
Hoe kan je Don Bosco bereiken? 

Trein
Vanaf Leuven station neem je de L-trein richting Ottignies of Waver. (uurregeling op
www.nmbs.be).  Stap af in Oud-Heverlee (= de tweede halte na Leuven)

Blijf aan dezelfde kant van het spoor en neem de rechtse (steile) weg naar boven
(Korbeekdamstraat)

Wandel tot het einde van de Korbeekdamstraat (negeer zijstraten) tot je aan een kruispunt
komt waar je links, voor het grasveld een bank ziet staan. 

Neem op dit kruispunt de straat rechts
(Groenstraat) en wandel deze helemaal af. 

http://www.nmbs.be).


De straat maakt een scherpe bocht naar links en vanaf hier zie je het Don Boscohuis liggen
(je eindbestemming).

Bus
Vanaf Leuven station bus 337 richting Waver. (uurregeling op www.delijn.be) 
Afstappen in Oud-Heverlee halte Don Bosco. 

Auto:
Via E40 vanuit Brussel
Volg de E40 richting Leuven. Een vijftal km voor Leuven afrit 22 ‘Bertem/Tervuren’ nemen.
Volg richting Bertem (rechtsaf) tot rotonde. Op de rotonde de eerste afslag nemen (richting
Korbeek-Dijle). Volgen tot aan T-kruispunt. Rechtsaf onder viaduct en dan onmiddellijk links
richting Korbeek-Dijle. Deze betonbaan gedurende 2,5 km volgen tot T-kruispunt. Nijvelse
baan opdraaien naar rechts. Na 150 m linksaf de Korbeeksestraat richting Oud-Heverlee in.
Na de kerk linksaf de Stationsstraat nemen. Na 500 m de eerste straat rechts nemen (Op-
hemstraat). Volgen tot aan de spoorweg. Over de spoorweg onmiddellijk links de Rozen-
bergstraat nemen. Tweede (smal) straatje links oprijden (Don Boscolaan). Boven bent u er.

Via E40 afrit Haasrode
Autostrade E40 richting Luik. Een zevental km na Leuven de afrit 23 ‘Haasrode’ nemen.
Rechtsaf richting Blanden/Oud-Heverlee. Aan de lichten rechts en onmiddellijk schuin links
richting Oud-Heverlee, Zoete Waters (NIET volledig rechtsaf  richting Leuven N251). Deze
weg gedurende 3 km volgen tot aan Zoete Waters (vijvers). Aan kruispunt na laatste vijver
rechts af slaan (Waversebaan). Een 500 m verder linksaf de oprijlaan van Don Bosco
indraaien (rechtover de voetbalvelden).

Via Ring van Leuven
Ring rond Leuven tot aan de Naamse Poort. Rechtsaf slaan richting Namen
(Naamsesteenweg). Aan de verkeerslichten (net voor de spoorwegovergang) rechtsaf
richting Oud-Heverlee. Aan het eerste kruispunt links de Waversebaan opdraaien. Deze
weg volgen gedurende vijf kilometer. Een 500 m na de tweede stoplichten in Oud-Heverlee
kan je rechts de oprijlaan van Don Bosco oprijden.

Via E314 vanuit Lummen
De E314 richting Leuven volgen tot afrit 15 ‘Leuven’ (Koning Boudewijnlaan). Aan de
eerste lichten rechts afslaan de N253/Sint-Jansbergsesteenweg op (richting Egenhoven/
Korbeek-Dijle). Deze baan bijna 3,5 km volgen. In de S-bocht linksaf de Korbeeksestraat
richting Oud-Heverlee. Na de kerk linksaf de Stationsstraat nemen. Na 500 m de eerste
straat rechts nemen (Ophemstraat). Volgen tot aan de spoorweg. Over de spoorweg
onmiddellijk links de Rozenbergstraat en het tweede (smal) straatje links oprijden (Don
Boscolaan). Volgen tot boven en u bent er.



Het is ook mogelijk de autostrade eerder te verlaten en via de ring van Leuven (zie eerder)
naar Oud-Heverlee te rijden.

Met de GPS
Het juiste adres is Don Boscolaan 15, kent je GPS geen huisnummers en wel de ‘Klooster-
dreef’ (naam van de oprijlaan) dan kom je zeker goed terecht. 


