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keizersberg

niemand zal je veroordelen als je hier gewoon eens voorbij loopt op weg
naar een leuk chillplekje, cafe,' winkel, restaurant of skatepark.
onze standbeelden wijzen je de weg!

hier voel je je in het midden van de stad toch nog in de natuur. de abdij
boven op de berg dateert oorspronkelijk uit de elfde eeuw, en was de
vroegere residentie van de graaf van leuven. nu wonen er nog monniken en
kan je er ook op kot. het panoramisch uitzicht krijg je er gratis bij!
7

sluispark
is prachtig. zoek 3 grappige beeldjes in de nissen van het gebouw. op de
eerste rij vind je geleerden, kunstenaars en historische figuren.

oude markt

2

de oude markt is de langste toog van europa. een plein dat van begin tot
' doe de test op de achterkant van deze kaart
einde gevuld is met cafes.
om te zien in welk cafe' jij de nacht het beste doorbrengt.

LEUVEN

brouwerij stella artois

4

begijnhof

ga terug naar de middeleeuwen en verdwaal in de straatjes van het
begijnhof. een prachtige omgeving, als je na de oude markt eens een
rustiger deel van leuven wil zien.

universiteitsbibliotheek

3

nog zo'n eyecatcher in de leuvense skyline: de brouwerij van ab inbev,
waar onder andere het leuvens bier stella artois gebrouwen wordt.
je kan elk weekend een blik achter de schermen werpen als je op
voorhand een ticket weet te bemachtigen.

C
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leuven is klein genoeg om je te voet te verplaatsen in de stad. op deze kaart staan daarom ook 3 wandelingen
uitgestippeld tussen 4 en 7 kilometer, waarmee je zo goed als heel de stad doorkruist.
er rijden wel bussen in elk stadsdeel, maar daar zul je niet veel tijd mee winnen. bewegen is dus de boodschap!
moest je het nog niet gezien hebben in het straatbeeld: de meeste leuvenaars nemen de fiets om zich te verplaatsen.
je kan zelf fietsen huren voor een dag bij leuven leisure -tiensestraat 5- of bij fietspunt leuven
- professor van overstraetenplein 1-. vergeet niet op voorhand te reserveren op hun website.
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lokale regels:
als je beslist een fiets te huren: let erop dat je niet fietst in de voetgangerszones! de politie zal je tegenhouden.
het is verboden om alcohol te drinken in het openbaar tussen middernacht en 8 uur 's morgens.
op cafe' kan je wel heel de nacht bestellen wat je wil.
winkels zijn open tussen 10 en 18 uur en sluiten op zondag. sommige supermarkten zijn wel langer open.
in de meeste restaurants kan je eten bestellen tot 22 uur 's avonds en cafe'' s zijn meestal 7 op 7 open tot 's nachts.
zin om langer dan 1 nacht in leuven rond te hangen? begrijpelijk.
we hebben een paar hostels in het centrum waar je voor een redelijke prijs kan overnachten:
leuven city hotel -ravenstraat 37-, the cube hostel -brusselsestraat 110-, hostel de blauwput -martelarenlaan 11aop voorhand reserveren is aan te raden.

sint-donatuspark

de taal:

9

niemand noemt dit het 'sint-donatuspark', iedereen zegt gewoon stadspark.
het stadspark heeft veel heuvels en grasveldjes om in de zon te zitten
met je vrienden. een favoriet onder de studenten.
10

de kotmadam kookte voor de arme studentjes,
tegenwoordig zijn er ook lekkere en goedkope alternatieven te vinden in leuven.
hal5

16

hal5 in kessel-lo is een oude loods waar nu verschillende food concepts
en sociale organisaties samen zitten. bestel een pizza bij antico en een
drankje aan de bar en zet je neer op het gezellige terras.

de werf

alfons streetfood

26

optimist

van de sfeer in de optimist word je gegarandeerd optimistisch.
een gezellig terras -verwarmd en overdekt in de winter-, lekker eten
en sympathieke uitbaters. kom op tijd want de plaatsjes op het terras
zijn snel ingenomen door trouwe fans van dit cafe.'

het alfons smetsplein is een centraal punt tussen verschillende aula's
van de universiteit. studenten passeren hier dus geregeld en bestellen
dan ook vaak eten aan 1 van de kraampjes op het plein. onze favoriet:
syrische specialiteiten bij damasco voor een heel kleine prijs!

