
Vlak na huisnummer 116 is er voetweg 29, waarin je naar rechts afslaat. De voetweg 
draait zachtjes naar links. Volg het weggetje tot op het einde. Voetweg 29 komt uit op de 
Bosstraat, waar je naar rechts afslaat. Waar de Bosstraat 90° naar rechts draait verandert 
de naam van de straat in Vierhuizenstraat. Ter hoogte van nr. 30 neem je de afslag naar 
links, wat opnieuw een stuk van de Vierhuizenstraat is. Even verder, op de hoek met de 
Vogelzangstraat (naast het kapelletje), zie je recht voor je uit een Voetweg 27. Neem deze 
voetweg en komen door een prachtig stukje natuur. Op het einde van de voetweg kom je uit 
op de Sterrebeeksesteenweg.

Draai naar rechts en loop zo’n 400 meter langs deze steenweg. Steek daar de 
Sterrebeeksesteenweg over naar apotheek Moons-Massonet, waar je rustig de tijd kan 
nemen om de kunst in de etalage te bewonderen.

Stap terug in de richting vanwaar je kwam, kort na de apotheek, aan de stoplichten, sla je 
langs rechts de Everslaan in. De eerste straat draai je naar links, de Leeuwerikenstraat in, 
die lichtjes omhoog loopt. Je komt uiteindelijk uit bij het Heuvelhof, daar ga je naar links, 
voor de huisjes langs. Vlak voor de haag sla je naar rechts en dan bijna meteen schuinlinks 
tussen de paaltjes door, volg je het verlengde van het weggetje... Stap vervolgens naar links 
de Heuvelstraat in naar beneden, waar je terug op de Sterrebeeksesteenweg uitkomt.

Hier draaien je naar rechts en stap je opnieuw zo’n 400 meter tot aan een splitsing. Daar 
steek je de baan over en kies je de linkse weg, dat is de Kruisstraat. Wandel de Kruisstraat 
een heel eind in, naar nr. 82, dat is bakkerij De Broodmolen. We stappen verder heel de 
Kruisstraat af, naar beneden. De Kruisstraat verandert in de Bankstraat, en uiteindelijk kom 
je uit aan het rondpunt van Everberg.

Hier draai je rechts de Steenhofstraat in. Bijna onmiddellijk zien we aan de overkant van de 
straat Stonemanor The British Shop.

We lopen verder de Steenhofstraat af, richting dorp Everberg. Aan het rondpunt gekomen, 
draaien we naar links de Annonciadenstraat in. Daar vindt je rechts Fietsen Goemans, 
en links Café Het Pleintje en vervolgens de Peugeot Garage VDA, onze laatste 
tentoonstellingspunt.

Na de Peugeot-garage neem je de eerste straat langs links, de Kosterberg. Aan het einde 
van de Kosterberg draai je naar links de Wolvenstraat in. Stap verder tot aan het einde van 
de Wolvenstraat, aan het rondpunt. Kies rechts de Prinsendreef.    

Volg de Prinsendreef bijna een kilometer lang, tot je aan links de Minneveldstraat kan 
inslaan. Vervolgens volg je  ongeveer een halve kilometer lang de Minneveldstraat tot je, ter 
hoogte van huisnummers 80 en 84, rechts Voetweg 24 kan inslaan. Deze voetweg geeft uit 
op de Leuvensesteenweg. Nog even naar rechts de Leuvensesteenweg volgen, en je bent 
terug aan het UPC KU Leuven.

Kunst in de etalages
Je wandelt langs alle 29 tentoonstellingspunten! 
Bovendien leidt de route je doorheen enkele 
pittoreske wijken van Kortenberg en ontdek 
je enkele leuke oude voetwegen.

Routeyou
Je kan de route ook volgen via Routeyou op je smartphone.

Surf hiervoor naar upckuleuven.be/agenda/kunst-in-de-etalages.

12 km
Wandeling



Hier kan je via het zebrapad het plein oversteken, zodat je aan de overkant van het dr Victor 
De Walsplein links kan inslaan.

Stap aan de rechterkant van de straat/het plein en vlak na de bushalte kom je aan De Zoete 
Zonde.

Even verder, eveneens aan de rechterkant, kom je aan de bibliotheek van Kortenberg. 
Ook daar kan je achter de ramen een aantal kunstwerken bewonderen. Als je tijd hebt en de 
bibliotheek open is, kan je ook even binnengaan. In de bibliotheek zelf loopt er, eveneens 
tijdens de maand oktober, een kleine tentoonstelling van onze beeldboeken/artjournals 
(neem hier best wat meer tijd voor, een beeldboek behoort bij de slow-art. Zet je even neer, 
en blader rustig, door een boek, en geniet…).

