
 
Het noorden van de stad Leuven is in volle ontwikkeling. Wie hier enkele jaren niet is geweest geraakt er 
helemaal de weg, of het noorden, kwijt. Het Sluispark, Keizersberg, de Vaartkom en de wijk Tweewaters: 
alles is veranderd. Veel van wat er stond zijn we kwijt en er is heel veel nieuws voor in de plaats 
gekomen. Het is dan ook een soms verrassende kennismaking met dit deel in het noorden van de stad.  

Volg de route op het kaartje en de wegbeschrijving. Let op: soms is het goed zoeken naar de 
binnenpaadjes. De nummers op het plan verwijzen naar de plaatsen waarover je iets meer verneemt in 
de tekstjes hieronder. De route is ± 3 km lang. Langs dit traject kan je 26 foto’s terugvinden, telkens te 
zien vanaf de straat, maar kijk zeker ook geregeld omhoog of achterom. Plaats de foto’s in de juiste 
volgorde van de wandelroute, vanaf het vertrekpunt aan het beeld van de kanaalgravers op het Victor 
Broosplein aan de vaart. 

De juiste volgorde mail je naar lotsofleuven@gmail.com tegen uiterlijk dinsdag 18 mei 2021. Uit de juiste 
inzendingen wordt één winnaar getrokken die een gratis ticket wint voor een rondleiding naar keuze van 
Lots of Leuven (met 2 personen). Zie ook: www.lotsofleuven.com of https://facebook.com/lotsofleuven/ 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: vzw Lots of Leuven, Zwartzustersstraat 16/202, 3000 Leuven. 
Download gratis. Printversie: 3 €, te koop bij de dienst Toerisme - Visit Leuven. 

  



Plaats deze foto’s in de juiste volgorde volgens de wandelroute, met vertrek aan het 

beeld van de kanaalgravers op het Victor Broosplein.  

NAAM: ……………………………………………….    Emailadres:………………………………………. 

Antwoord insturen naar Lots of Leuven: lotsofleuven@gmail.com tegen uiterlijk 18 mei 2021 

          

          

      



Wat zijn we kwijt in het noorden ? 

Start: aan de kanaalgravers op het Victor Broosplein.  

Het Victor Broosplein (1) ligt in het noorden van de stad, tussen het Sluispark, de Abdij Keizersberg, 
Noordoever en de wijk Tweewaters. Geef je ogen de kost, overal zie je….vernieuwing! De vroegere 
brandweerkazerne, de brouwerijen, de zware industrie aan de vaart: het voormalig industrieel hart 
van Leuven is het noorden kwijt. Niet helemaal want de stad probeert de historisch waardevolle 
gebouwen te behouden en een nieuwe invulling te geven. Zoals “OPEK”, in 1956 in gebruik genomen 
door Douane en Accijnzen, met kantoren en een entrepotgedeelte. Sinds 2010 is het de thuishaven 

voor een reeks artistieke organisaties en draagt het de naam OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten). Ter 
informatie: dit plein waar we nu staan heeft de naam gekregen van de Leuvense architect, Victor Broos (1908-
1980), die het openbaar entrepot tekende. 

Van het Victor Broosplein nemen we de Sluisstraat, langs het gebouw De Hoorn, richting binnenstad. Zo komen we 
in het Sluispark. 

Vind je de verroeste resten van de oude sluis? Het Sluispark (2) is de autoluwe verbinding tussen het 
stadscentrum en het park Keizersberg. Oude gebouwen en asfalt zijn we kwijt en hebben hier plaats 
gemaakt voor een buurtpark dat ongeveer even groot is als het stadspark en waar water een belangrijke 
rol speelt. Kijk eens rond en ontdek een speelweide, een notenboomgaard, groene zitplateaus, een 

waterspeeltuin en een vistrap. Bij mooi weer is het heerlijk vertoeven dicht bij het water of genieten van zeer 
uiteenlopende evenementen op het centrale, verharde plein met zitpodium.  

We volgen verder de Sluisstraat, laten de Smidse links liggen en nemen de eerste straat rechts: het Klein Begijnhof. 