27

apero

1 van de gezelligere cafes' op de oude markt waar je 's avonds laat kan
dansen op disco, funk en house. check online of er een dj komt wanneer
je er bent: feest verzekerd!
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viavia

in de viavia in heverlee moet je zijn voor de betere spaghetti. hun andere
gerechten zijn ook lekker en exotisch, maar iets duurder. extra pluspunten
voor hun gezellige terras buiten!

28

dokteur

bar dokteur bestaat nog niet zo heel lang en wordt uitgebaat door 2
jonge gasten. zij hebben alvast als motto: 'als je een droge keel hebt,
ga je toch ook naar de dokter?' een goede uitvalsbasis om je avond te
beginnen, want meer centraal kan deze bar niet liggen!
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op zoek naar een vegetarische en betaalbare maaltijd? bij het strand
ben je aan het juiste adres. zet je aan een tafeltje tussen de planten en
kies iets uit het 100 procent vegetarische menu!

op de hoek aan sint-maartensdal vind je alfalfa, een plek waar ze
heerlijke en gezonde snacks 'with a twist' verkopen. voor de fans van
falafel en halloumi.

29

bar berlin

bar berlin is de perfecte plek om tijdens je wandeling even te pauzeren.
zak in hun grote zetels onderuit met een lekkere koffie of thee.

fritwinkeltje

kapucijn

25

deze traiteur-slagerij verkoopt zonder twijfel de beste belegde broodjes
van leuven. kom op tijd want er kan 's middags al eens een rij staan.
de vriendelijke bediening maakt dat snel goed!

zoals fonske een
onlesbare dorst heeft naar kennis,
hebben jullie ongetwijfeld een
onlesbare dorst na al
het wandelen.

voor actuele info over festivals, evenementen of expo's kan je langsgaan bij visit leuven naamsestraat 3.
ze zijn elke dag open tussen 10 en 17 uur. of kijk op hun website www.visitleuven.be.

10x to do
36

38

cinema zed is een bioscoop zoals je er nog weinig vindt vandaag: gezellig,
zonder pauze en zonder luid geknabbel van de persoon naast je. het is
namelijk verboden te eten tijdens de vertoning. in cinema zed worden enkel
'goede films' getoond, die verdienen je aandacht!

museum m leuven

42

museum m staat bekend om haar prachtige gebouw en tentoonstellingen,
die de perfecte afwisseling zijn tussen modernere en oudere kunst.
in de zomer kan je er genieten van een lekker aperitief op het dakterras,
dat een adembenemend uitzicht biedt over de leuvense skyline.

open gym wilsele

39

het skatepark sportoase is de hotspot van de leuvense skaters. het ligt
net buiten het stadscentrum en naast het gelijknamige zwembad. twits,
de leuvense skateshop, organiseert er elk jaar een populaire skatecontest.

kruidtuin

41

de mogelijkheden in stelplaats zijn eindeloos: om de 2 weken zijn hier
clubavonden met internationale dj's, er is een skatepark, zeefdrukatelier,
fietsenmaker, een legal wall voor graffiti en talloze evenementen
in de grote hal en op het binnenplein.

44

leuven heeft 1 van de mooiste botanische tuinen in belgie. . ga op zoek
naar de schildpadden in de tropische serres of kom tot rust in de
verzonken tuin. by the way: de toegang is gratis.

mijnleuven, naamsestraat 3b, 3000 leuven
visit leuven, naamsestraat 3, 3000 leuven
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tussen de hoge oranje torens van sint-maartensdal zijn er best leuke
plekjes om te gaan chillen met je vrienden. veel buurtbewoners komen
hier samen om bij te praten, te petanquen, hun gedeelde moestuin te
onderhouden of samen te eten.

van waeyenberghpark

15

blauwe kater

30

klaar voor de beklimming? stap het van waeyenberghpark helemaal op
tot boven, volg vervolgens nog het padje langs de ring en rust uit op
het zitbankje met het beste uitzicht op leuven. een beetje moeilijker
te vinden, maar de zoektoch zeker waard!

de blauwe kater is een gevestigde waarde in leuven. ze verhuisden een
paar jaar geleden naar de vismarkt, waar ze nu een terras hebben om
voorbijgangers te spotten. hier kan je je vooral aan jazz en blues
verwachten, alsook aan meer dan 90 biersoorten.

