
Ottignies-
Louvain-la-Neuve,
hedendaagse en 
autovrije stad
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ZOOM OP DE STAD

•  Bevolking: > 31.100

•  Provincie: Waals-Brabant

•  Postcode: 1340

• Oppervlakte: >32 km2

• Inwoner: Ottintois(e) en Néolouvaniste

Ottignies-Louvain-la-Neuve zal jou in vervoering brengen omwille van zijn unieke sfeer. Deze jonge stad 
verken je het best te voet of per fiets. Er zijn twee stedelijke centra, die zowel creatief, multicultureel, 
groen en dynamisch ogen, maar evenzeer een open kijk hebben op de wereld. Open niet alleen je 
ogen maar zeker ook je hart. Laat je verrassen en betoveren door de gastvrijheid van deze culturele, 
wetenschappelijke, universitaire en sportieve site met internationale faam en daarenboven ook nog volledig 
autovrij! Cultuurliefhebbers bezoeken het Hergé Museum en het nieuwe Musée L, waar wetenschappelijke 
en artistieke collecties samensmelten... Ben je eerder aangetrokken door de natuur? Ontdek dan de twee 
groene zones met een opmerkelijk natuurlijk erfgoed, het Bois des Rêves en het Bos van Lauzelle. In 
combinatie met het meer, zorgt dit voor een perfecte mix van stad en platteland. Volg een van de vele 
thematische, didactische of speelse wandelroutes (Kunst in de stad, met QR-codes, fauna en flora...) of 
maak gebruik van de fiets- en mountainbikeroutes die de stad biedt. Ottignies-Louvain-la-Neuve blijft je 
verbazen… 
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Het meer  
Het meer, vlakbij het centrum van Louvain-la-Neuve, trekt veel vissers aan, maar ook studenten die hier 
op een zonnige dag komen ontspannen. Dit meer heeft heel wat troeven op het vlak van fauna en flora. 
Het wandelpad met de naam Rêverie du Promeneur Solitaire, leidt je rond het meer en laat je genieten 
van heel wat verborgen schatten.  

tourisme-olln.be

Het Bos van Lauzelle en het 
Provinciaal Domein Bois des Rêves  
Hoewel Ottignies-Louvain-la-Neuve een echte 
stad is, is de natuur alomtegenwoordig. Deze 
ontdek je in het Bos van Lauzelle. Dit natuurre-
servaat is door het Waals Gewest geklasseerd. Er 
zijn drie bewegwijzerde routes met didactische 
panelen. In het Domein Bois des Rêves zijn er 17 
km lange wandelpaden. Je kan er ook genieten 
van een speeltuin, twee zwembaden en een vij-
ver. 

tourisme-olln.be

tourisme-olln.be

Musea 
Deze cultuurstad koestert twee prachtige musea 
met internationale faam. Het Hergé Museum is 
het walhala voor stripliefhebbers. Je ontdekt 
het leven en werk van de briljante Belgische 
schrijver Georges Remi, de vader van Kuifje. Het 
Musée L, daarentegen, is onlangs verhuisd naar 
het uitzonderlijke gebouw van de voormalige 
Wetenschaps- en Technologiebibliotheek. Hier 
treden verschillende collecties met elkaar in 
dialoog: kunstwerken (Rembrandt, Goya, Picasso, 
Magritte, Alechinsky...), episodes uit onze rijke 
geschiedenis, archeologische en etnografische 
objecten of wetenschappelijke instrumenten en 
uitvindingen.  

walloniebelgietoerisme.be

walloniebelgietoerisme.be

Favoriet

De Toeristische Dienst Inforville biedt je een bewegwijzerde wandeling aan met 34 QR-codes 
(7 in Ottignies en 27 in Louvain-la-Neuve). Met behulp van een smartphone of tablet leiden wij 
je langs de bezienswaardigheden van Ottignies-Louvain-la-Neuve. Elke nieuwe gescande code 
verwijst naar een webpagina. Hier vind je telkens informatie over de geschiedenis, architectuur, 
stedenbouw, topografie en gebouwen van de stad.  

tourisme-olln.be
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MUSTS
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http://www.tourisme-olln.be/nl/bezoeken-en-musea/groenstroken/meer-van-louvain-la-neuve.html
http://www.tourisme-olln.be/nl/bezoeken-en-musea/groenstroken/bos-van-lauzelle.html
http://www.tourisme-olln.be/nl/bezoeken-en-musea/groenstroken/het-domein-bois-des-reves.html
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/museum/ontdekking/hergemuseum-in-louvain-la-neuve/8908
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/het-musee-l-de-kunst-van-de-dialoog-louvain-la-neuve
http://www.tourisme-olln.be/nl/qr-index.html


