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Met de fiets naar Faculty Club 
 

 
- Faculty Club ligt in de buurt van de knooppunten 73 en 74 van het Vlaamse fietsknooppuntennetwerk. 

 

- Fietsafstand vanuit de omliggende gemeenten: 

o Heverlee: 1 km 

o Kessel-Lo: 3,5 km 

o Oud-Heverlee: 4,9 km 

o Bertem: 5,5 km 

o Herent: 5,5 km 

o Haasrode: 6,1 km 

 

Route: www.mappy.be 

 

- De Leuvense Ring (N3) heeft een vrijliggend fietspad, met fietsverkeer in beide richtingen langs de kant 

van het Groot Begijnhof. 

U kan het Groot Begijnhof ook betreden langs de Schapenstraat of de Zwarte Zusterstraat. Dit zijn autoluwe 

straten. 

 

- Faculty Club heeft een fietsenstalling aan het hoofdgebouw. Uw plooifiets nemen wij graag in bewaring aan 

onze receptie. 

 

- Indien u met de trein in het station van Leuven toekomt, kunt u gebruik maken van de Blue Bikes van de 

NMBS. U vindt het fietspunt op het Professor Van Overstraetenplein, in de grote overdekte fietsenstalling 

naast het station, onder het stadskantoor en KBC gebouw. 

Het fietspunt is geopend van maandag t.e.m. vrijdag tussen 7u en 19u. Fietsen terugbrengen kan altijd 

dankzij de Blue Bike Sleutelbox. 

 

Route: steek de Leuvense Ring over en volg de weg in de richting van Namen (links als u met uw rug naar 

het station staat). Na het derde grote kruispunt met lichten (Naamsepoort) rijdt u nog even rechtdoor, tot 

aan het blauwe bord van het Groot Begijnhof en het Begijnhof Congres Hotel. Daar rijdt u naar rechts de 

parking op. 

 

- Ook VELO is te vinden aan het station van Leuven. Bij hen kan u terecht voor fietsverhuur en fietsherstel. 
 

 

Te voet naar Faculty Club 

 
- Wandelafstand vanaf 

o Grote Markt: 1 km 

o Leuven station: 2 km 

o Heverlee: 1 km 

 

- Het Leuvense Groot Begijnhof is verkeersvrij en dus voetgangervriendelijk. Gelieve er wel rekening mee te 

houden dat we ons bevinden op een Werelderfgoedsite met authentieke kasseien. U komt best binnen via 

de ingang aan de Schapenstraat. U loopt langs de Sint-Jan-de-Doperkerk en dan naar links. U komt dan aan 

de hoofdingang van Faculty Club. 

 

Meer info over hoe u op een duurzame manier Faculty Club kan bereiken, vindt u op de website van Slimweg: 

www.slimweg.be. 

 