mok

31

mok is een gezellig kleine koffiebar in het begin van de winkelstraat.
bestel je heerlijke koffie aan de open toog en loop dan naar 'vanachter'
waar nog een gezellige ruimte met tafeltjes is.

commerce

32

reynaert

33

metafoor

34

in dit cafe' op de hoek van twee pleinen kan je 's middags aankomen voor
een lekkere spaghetti, heel de middag in de zon blijven zitten en 's avonds
nog doorzakken aan de toog. een zeer geliefde plek voor zowel jonge
als oudere leuvenaars.
dit cafe' is nog een echte oldschool 'kroeg'. het ligt in de studentenbuurt
' zijn, waardoor je hier een mix van buurtbewoners
waar weinig cafes
en studenten vindt.

35

in de kaminsky kan je lekker en goedkoop eten en vervolgens blijven
plakken voor een paar drankjes. hun ruime terras is in de zomer een grote
troef. maar door de vorm van het gebouw heb je binnen ook veel ramen
om aan te zitten.

think twice

welk cafe' moet ik kiezen op de oude markt?
46

in think twice vind je niet alleen tweedehandstruien, -shirts, en -broeken,
maar ook kleedjes, leather jackets en flashy ski-jassen. het ganse aanbod
wordt meerdere keren per jaar stevig afgeprijsd -tot en met 1 eurodagenwaardoor je pareltjes op de kop kan tikken voor weinig geld.

de slegte

barboek

49

flugzeug is de gerenommeerde platenzaak voor zij die meer exclusieve,
underground muziek willen leren kennen. de eigenaar runt deze zaak al
een paar jaar, dus als je op zoek bent naar specifiek muziekadvies, zal
hij je altijd van een vriendelijk antwoord voorzien. achter in de winkel
kan je soms een kleine expo meepikken!

content

een ballonvaart kan je in
leuven niet maken, maar met deze
10 tips is je dag ook zo gevuld.

48

barboek is een bar en boekenwinkel, zoals de naam misschien al deed
vermoeden. je kan er boeken kopen, maar het is ook mogelijk om er een
drankje te drinken, zoals hun heerlijke homemade lemonade. niets beter
dan even te bekomen met een drankje tussen een hoop boeken, toch?

flugzeug

giraffe

51

zin in een
dikke boi^te?

de giraffe is bij uitstek 1 van de meest populaire urban kledingwinkels
voor de leuvense jongeren. aanvankelijk werden er exclusief vinyls en
cd's verkocht, maar intussen is het voornamelijk een kledingzaak, met
kledij van onder meer arte, obey, carhartt, wasted paris. . ben je dus
op zoek naar streetwear, dan weet je waar je moet zijn!

'
benieuwd naar echte
belgische ambiance?

47

charmante boekenwinkel waar je alle nieuwe boeken vindt, maar ook
boeken die een verleden achter de rug hebben. fotografie, filosofie,
fantasy, romantiek, politiek: er is voor ieder wat wils.

45

wandel vanop de ring richting het kasteel van arenberg langs de
ontelbare studentenkoten die hier liggen. in de week vind je massa's
studenten die hier komen sporten, chillen en naar de les gaan.
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in het openbaar entrepot voor de kunsten, beter bekend als opek,
is alles te vinden: dans, theater, beeldende kunsten, literatuur,
fotografie en lekker eten. opek ligt aan het uiteinde van het leuvense
kanaal, waardoor ze een leuk plein aan het water hebben.

43

de open gym in wilsele is volledig uit gerecycleerd materiaal gemaakt
en is toegankelijk voor iedereen. voor een klimaatbewuste en aangename
sportervaring is deze gym ideaal.

sportkot -arenberg-

stelplaats

sint-maartensdal

kaminsky

37

ben je een liefhebber van dans, beeld en/of geluid? dan is het stuk
the place to be! als je honger, dorst hebt of een gezelschapsspel wilt
spelen, kan je ook terecht in het amusante stukcafe.' je kan hier ook
een film meepikken van cinema zed.

opek

ontwerp:
lisa van der auwera

de bruul is de grootste 'speeltuin' van leuven, ideaal om te gaan
basketten, voetballen, skaten, of gewoon te gaan picknicken.
hier zitten altijd veel jongeren, en er worden in de zomer ook kleine
'festivals' gehouden.

