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Lots of Leuven 
 

 

 
 

Uw gidsen voor een boeiende, professionele rondleiding doorheen de grote en 

de kleine geschiedenissen van Leuven 

Wie ? Lots of Leuven is een groep van 13 onafhankelijke gidsen, actief in het Leuvense. Ze zijn 

allemaal officieel erkend door Toerisme Vlaanderen. 

Wat ? Naast individuele gidsbeurten organiseren ze publieke wandelingen. Daarover vind je alle 

informatie op de website: http://www.lotsofleuven.com, of op hun gelijknamige Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/lotsofleuven. 

Waar en wanneer? De meest typische rondleidingen van de Lots of Leuven-gidsen zijn de 3 x 3 x 3 

wandelingen die elke derde zondag van de maand plaatshebben om drie uur in de namiddag, drie 

kwartier lang aan drie euro per deelnemer. 

De derde wandeling, op 18 maart rond de Parkabdij, kende ondanks de felle vrieskou alweer een 

grote bijval. 

Op zondag 15 april gaan we voor de vierde keer op stap op en rond de Dijlemolens. We vertrekken 

om 15 u. stipt aan inkom van de Dijlemolens (Zwartzustersstraat 16 te Leuven), waar we ook 

eindigen (parkeren is hier geen probleem op zondag). 

Onze gids Jan, die zelf in de Dijlemolens woont, neemt ons mee naar het eiland tussen de armen van 

de Dijle. Hier stonden de watermolens als getuigen van de geschiedenis van Leuven: van de slag 

tegen de Vikings over het ontstaan van het Begijnhof tot het huidige Dijlepark. Maar de Dijlemolens 

hebben ook een hedendaagse functie als wooncomplex rondom de vroegere watermolen. 

Op deze korte wandeling maken we kennis met een stukje verleden en heden aan de rand van het 

Groot Begijnhof. 

Bij grote opkomst zal de groep gesplitst worden over twee gidsen. Zo blijft het een aangename 

ervaring voor alle deelnemer. 

Waarom? Omdat de Leuvenaar die meer over zijn stad wil weten, of de toerist die naar Leuven komt 

en meer over de stad wil leren, gebaat zijn bij een entertainende en kwalitatieve rondleiding. De 

gidsen van Lots of Leuven maken er een erezaak van om in een begrijpelijke taal interessante 

informatie te brengen over Leuven, in een rondleiding die tegelijk plezierig is om te volgen. 

Meer info op onze website: http://www.lotsofleuven.com 
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Meer info bij 

Jan Van de Broeck 0476 20 22 05 

Patrick Leemans 0496 57 66 81 


