to stop at Heverlee Kazerne.
Walk to the corner of the street and turn right onto the
Hertogstraat. After about 200 meters you will see the
entrance to the college on the left. From there, arrows
will guide you to the welcome area.
>Train and train:
Take the train to Heverlee.
If you come from Leuven and you step off the train in
Heverlee, cross the street (Naamsesteenweg) and turn
right. Walk up to the traffic lights and turn left into the
Hertogstraat. You need to walk about 700 meters and
you will see the entrance to the college on your right.
From there, arrows will guide you to the welcome area.
If you come from Wavre, you turn left and walk up to
the traffic lights at the Hertogstraat. At the lights you
turn left again, walk about 700 meters and you will see
the entrance to the college on your right. From there,
arrows will guide you to the welcome area.