Wandel rustig verder tot op het einde van het dr. Victor De WalsPlein op de hoek met de 
Brouwersstraat, waar je AEF-immo ziet. Aan AEF-immo draai je naar links de Brouwersstraat 
in.  Een eindje verder, langs de linker kant, op de hoek van de Brouwersstraat met de 
Lodewijk Maesstraat, kom je aan krantenwinkel Karter 1, en op de hoek daar tegenover 
vind je fietsen Verhelst.

Stap verder langs de linkerkant van de Brouwersstraat tot aan kapsalon Cludts.

Even verder, aan de linkerkant sla je de Kerkstraat in, richting Leuvensesteenweg. Daar kan 
je opnieuw naar rechts afslaan. Hier komt je achtereenvolgens Topp-Lighting, Lingerie 
Sofie en Verloy Sport tegen.

Kort na Verloy Sport sla je rechts de Karterstraat in. Op de hoek met de Brouwersstraat sla 
je rechts in. Langs de rechterzijde van de straat, op nr. 65, vind je Oxfam Wereldwinkel.

Stap nog even verder door in de Brouwersstraat, tot aan het kruispunt met de Kloosterstraat. 
Steek daar de weg over. Sla de Kloosterstraat in, maar neem daar meteen het eerste straatje 
langs links. Via dat straatje kom je op de parking terecht van het OC Berkenhof/muziekaca-
demie. Het grote rode gebouw rechts is het dienstencentrum Berkenhof. Indien het grote 
hek gesloten is, probeer dan het kleine hekje langs de linkerkant.

Stap nog verder door op de parking, tot je aan de Beekstraat uitkomt. Draai naar rechts 
en steek het kruispunt met de Wipstraat over en loop gewoon verder recht door tot het 
einde van de Beekstraat. Draai daar naar links de Camiel Schuermanslaan in. Stap verder 
tot aan de eerste straat rechts: dat is de Populierenlaan. Volg de Populierenlaan volledig, 
tot ze uitkomt op de Bosstraat. Draai daar naar rechts en volg de Bosstraat die in de bocht 
overgaat in de Vierhuizenstraat. Volgen de Vierhuizenstraat tot aan de eerste straat rechts: 
de Maaistraat, sla die in. De Maaistraat volg je volledig tot ze uitkomt op de Hoogveldstraat, 
waar je naar rechts afdraait. De eerste straat langs links is de Windmolenstraat, die volg 
je volledig (rechts om de blok heen) tot ze uitkomt op de Leuvensesteenweg. Steek de 
steenweg niet over maar draaien naar rechts, terug richting het centrum. Een eindje verder, 
op nr. 80, kom je bij leder- en meubelwinkel Stolz. 

Stap verder langs de Leuvensesteenweg in de richting van het centrum van Kortenberg. 

Startplaats
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, campus Kortenberg.  
Adres: Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Route
Blijf langs de kant van de kliniek en stappen in de richting van het centrum van Kortenberg. 
Al spoedig kom je langs rechts twee winkels tegen waar je kunstwerken kan bewonderen:  
EVS keukens en de Leonidas-winkel.  

Iets verder, op de hoek van de Stationstraat en de Leuvensesteenweg vind je Property & 
Pelsmaekers.

Sla nu de Stationstraat in naar rechts. Na een korte afstand zie je een groot wit huis met een 
lange oprit ervoor: apotheek Biopharm. Wandel gerust tot aan het huis zelf en bewonder 
het beeldend werk van dichtbij.

Loop terug de oprit van het huis af en steek de Stationstraat over. Wandel nu terug richting 
Leuvensesteenweg, aan het rode licht ga je opnieuw naar rechts. Een eindje verder kom je 
aan een volgende tentoonstellingspunt, de Idélica.   

Vlak na de Marie Christinastraat, op de hoek vindt je de Thomas Cook travel shop.

Vervolg je wandeling, nog steeds richting Brussel, langs de rechterkant van de 
Leuvensesteenweg. Als je langs deze kant blijft lopen kom je achtereenvolgens dieren-
winkel Het Gulden Pootje,  apotheek Moons-Massonet en Sultan Kebab tegen. 

Aan het zebrapad/groene licht kan je nu de Leuvensesteenweg oversteken. Schuin links 
tegenover de kebabzaak vind je boetiek Janny’s. 

Stap verder aan de linkerkant van de Leuvensesteenweg, nog steeds richting Brussel. Steek 
de Lodewijk Maesstraat over. Even verder, op de hoek van het Craenenplein, ligt bloemen-
winkel Gerrit en Sylvie.
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