
Kunst in de etalages
Je wandelt langs 19 tentoonstellingspunten in 
en om Kortenberg. 

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

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

2,5 km
Wandeling



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.

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.

Ga naar links de Lodewijk Maesstraat in, tot je terug op de Leuvensesteenweg uitkomt. Ga 
daar naar rechts. Een eindje verder, ter hoogte van nr. 252, kom je aan Topp Lighting en 
kort daarna ook nog aan Lingerie Sofie en aan Verloy Sport. 

Nog even doorstappen, en je bent aangekomen aan het UPC KU Leuven.

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. 

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

2,5 km
Wandeling


