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Met de auto komende vanuit de richting Brussel
3hoog Leuven ligt op een boogscheut van de autosnelweg E314. Via deze weg is het domein
dan ook makkelijk bereikbaar. Neem afslag 17 (Winksele) en rij richting centrum via de
Brusselsesteenweg.
Volg deze zo’n 500 meter en rij onder de ringweg door. Neem onmiddellijk links de tweede
straat die voor het schooltje met de Octopuspaal loopt. Deze kasseiweg is het begin van de
Mechelsevest. Rij deze helemaal uit, voorbij de school ‘De Wijnpers’. Op het einde van de
Mechelsevest aan de rechterkant vind je 3hoog Leuven! Je kan jouw wagen op de site
parkeren (35-tal wagens) of op de Mechelsevest, vergeet dan niet je parkeerschijf te zetten
(tussen 9 en 18.00 uur, geldig gedurende 2 uur).
Opgelet: de GPS geeft regelmatig bij de school ‘De Wijnpers’ (nummer 72) de locatie als
bereikt aan. 3hoog Leuven ligt echter op het einde van de straat, met nummer 90.
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Met de auto komende vanuit de richting Hasselt
3hoog Leuven ligt op een boogscheut van de autosnelweg E314. Via deze weg is het domein
dan ook makkelijk bereikbaar. Neem afslag 18 (Leuven, Mechelen, Herent) en rij richting
Leuven via de Mechelsesesteenweg. Deze gaat over in de Donkerstraat die u omlaag afrijdt.
Na zo’n 200 meter slaat u rechts af in de Wijnpersstraat. Rij deze omhoog en sla de eerste
straat rechts af. U bevindt zich nu op de Mechelsevest. Rij deze helemaal uit, voorbij de
school ‘De Wijnpers’, op het einde van de Mechelsevest aan de rechterkant vind je 3hoog
Leuven! Je kan jouw wagen op de site parkeren (35-tal wagens) of op de Mechelsevest,
vergeet dan niet je parkeerschijf te zetten (tussen 9 en 18.00 uur, geldig gedurende 2 uur).
Opgelet: de GPS geeft regelmatig bij de tuinbouwschool ‘De Wijnpers’ (nummer 72) de
locatie als bereikt aan. 3hoog Leuven ligt echter op het einde van de straat, met nummer 90.

Met het openbaar vervoer
Het station van Leuven beschikt over vlotte verbindingen met de andere Belgische stations.
Vanuit het station vertrekken tal van bussen richting 3hoog Leuven. Wil je het jezelf zo
makkelijk mogelijk maken, dan neem je bus 284 of 285 (richting Mechelen), die je in een
achttal minuutjes naar de halte “Mechelsepoort” in de Donkerstraat brengt. Nog net de
straat oversteken en je kan de site langs de onderkant bereiken. Zoek het witte muurtje met
de zwarte poort en je bent er!
Reisplanner indien je met de trein komt: http://www.b-rail.be
 eindbestemming: station Leuven
Reisplanner indien je met de bus komt: http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/
 eindbestemming: halte Leuven Mechelsepoort, Donkerstraat

Te voet of per fiets
De site van 3hoog Leuven heeft twee ingangen. Kom je te voet of per fiets vanuit de stad,
dan kan je best binnenkomen via de ingang in de Donkerstraat. Deze ligt ongeveer ter
hoogte van de bushalte “Mechelsepoort” aan de overzijde van de straat. Open de zwarte
poort en kom naar boven!
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