ROUTEBESCHRIJVING EN LOGIES
Het Hergé Museum reikt u graag een helpende hand bij de organisatie
van een individueel of groepsbezoek of van al uw evenementen.
HOE KUNT U HET MUSEUM
HET BEST BEREIKEN?
Via Louvain-la-Neuve (niet te verwarren
met Louvain, wat de Franstalige
benaming van Leuven is!)
> MET DE AUTO OF PER AUTOCAR
GPS-gegevens:
50°40’16.42’’N
4°36’45.28’’E
Hoogte: 119 m
Tik wel Boulevard du Nord
in en niet Rue du Labrador
(want die laatste straatnaam
is nog niet in alle
GPS-systemen opgenomen)
Vanuit Brussel of Namen
• Neem de snelweg E411 richting
Namen (indien u vanuit Brussel komt)
of richting Brussel (als u vanuit Namen
komt).
• Volg de afslag «8a » en bij de eerstvolgende rotonde rechtdoor richting
Louvain-la-Neuve,
• Eens u aan een tunnel komt, rechts
afslaan bij het eerste kruispunt.
Rij vervolgens onder het Museum
door en sla rechts af voor de parkings
«malins» (kosteloos) of links voor de
parking «Grand Place» (betalend).
Vanuit Waterloo
• Volg de Chaussée de Charleroi (N5)
richting Genappe.
• Voor u Genappe bereikt, moet u
de N25 inslaan, richting
Louvain-la-Neuve.
• Aan de rotonde links de N4, richting
Ottignies/Louvain-la-Neuve, volgen.
• Aan de derde rotonde, links afslaan
richting Louvain-la-Neuve centrum
(Esplanade).
• Wanneer u aan een tunnel komt,
moet u bij het eerste kruispunt rechts
afslaan.
• Rij vervolgens onder het Museum
door en sla rechts af voor de parkings
«malins» (kosteloos) of links voor de
parking «Grand Place» (betalend).
Vanuit de luchthaven
van Zaventem
• Rij de ring op en volg de richting
E411 Namen (Namur) – Luxemburg.

• Op de autosnelweg E411 richting
Namen, neemt u de afslag «8a» en bij
de eerstvolgende rotonde rechtdoor
richting Louvain-La-Neuve.
• Eens u aan een tunnel komt,
rechts afslaan bij het eerste kruispunt.
• Rij vervolgens onder het Museum
door en sla rechts af voor de parkings
«malins» (kosteloos) of links voor de
parking «Grand Place» (betalend).
Vanuit de luchthaven
van Charleroi
• Volg de aanduiding nord-est, en
draai – lichtjes naar rechts – richting
Rue de Ransart.
• Aan de rotonde neemt u de 3de
afslag (Rue de Ransart).
• Draai rechts in (Rue de Ransart) en rij
verder langs de Rue Léon Baras.
• Aan de rotonde, neemt u de 1ste
afslag richting Luik/Brussel.
• Rij vervolgens de A15/E42 op via de
oprit naar Luik/Namen.
• Neem de afslag Daussoulx en rij de
A4/E411 op richting Brussel.
• Volg de uitrit 8a-Louvain-la-Neuve
naar de N4 en aan de eerste rotonde
draait u rechts, richting Louvain-laNeuve.
• Eens u aan een tunnel komt, rechts
afslaan bij het eerste kruispunt.
Rij vervolgens onder het Museum
door en sla rechts af voor de parkings
«malins» (kosteloos) of links voor de
parking «Grand Place» (betalend).

OPENBAAR VERVOER
> MET DE TREIN
Het station «Louvain-la-Neuve Université» staat in directe verbinding
met het spoorwegknooppunt van
Ottignies, op de lijn Brussel-Namen.
Daar rijden twee treinen per uur in
elke richting, ook tijdens het weekend.
Louvain-la-Neuve (niet te verwarren
met de Vlaamse stad Leuven) is –
vanuit Brussel – met de trein
makkelijk bereikbaar. Er rijdt immers
om het half uur een trein
en overstappen is niet altijd nodig.