10x winkelen

het depot is de' concertzaal van leuven. ze ligt vlakbij het stati
on en
is dus gemakkelijk te bereiken. deze zaal staat in heel belgie. bekend
voor haar gezelligheid en goede sound.

skatepark sportoase

13

een romantisch plekje in hartje leuven, dat leuvenaars kennen als het
'paradijske'. must do; een foto nemen met je lief op de blauwe brug. must
not do; lawaai maken en de romantische date van andere koppels verstoren.

de metafoor is een typisch leuvens bruin cafe' waar het altijd gezellig druk is.
ideaal voor als je de oude markt wil ontvluchten, aangezien het maar
1 straat verder ligt. bierliefhebbers komen hier zeker aan hun trekken.

deze 10 plekken kunnen
daarbij helpen.

cinema zed

de bruul

auteurs;
marthe algoed, amelie lorent, annelies rom,
kian schelfhout, esther deroo, annelien vercammen,
jade jacques, emma hallemans

24

1 van de betere frituren in leuven, die echt nog in een 'barak' gevestigd is.
want wie komt er nu citytrippen in belgie. zonder eens frieten te eten?

toeristische info:

stuk

12

23

alfalfa

19

achteraan op het alfons smetsplein vind je de vietnamees banh mi ah quy.
we zijn vooral fan van de pho -vietnamese noedelsoep- en de zelfgemaakte
lenterolletjes. cheap and delicious!

het depot

dijlepark

21

18

1 van de nieuwe hotspots aan de vaart is bar florida. ze hebben een
geweldig interieur, maar ook een terras aan het water. probeer hun
overheerlijke pita's en bestel een origineel biertje.

banh mi ah quy

11

abdij van park ligt een stukje buiten leuven, maar is zeker de moeite
om te bezoeken. de oude gebouwen samen met de vijvers en natuur
katapulteren je meteen ver buiten het stadsleven.

17

de nummer 1 onder de studenten. goedkoop, lekker, een gigantisch terras
en een leuk concept: je krijgt je eten zoals echte werkmannen op de werf
in een brooddoos.

florida

abdij van park

10x op cafe'

10x goedkoop eten

het strand

ongeveer iedereen in leuven kan je in het engels verderhelpen. aarzel dus niet om ons
aan te spreken als je de weg kwijt bent of nog een leuke plek zoekt om te eten.

8

een plek om in het centrum van leuven even bij te komen van het shoppen
of je broodje op te eten. op de terrassen heb je een mooi zicht op de dijle en
kan je even wegdwalen in je gedachten. hier ligt fiere margriet ook, op
regenachtige dagen drijft ze zelfs op het water!

park bellevue is een lang en smal park langs de treinsporen. je voelt
je een beetje op de zeedijk als je hier wandelt. met treinen in plaats
van de golven dan. de zon blijft hier 's avonds lang hangen, ideaal dus
voor een aperitief.

K

overnachten:

dijleterrassen

bellevue

leuven is klein, overzichtelijk en gezellig. we zijn met 100.000 inwoners, maar daar komen elk academiejaar wel
50.000 studenten bij. je zal meteen merken dat leuven een stad voor jongeren is: er zijn overal betaalbare
cafes' en restaurants, iedereen doet alles met de fiets en onze parken zitten op zonnige dagen vol met jongeren.
first things first: wat moet je zeker weten voor je aan je bezoek aan leuven begint?

verplaatsen:

sluispark is de nieuwe chillplek voor jonge leuvenaars. op zonnige dagen
ligt dit park vol met spikeballsets en groepjes jongeren die iets komen
drinken. ga op zoek naar de oude sluizen van de dijle of wandel langs
de nieuw aangelegde vistrap. vraag 's avonds eens aan een leuvenaar wat
dat felverlichte woord in de lucht betekent!

5

de bib van de univerisiteit heeft prachtige leeszalen en een hoge toren
met een panoramisch uitzicht over leuven. een bezoek kost je 7 euro

TIPS VOOR EN DOOR JONGEREN

praktische info

deze kaart werd op vraag van visit leuven gemaakt door
een groep leuvense jongeren en mijnleuven,
het jongerenlabel van de stad.

leg je languit zoals fiere margriet op 1 van deze 10 chillplekjes in de stad!

onvermijdelijk, onmisbaar en iconisch,
maar ook een beetje typisch: 5 tourist classics in leuven.