La Cuvée des Trolls 
Dit bier met de fruitige smaak van sinaasappel 
en honing is een Belgisch bier dat door Brouwerij 
Dubuisson wordt gebrouwen bij de microbrouwerij 
Le Brasse-Temps in Louvain-la-Neuve. Met zijn 
sterke karakter wordt het op traditionele wijze 
gebrouwen zonder toevoeging van additieven. 
Je kan van dit perfect uitgebalanceerd biertje 
genieten in Le Brasse-Temps, dat ook een bar is. 

walloniebelgietoerisme.be

Les Délices de Pinchart
Deze producent van rood fruit staat bekend 
om zijn aardbeien en is een echt instituut! De 
overheerlijke smaak van deze vrucht vind je 
terug in pure of afgeleide producten zoals 
siropen, jam en likeuren.

lesfraisesdepinchart.be

Les vins de fruits
De Broederschap van Les Vins de Fruits van 
Ottignies-Louvain-la-Neuve is een vereniging 
die de technieken voor de productie van 
fruitwijnen promoot. Zij organiseert maandelijks 
bijeenkomsten om het productieproces toe te 
lichten. Natuurlijk kan je er ook terecht voor een 
proeverij of een bezoek.

portailbw.be

Agenda

Festival Noct’ en Bulles — maart
Het stripverhaalfestival van Louvain-la-Neuve laat je kennismaken met de andere kant van 
het stripverhaal. Je krijgt de kans om jouw favoriete auteurs te ontmoeten, maar ook om 
signeersessies bij te wonen, tentoonstellingen te bezoeken of jouw portret te laten tekenen door 
een professionele cartoonist

walloniebelgietoerisme.be

Welcome Spring Festival — april
Dit gratis jaarlijks evenement brengt duizenden festivalgangers van alle leeftijden samen voor 
een avond waar cultuur en plezier hand in hand gaan. Het muziekfestival verwelkomt veel 
gerenommeerde en opkomende artiesten. Je leert ze kennen in de vier uithoeken van de stad.

welcomespring.be 

24 urenfietsevent  — oktober  
Dit is het grootste studentenfeest van het land! Gedurende 24 uur fietsen gesponsorde ploegen 
voor het goede doel. Ze maken gebruik van folkloristische fietsen, aangepast aan het thema. 
Er zijn maar liefst tien verschillende events, verspreid op de site van Louvain-la-Neuve. De 
dag gaat er moeiteloos over in de nacht! Op het programma: DJ-sets, concerten, maar ook 
sensibiliseringsacties en activiteiten voor de jongsten...  

w 24hveloLLN
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PROEVERIJTJES 
BLIKVANGER!

Lukt het je de twee studenten, Leon en 
Valerie, terug te vinden in de stad? Hoog 
op de top van hun fontein, omringd door 
kleine waterstraaltjes, proberen ze hun 
boek te lezen! Ga naar hen op zoek! 
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http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/brouwerij/microbrouwerij-le-brasse-temps/6664
http://www.lesfraisesdepinchart.be/content/produits
http://portailbw.be/brabant-wallon/specialites-confreries/86-la-confrerie-des-vins-de-fruits-d-ottignies-louvain-la-neuve.html
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/le-nocten-bulles-stripfestival-louvain-la-neuve
http://www.welcomespring.be
https://www.facebook.com/24hveloLLN/


De broers Borlée
Kevin en Jonathan zijn atleten van wereldniveau. Het zijn nationale iconen geworden dankzij hun 
verdiensten op de 400 meter. Deze medaillewinnaars van de Europese kampioenschappen werden ook 
4e op de Olympische Spelen in Peking. Ze studeerden aan de universiteit van Louvain-la-Neuve.

Ook de omgeving van Ottignies-Louvain-la-
Neuve is meer dan de moeite waard! Je vindt 
er een breed scala aan activiteiten en er is voor 
elk wat wils: winkelen in Waver, fietsen tussen 
de velden en de bossen, de opwinding en de 
sensatie in Walibi of in het Aventure Parc, een 
wandeling in de ruïnes van de abdij in Villers-la-
Ville, proeven van regionale specialiteiten zoals 
de taarten van Chaumont-Gistoux...     