Vanuit Namen of Charleroi
Komt u vanuit Namen of Charleroi
dan moet u in Ottignies overstappen
op de trein richting Louvain-la-Neuve.
Vanuit Luxemburg
Komt u vanuit Luxemburg, stap dan
af in Ottignies (bevindt u zich aan
boord van de EC 96 Iris of EC 90
Vauban vanuit Zwitserland, dan moet
u eerst overstappen in Namen).
Neem daar dan de trein richting
Louvain-la-Neuve.
Vanuit het buitenlandr
Komt u uit het buitenland, stap dan af
in de stations Brussel-Noord
of Brussel–Zuid. Vandaaruit vertrekken
alla treinen, richting Ottignies,
via de stations Brussel-Centraal,
Brussel-Noord, Brussel-Schuman
en Brussel-Luxemburg (ex-BrusselLeopoldswijk).
Neem vervolgens de trein met
bestemming Louvain-la-Neuve.
Vanuit Brussel-Zuid
Komt u met de Thalys of de Eurostar
in Brussel-Zuid toe, neem dan de trein
met bestemming Namen – Luxemburg die halt houdt in Ottignies.
Daar kunt u vervolgens overstappen
op de trein met bestemming
Louvain-la-Neuve.
De uurregeling vindt u op de site
www.nmbs.be en is ook telefonisch
verkrijgbaar via het nr.
0032 (0)2 528 28 28.
Vanuit de luchthaven
van Zaventem
In de luchthaven van Zaventem kunt u
van 5u.30 ‘s ochtends de trein nemen
met bestemming Louvain-la-Neuve.
Dagelijks zijn er, van 9u. tot middernacht, om het uur ook vier treinen
richting het station Brussel-Noord,
waar u kunt overstappen op de trein,
richting Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Meer info op de volgende internetsite:
http://www.brusselsairport.be/nl/parking_transport/to-and-from/

> MET DE AUTOBUS
Heel wat bussen van de Waalse
vervoersmaatschappij TEC doen het
busstation van Louvain-la-Neuve aan:
Vanuit Brussel
Lijn C2 of Conforto Bis met vertrek
vanuit Brucargo (Zaventem) via
Diegem, de metrostations Roodebeek
en Kraainem (site UCL Brussel)
en het NMBS-station van Waver.
Etterbeek
Lijn C of Conforto
via het NMBS-station van Etterbeek,
het metrostation Delta
en het NMBS-station van Waver.
Jodoigne
Rapido Bus 1
via Thorembais-Saint-Trond
Waterloo
Rapido Bus 3 via Braine-l’Alleud,
Ohain, Lasne en Céroux
Nijvel
NMBS-station (Rapido Bus 4)
via Genappe en Beaurieux
Tourinnes-la-Grosse
Rapido Bus 6 via Hamme-Mille,
Grez-Doiceau en Waver (4 Sapins)
Wavre en Ottignies (lijn 20)
Dion-Valmont (lijn 21)
Perwez
Lijn 33 via Chaumont-Gistoux
Chastre
Lijn 34 via Walhain, Nil, Corbais
en Mont-saint-Guibert
De uurregeling kan ingekeken
worden op de website van de
www.infotec.be
of is telefonisch beschikbaar v
ia het nr. 0032 (0)10 23 53 53
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ONZE PARTNER-HOTELS
Hotel Ibis Styles ***
Afstand van het Museum: 600 m
Boulevard de Lauzelle, 61
B-1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0) 10 45 07 51
H2200@accor.com
www.accorhotels.com
77 kamers
Restaurant
Privé-parking
Hotel Martin’s ***sup
Afstand van het Museum: 350 m
Rue de l’Hocaille, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0) 10 77 20 20
lln@martinshotels.com
www.martinshotels.com
108 kamers
Restaurant
Privé-parking
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Gîte Mozaïk
Afstand van het Museum: 350 m
Rue de la Gare, 2
B-1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0) 10 56 02 43
mozaik@kaleo-asbl.be
www.kaleo-asbl.be
29 kamers – 124 bedden
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B-Lodge Hotel ***
Afstand van het Museum: 850m
Rue de Clairvaux, 12
B-1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0)10 23 80 30
info@b-lodge.be
www.b-lodge.be
7 kamers
Privé-parking

DEUTSCHLAND

BRUXELLES LEUVEN

GENT

CALAIS

GREZ DOICEAU

RO

7

8

N238

8a
LOUVAIN-LA-NEUVE

N4
E411

9
N25

OTTIGNIES

NAMUR
NIVELLES

vers E19

GEMBLOUX