Het Klein Begijnhof (3) bestaat nu nog uit één straat en twee doodlopende steegjes. Zoals de naam aangeeft, 
is dit het kleinste van de twee begijnhoven in de stad. Tot in de 19e eeuw woonden hier begijnen. Op het 
braakliggend terrein op je rechterkant stond hun 17de-eeuwse Catharinakerk en de infirmerie. Die zijn we kwijt 
want ze maakten plaats voor de bottelarij van Artois (de plaats waar vroeger de flesjes bier gebotteld 
werden). Deze immense loods werd in 2015 op haar beurt afgebroken om het nieuwe woonproject Dijle Delta 
te realiseren. Bij opgravingen ontdekte men hier skeletten van begijnen die begraven lagen binnen en buiten 
hun vroegere kerkmuren.  

We stappen verder, over de parking tot aan de Mechelsestraat. Daar slaan we rechtsaf en ong. 50 m. verder nemen 
we links het Jaartallenpad naar het Klaverpark. 

Het Jaartallenpad (4) langs de Dijle waren we vele tientallen jaren kwijt, maar is nu in alle glorie terug. Ga even 
tot aan het water en lees het infobord over de grote overstroming van 1906 die hier alles onder water zette. 
Het Jaartallenpad is genoemd naar het Leuvense Verbond der Jaartallen, een bekende Leuvense vereniging voor 
mannen die veertig worden. Als je aansluit, wacht je een nieuw leven, dankzij deze unieke Leuvense vorm van 
verenigingsleven: samen met jaargenoten je vijftigste verjaardag voorbereiden… 

Net over de Dijle volg je het pad rechts terug naar de Mechelsestraat. Die volg je links, voorbij de 
Fonteinstraat en de Ridderstraat, bergop tot je na zowat 250 m, links een klein trapje vindt. Neem 
dit trapje naar boven en ga daar rechts richting de woonwijk. Je komt in een straat met de naam 
Keizersberg. 

Hier in de wijk “Verloren Kost” (5) stond ooit een beetje verder (tegenover de campus 
De Wijnpers) de hoogste toren van de tweede Leuvense stadsomwalling. Een stadswacht hield er de 
wacht. De Leuvenaars vonden die hoge toren weinig zinvol en noemden hem daarom de ‘Verloren 
Kost’. De toren diende later nog als gevangenis en als opslagplaats voor buskruit. Die toren zijn we al 

lang kwijt, maar de naam leeft verder in een straat in dit stukje onbekend Leuven. 

Volg de straat tot net voorbij de bocht. Daar kan je een padje rechtsaf nemen, tussen de huizen; dan rechts 
aanhouden (naast huisnr. 9) langs het speelpleintje. Zo kom je op de Mechelsevest en vind je aan de overkant van 
de straat terug een trap naar beneden. Neem de trap, steek de Mechelsestraat over en wandel langs de oude 
inkomstpoort het domein van de abdij Keizersberg binnen. Op het domein stap je aan de parking meteen rechts het 
park zelf binnen. Tip: we zijn ongeveer halfweg. Wie een toilet nodig heeft, ga even de abdij binnen en in de 
inkomhal vind je een pijl naar links: WC. 

Hier, aan de noordkant van Leuven, waar de Abdij Keizersberg (6) is, stond in de 13e eeuw al een 
echte burcht. Keizer Karel (16e eeuw) kwam hier als kind op vakantie. De burcht verdween en er 
kwam, veel later, een prachtige neoromaanse abdij (einde 18e eeuw) in de plaats. Nu wonen er nog 
enkele broeders en studenten. Het reuzegrote Mariabeeld in het park was ooit haar hoofd kwijt 
door een bombardement, maar heeft het nu terug.  Er is ook een klein kerkhof met een gat in de 



grond… Was daar dan toch een geheime tunnel ? De tuin is nu een groot openbaar park (8 ha) met een mooi 
uitzicht op de stad. 

Volg het pad of de grasweide, langs het Mariabeeld en de waterputten, naar het oosten. Als je een beetje zoekt vind 
je dat kleine kerkhof. Nog een beetje verder is er een pad om het park te verlaten. Je komt op de Tramweg.  