1
stadhuis
je kan er niet naast kijken op de grote markt: het stadhuis van leuven

colofon:

10x chillen

5x tourist classics

50

de content die 'content' verkoopt is allemaal 'zero waste'.
dat betekent dat ze niet met verpakkingen werken -tenzij herbruikbare-.
groenten, fruit, brood, drank, etc..: alles wordt milieubewust verkocht.
daarbovenop zijn de producten in kwestie ook nog eens lokaal.
leuvenser dan dat kan het niet worden.

helt

52

exotic world

53

helt is een kledingwinkel die zich soms durft profileren als enkel voor mannen,
terwijl er eigenlijk voldoende oog is voor genderneutrale kleren en unisex
accesoires. hun stijl leunt aan bij de scandinavische esthetiek, maar er
wordt ook gespeeld met collecties uit andere europese landen.
de exotic world is een echte wereldkeuken-supermarkt, waar tal van
internationale producten worden aangeboden. china, polen, pakistan, iran..
alles staat hier redelijk rommelig door elkaar, maar als je op zoek bent
naar iets specifieks, kan je het aan het personeel vragen en dan vinden
zij het wel voor jou!

nachtwinkels

54

kringwinkel

55

klaar voor
een 'exotisch'
feestje?

benieuwd naar
het leuvense
studentenleven?

nood aan
een frisse
pint?

barvista

bar nine

ambiorix

de giraf

kom
dansen met
een cocktail
in je hand

de meest
instagramwaardige
cocktailbar

' ' volk
veel
en goedkoop
bier

voor wie zin
heeft in iets
alternatievers

nood aan een
chille avond in
een bruine kroeg?

de blokhut cafe belge
voor
ieder wat
wils!

nostalgisch?

konden niet ontbreken op deze lijst: de helden van de nacht, namelijk de
uitbaters van de leuvense nachtwinkels. die zijn gemiddeld open tot 4u,
waardoor je quasi op elk moment nog een voorraadje eten of drank
kan inslaan. onze persoonlijke favoriet: nachtwinkel sherpa.
aan de ring van leuven vind je in een grote loods de kringwinkel.
meubels, kleren, servies, boeken... alles wordt hier tweedehands
verkocht aan belachelijk lage prijzen.

de bakker toont je de weg naar de 10 leukste winkels in leuven.

villa artois
elke student
belandt hier
wel eens

plaza

bierkelder

cafe revue

kom supporteren
voor je favoriete
voetbalploeg

dansen
in een donkere
kelder!

wanneer
al de rest
al gesloten is

2

28/09/2021

18:03

43

wandeling 1 volg de rode stippenlijn

aarschotsesteenweg
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afstand: 7 km - tijd: 1.30u wandelen
' verken de kleine straatjes van het oude centrum - inclusief hippe winkels en cafes
en wandel mee met de dijle langs de mooiste groene plekjes van leuven.

engels plein

40

18
vaartkom

6
verlaat de grote markt langs 28 en steek de straat over om bij het geografische middelpunt van leuven uit te komen -zoek de steen!hierrond verschuilen zich veel verborgen pareltjes in de kasseistraatjes. een nieuw t-shirt als souvenir kopen bij 52 , boeken lezen en koffie
drinken bij 48 , foodsharen op het binnenplein van 26 of een lekker bier ontdekken in 30 ? kies zelf maar!

t

loop via de wandelingstraat - pun intended - tot bij 8 . zeg dag tegen fiere margriet en wandel verder tot bij 13 , waar je de jongeren
uit de buurt kan uitdagen voor een potje voetbal of basket. sla linksaf naar de tessenstraat en pauzeer nog even bij 29 . wie zijn
lievelingseten of -drinken uit zijn thuisland mist, vindt het ongetwijfeld terug bij 53 , ook al moet je misschien even zoeken.
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wandeling 2 volg de blauwe stippenlijn
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steek de dijle over en betreed ' het paradijske'' 12 , zoals dit parkje door leuvenaars wordt genoemd. even verder waan je je pas echt in de
middeleeuwen in 4 . tijd om terug naar het heden te komen: steek de drukke ring over en verken de groene ruimte van de studentencampus
arenberg 45 . eindigen kan je op het terras van 22 . dat heb je nu wel verdiend!

