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Wegbeschrijving naar campus Krijkelberg 

Van op de E40 komende uit de richting Brussel 

 Neem afrit 23a (Bierbeek). 

 Ga op het eind van de afrit onder de E40 door en op het rondpunt rechtdoor. 

 Net voor de eerstvolgende verkeerslichten ga je rechtsaf (richting Bierbeek). Volg deze baan tot je 

na een paar kilometer aan een rondpunt komt. 

 Ga rechtdoor aan het rondpunt, nog steeds richting Bierbeek.  

 Aan het volgende kruispunt ga je linksaf (richting Korbeek-Lo). 

 Na 1,9 km vind je aan je linkerkant de Krijkelberg. Op de Krijkelberg zie je het torengebouw voor je 

liggen. 

 Parkeer op de grote centrale parking vooraan. 

Van op de E40 komende uit de richting Luik 

 Neem afrit 23. (Waver, Oud-Heverlee, Korbeek-Lo) 

 Op de afrit zelf blijf je uiterst rechts, richting Korbeek-Lo. 

 Net voor de eerstvolgende verkeerslichten ga je rechtsaf (richting Bierbeek). Volg deze baan tot je 

na een paar kilometer aan een rondpunt komt. 

 Ga rechtdoor aan het rondpunt, nog steeds richting Bierbeek.  

 Aan het volgende kruispunt ga je linksaf (richting Korbeek-Lo). 

 Na 1,9 km vind je aan je linkerkant de Krijkelberg. Op de Krijkelberg zie je het torengebouw voor je 

liggen. 

 Parkeer op de grote centrale parking vooraan. 

Vanuit Leuven centrum 

 Op de Ring rond Leuven rijd je aan de Tiensepoort richting Tienen (Tiensesteenweg). 

 Voorbij de verkeerslichten van het winkelcomplex (Fun, Vandenborre, Lidl, Carrrefour, Quick) ga je 

aan de eerstvolgende verkeerslichten in Korbeek-Lo rechtsaf (Bierbeekstraat). 

 Na 1,5 km vind je aan je rechterkant de Krijkelberg. Op de Krijkelberg zie je het torengebouw voor 

je liggen. 

 Parkeer op de grote centrale parking vooraan. 
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