De Tramweg (7). We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar Leuven had vroeger ook een tram. Hier 
liep van 1937 tot 1953 een tramspoor. Om de sterke helling van de Mechelsesteenweg te vermijden, reed de 
tram Leuven-Herent in een lus om de Keizersberg heen. Nu wandel je langs een stukje van dit oude spoor 
naar boven. En daar zie je dan de bijenkasten van de stadsimker. 

 

Volg de Tramweg naar boven (pas daar zie je trouwens het gele straatnaambordje), om dan rechts langs de 
grote trappen naar beneden te gaan, richting Engels Plein. 

Investeerders hadden in 1845 plannen om een treinspoor van Leuven naar de Waalse industrieregio aan 
te leggen, dwars door de Keizersberg.  Die spoorlijn zou vertrekken op het Engels Plein (8). Er waren 
echter teveel moeilijkheden met wateroverlast en instortingen. De werken werden stopgezet en ze 
waren al hun geld kwijt. Of waren ze alleen uit op de schat van de Tempeliers en staakten ze de werken 
omdat er geen goud te vinden was?... Die investeerders waren 2 Engelsmannen, vandaar de naam 
“Engels plein”. Nu weet je ook waarom er een gat is op het kerkhof….een zinkgat boven de oude tunnel. 

Steek de straat over en volg het Engels Plein naar links. Dan neem je de derde straat rechts: Baron d’Eynattenstraat, 
naar de Vaartkom. 

Hier zijn we op de Noordoever van de Vaart (9). Vroeger stond er volop zware industrie en 
zelfs een eigen treinstation “Leuven Vaartkom”. Nu vind je er vooral nieuwe industrie: TV-
productiehuizen, e.d.  Enne: als je hier een appartement wil kopen ben je wellicht redelijk veel 
van je spaarcenten kwijt. 

Ga links langs de vaart tot je over de brug kan. Daar ga je rechtsaf en aan de bocht steek je de straat over. Je stapt 
langs de Balk van Beel door de Schipvaartstraat. 

De Balk van Beel (10), een 185 meter lang gebouw was het eerste van de nieuwe Leuvense stadswijk 
Tweewaters. Het ecologisch concept van het gebouw is een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Hier 
zie je in alle richtingen de werken van de stadsvernieuwing in dit gedeelte van de stad: noord 
(noordoever van de Vaart), oost (nieuw woonblokken richting Diestsevest), zuid (toekomstige wijk 
aan de Minckelersstraat) en west (The View en de Molens). 

Over de Dijle volg je de Tweewatersstraat tot aan de Minckelersstraat. Daar sla je rechtsaf. 

 

De school “Stroom” (11) (nr. 192) is een jonge en vernieuwende eerstegraadsschool in de bruisende 
buurt van de Vaartkom. Op termijn willen ze hier o.a. de gewone verwarming kwijt en de cv van de 
toekomst laten werken op Dijlewaterwarmte. Geraken we zo een stukje van de klimaatproblematiek 
kwijt? 

 

Volg de Minckelersstraat tot aan de Vaartstraat en sla rechtsaf, terug richting de vaart. Op de hoek met de 
Vaartkom staat café De Lantaarn. 

“De Lantaarn” (12), een echt volkscafé, moest in 2020, na meer dan 100 jaar, de deuren sluiten. Het 
gebouw wordt door de projectontwikkelaars omgevormd tot woningen. Velen vinden dat jammer. De 
legende gaat dat je de Stella rechtstreeks van de brouwerij getapt kreeg! Op de andere hoek van de 
Vaartstraat komt “The View”, met maar liefst 160 appartementen. Dit gebouw vormt met de Molens, de 
Balk van Beel, de Twist, de Ark, en nog een aantal gebouwencomplexen in opbouw de nieuwe wijk 
Tweewaters.  

 

Zo komen we terug aan de vaartkom en het Victor Broosplein, vertrek en aankomst van deze fotozoektocht. We 
hopen dat je het noorden niet teveel bent kwijtgeraakt en dat je vele, zoniet alle, foto’s hebt gevonden.  

 

Als je nu geïnteresseerd bent in een rondleiding door dit “noorden” van de stad, met een stadsgids van Lots of 
Leuven, kan je ons altijd contacteren via lotsofleuven@gmail.com  