vest
tse
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traat

sla je voorraad in, want er wacht een heuse bergop naar het hoogste punt van leuven 15 . zoek het romantische bankje tussen de bomen, het
is vrij goed verstopt! ga via het van waeyenberghpark terug naar beneden en sla rechtsaf op de kapucijnenvoer tot bij 44 : picture perfect
spot! tip: ga op zoek naar de 'verzonken tuin' en de familie schildpadjes die hier wonen. voor wie honger gekregen heeft, biedt 25 lekkere en
goedkope broodjes aan. wandel de janseniusstraat door,
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afstand: 4 km - tijd: 1u wandelen
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last van hoogtevrees? blijf dan gezellig beneden bij 32 terwijl je vrienden aan het puffen zijn op de trappen. bekijk de middeleeuwse stadsmuur
en de groepjes studenten in 9 en wandel verder tot aan de vesaliusstraat voor de betere vegan keuken 20 of de betere cinema 38 .
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schapen straat

redingen straat

wandel verder langs de vele studentenkoten en leuke bruine kroeg 33 tot je aan de ring komt. aan de overkant vind je het zwembad, sportzalen,
8
klimmuur en het grote outdoor skatepark van leuven 39 . verlaat de bewoonde (studenten)wereld en neem de brug over de spoorweg: welkom in
de abdij van park 11 ! een goed bewaarde oase van rust, om even te bekomen van al die studenten, of om je voor te bereiden op de terugweg die
eindigt in 1 van de cafes' op deze route.
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wandeling 3 volg de groene stippenlijn
aan

45
van op de grote markt wandel je via de bondgenotenlaan in 1 rechte lijn naar het station, tenzij je onderweg bij 47 of 51 binnengaat,
wat we zeker aanraden! je bent nu op het martelarenplein, met in de hoek muziektempel 36 . wandel langs de hoge kantoorgebouwen verder tot
aan de tiensepoort. sla een verpakkingsvrije picknick in bij 50 of eet en drink iets op het terras van 35 .
volg de tiensesteenweg tot je de spoorweg oversteekt: welkom op 'de dijk' van leuven, een 750 meter lang park met uitzicht op de treinen 10 .
zet je tocht verder tot bij 16 , waar het op zonnige dagen altijd gezellig druk is aan de bar en op het grasveld ervoor. uitgerust? dan wandelen
we door de stationstunnel terug het centrum van leuven binnen. moest het al avond zijn: voor de betere feestjes moet je bij 41 zijn.
anders loop je gewoon de diestsestraat in, waar je kan thriftshoppen 46 en een plaatje kan vinden 49 . voor de beste koffie moet je dan
weer bij 31 zijn. sla rechtsaf in de minckelersstraat: welkom in sint-maartensdal 14 ! haal iets lekker uit bij 23 en zet je tussen de oranje
torens.
volg de geur van de stella artois-brouwerij 3 tot aan de vaartkom. deze oude industrie. le wijk is tegenwoordig omgevormd tot nieuwe hippe
plek. een goed terras en lekker eten vind je bij 18 , voor theatervoorstellingen - of een ander goed terras - moet je bij 40 zijn en gewoon chillen
doe je in 7 . de laatste opgave: beklim de berg waarop de abdij van keizersberg 6 staat voor een mooi uitzicht over de stad!
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achter.. het station en aan de vaartkom vind je de nieuwste hotspots in leuven:
' restaurants en cultuurhuizen: hier moet je geweest zijn!
oude industriele
hallen, hippe cafes,
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afstand: 7 km - tijd: 1.30u wandelen
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we beginnen waar veel studenten hun dag afsluiten: de oude markt 2 , a.k.a de langste toog van europa. meteen dorst? neem dan een pint in
27 . of toch eerst iets eten? ga dan de krakenstraat omhoog en wandel rechtdoor tot op het hogeschoolplein: zoek snel een plekje tussen
de studenten bij 17 . meer goedkope en lekkere gerechten vind je even verder op het alfons smetsplein bij 19 en 21 . loop langs de
studentenbars tot op het herbert hooverplein, waar een fontein in de vorm van het leuvense stadsplan stroomt. voor je zie je de toren van 5 :
beklimmen kost je 5 euro, maar het uitzicht is de moeite.
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'
ontdek de leuvense studentenbuurt: lekkere en goedkope eetplekken, toffe cafes,
parken vol studenten en de mooiste universiteitsbib van het land.
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