Fiets is koning
Louvain-La-Neuve is een volledig autovrije 
stad, waardoor ze zo charmant is. De stad is 
gemakkelijk te voet of met de fiets te bezoeken. 
Wandelkaarten en routes zijn beschikbaar bij 
Inforville. Je kan fietsen huren via Pro Vélo.

tourisme-olln.be

Walibi
Walibi is een pretpark voor jong en oud. Met stoere attracties zoals de Psyké Underground of de Weerwolf, 
zal je superenthousiast zijn! Er is ook aan de allerkleinsten gedacht in Playland. 

walloniebelgietoerisme.be

Cisterciënzerabdij van 
Villers-la-Ville 
Opgericht in 1146 en erkend als uitzonderlijk 
erfgoed van het Waals Gewest, is het een van 
de mooiste architecturale sites in Europa. De 
cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville bewaart 
850 jaar geschiedenis. Er worden originele 
activiteiten en spektakels georganiseerd. Zo 
kan je heden en verleden perfect met elkaar 
combineren in een uitzonderlijk kader. 

walloniebelgietoerisme.be
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IN DE OMGEVING
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http://www.tourisme-olln.be/nl/wandelingen-en-excursies/promenades-cyclistes.html
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/attractiepark/attractiepark-walibi-belgium-met-familie-of-vrienden-naar-walibi/6560
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/moestuin-geneeskrachtige-planten/cistercienzerabdij-van-villers-la-ville-nieuw-bezoekerscentrum/3228


BeerLovers’ Shop LLN
Dit adres is gespecialiseerd in Belgische bieren, 
maar je vindt er ook andere alcoholische dranken. 
Je kan er leuke nieuwigheden ontdekken, naast 
welgemeend en enthousiast advies. 

beerloverslln.wordpress.com

SHOPPING

WIST JE DAT?

De ‘heilige straatsteen’ symboliseert en parodieert de bestaansreden van Louvain-
la-Neuve en haar universiteit, na de weigering van Franstaligen aan de Vlaamse 
Universiteit in Leuven. Deze straatsteen lag oorspronkelijk op de Leuvense Oude 
markt. Studenten namen hem mee en gaven hem een plek op de Place Sainte-Barbe, 
die in 1972 nog in aanbouw was, ter gelegenheid van de inhuldiging van de eerste 
auditoria.  

La Fromagerie bio et artisanale 
Je vindt hier een grote verscheidenheid aan lokale kazen (80% van Belgische oorsprong) maar ook 
biologische of boerenkazen. De kaasmakerij haalt haar kazen rechtstreeks bij de producent, zodat zijn 
arbeid en inspanning een mooie opwaardering krijgt. 

SUPER BIEN Concept Store
Deze mooie winkel biedt een reeks trendy in-
terieurartikelen aan: meubels, decoratie, servi-
ces, briefpapier, schrijfwaren, huishoudlinnen,  
platen… en zelfs heerlijke cupcakes!

w superbienconceptstore

Langs het meer Op de Place des Sciences Naast het standbeeld van 
Augustin, de lifter   

Fotohoekje

Probeer je deze jongste Belgische stad eeuwig te herinneren? Neem zeker je fototoestel onder 
de arm:
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https://beerloverslln.wordpress.com
https://www.facebook.com/superbienconceptstore/


La Popote Belge
Deze brasserie herwaardeert de 
Belgische gastronomie door te-
rug te grijpen naar grootmoeders 
keuken. Zij hecht bijzonder veel 
aandacht aan ambachtelijke en 
lokale producten. Bij mooi weer 
kan je genieten van het heerlijke 
terras en de sfeer van de stad.  

popottebelge.be

Loungeatude
De verfijnde en verrassende keu-
ken van de Loungeatude werkt 
bijna uitsluitend met seizoens-
gebonden producten. De kaart 
wordt maandelijks herbekeken. 
Verschillende aaneensluitende 
ruimtes werden zo ingericht 
dat je je als klant meteen thuis 
voelt: woonkamer, eetkamer en 
tenslotte het terras.

loungeatude.be

Zanzibar
Zanzibar is een bekend studenten- 
adres en biedt heerlijke kwaliteit-
burgers tegen lage prijzen. Proef 
hier zeker de zelfgemaakte saus!

w zanzibaruniversitylln

Le Brasse-Temps
Deze microbrouwerij maakt 
deel uit van Brouwerij Dubuis-
son. Je kan ter plekke de ge-
produceerde bieren deguste-
ren, maar ook andere dranken. 
Doorheen het jaar worden hier 
heel wat feestjes georgani-
seerd.

walloniebelgietoerisme.be

Becketts
Gelegen op een van de be-
langrijkste pleinen van Lou-
vain-la-Neuve, transformeert 
deze Ierse bar zich op som-
mige avonden tot nachtclub. 
Maar je kan hier evengoed le-
ren salsadansen of genieten 
van een andere thema-avond. 

w becketts.be

Altérez-vous 
Altérez-vous is een stadsbar 
met verantwoordelijkheidszin. 
Doorheen de seizoenen worden 
er lokale, biologische of fairtra-
de producten aangeboden. Je 
krijgt er de degelijke informatie 
over de herkomst. Er worden 
ook tal van evenementen geor-
ganiseerd: concerten, seizoens-
gebonden feesten, breien en 
borduren, gezelschapspelletjes… 

walloniebelgietoerisme.be

Hôtel ibis  
Styles Meeting Center  
Louvain-la-Neuve
Dit hotel ligt op wandelafstand 
van het Bos van Lauzelle. Het is 
er rustig vertoeven. Het terras, de 
wintertuin en het uitzicht op de 
natuur zijn allemaal troeven van de 
Ibis Styles Louvain-la-Neuve. De 77 
kamers zijn onlangs gerenoveerd 
en aangenaam ingericht. De sfeer 
is eigentijds en verrijkend.

walloniebelgietoerisme.be

Les Chambres de la Tour  
Op het platteland en op 5 minuten 
van Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
verwelkomt de Cense de la Tour je 
in haar twee gastenkamers. Deze 
oude karaktervolle boerderij is op 
een elegante en warme manier 
ingericht, waar oud en nieuw 
hand in hand gaan. Je kan er ge-
nieten van een ontbijt met lokale 
producten en van een mooie en 
uitgestrekte tuin. 

walloniebelgietoerisme.be

Le Coquelicot Bleu 
Le Coquelicot Bleu is een gasten-
verblijf gelegen aan de rand van 
het Bos van Lauzelle, in Ottignies. 
Er zijn twee tweepersoonskamers, 
waarvan er een geschikt is voor 
twee extra personen. Kom en ge-
niet van de rust van deze landelijke 
villa en de nabijheid van de steden 
Ottignies en Louvain-la-Neuve!

walloniebelgietoerisme.be

IETS ETEN

BLIJVEN SLAPEN 

IETS DRINKEN
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http://www.popottebelge.be
https://www.loungeatude.be
https://www.facebook.com/zanzibaruniversitylln/?fref=ts
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/brouwerij/microbrouwerij-le-brasse-temps/6664
https://www.facebook.com/becketts/
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/restaurant/typische-cafe-brasserie/alterez-vous/15529
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/ibis-styles-meeting-center-louvain-la-neuve
http://www.chambresdelatour.be/
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/gastenkamer-le-coquelicot-bleu-ottignies-4-tot-5-p


 •  Auto 
Vanuit Brussel en Namen via de E411 
Vanuit Luik via de E42 en de E411 

•  Trein  
Station van Ottignies 
Station van Louvain-la-Neuve 

•  Vliegtuig  
Luchthaven Luik (75 km) 
Luchthaven Brussel (35 km) 
Luchthaven Brussels South Charleroi (43 km) 

•  Bus  
Lijn 1 - Ottignies/Louvain-la-Neuve  
infotec.be 

•  Taxi  
Taxi LLN : +32 (0)487 37 72 76

Aarlen 159 km

Amsterdam 231 km

Antwerpen 74 km

Bastenaken 119 km

Bergen 61 km

Brussel 34 km

Charleroi 51 km

Gent 97 km

Londen 405 km

Luik 85 km

Luxemburg 165 km

Maastricht 113 km

Metz 245 km

Namen 37 km

Parijs 303 km

Reims 254 km 

Rijsel 138 km

Sedan 156 km
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Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen
Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief.  
Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

Toeristische Dienst  
Ottignies-Louvain-la-Neuve  
Place de l’Université 1 
Galerie des Halles 
1348 Louvain-la-Neuve
+ 32 (0)10 47 47 47
info@tourisme-olln.be
tourisme-olln.be

OP EEN PAAR KILOMETER TOEGANG EN VERVOER

ZUSTERSTEDEN

Leuven  (België)

Jassans-Riottier  (Frankrijk)

Veszprém  (Hongarije)

Tiassalé  (Ivoorkust)

https://www.infotec.be/
mailto:info%40tourisme-olln.be?subject=
http://tourisme-olln.be/nl/home.html

