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Gasthuisberg Onderwijs & Navorsing 2

Research Centre for Pharmaceutical Care and Pharmaco-economics
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Leuven railway station is about 4 km from the University Hospital Leuven (Gasthuisberg) and the
nearby research campus of Onderwijs & Navorsing 2 (O&N2). From the station, you can take the
bus every 10 minutes. Take one of the following lines in the direction of the city centre: 16, 333,
334, 335, 338, 370-374 with the lettering ‘GASTHUISBERG’. The bus stop is close to the entrance of the
hospital. Enter the main entrance of the hospital and follow the burgundy (bordeaux) signs to O&N2. For
more information, please contact the bus company ‘De Lijn’ Tel. + 32 (0)70-220 200.
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Between exits 22 and 23, take the highway E314 to Genk-Hasselt-Leuven. Please
continue as described in ‘Through highway E314'
.
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You take exit 17 and continue in the direction of Leuven until the ring road (Brusselsepoort).
Before the tunnel, turn right and continue on the ring road (R23). Leave at the first exit marked by
the sign '
UZ Leuven'
. Follow the direction to ‘Onderwijs en Navorsing’ at the roundabout near the
monument ‘Het Teken’. Keep on following the sign to ‘Onderwijs en Navorsing’ and subsequenty to
‘Parking De Villa’ (car park). Continue as described in ‘from
Parking De Villa’.

‘Het Teken’
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If you drive on the outside (suburb-sided) of the ring road around Leuven: follow the road until
you have just passed by the crossover Brusselsepoort (main road to Brussels) where you can find
the sign '
UZ Leuven'
. Follow the sign to ‘Onderwijs en Navorsing’ at the roundabout near the
monument '
Het Teken'
. Keep on following ‘Onderwijs en Navorsing’ and subsequently ‘Parking De
Villa’ (car park). Continue as described in ‘from Parking De Villa’.
If you drive on the inner side (city-sided) of the ring road: follow the road until you have just
passed by the crossroads Tervuursepoort (main road to Tervuren). From there you follow the signs
'
UZ Leuven'and '
UZ Gasthuisberg'
. Follow the direction ‘Onderwijs en Navorsing’ at the roundabout near the monument ‘Het Teken’. Keep on following the sign to ‘Onderwijs en Navorsing’ and
subsequenty to ‘Parking De Villa’ (car park). Continue as described in ‘from Parking De Villa’.
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You can park your car on parking De Villa. Walk through one of the
footways at the beginning of the car park in the direction of the
building ‘Onderwijs en Navorsing 2’. At the bicycle shed, there are
signs in the direction of O&N2. Take the stairs and enter on your
right the smallest grey building. This is the Faculty of Pharmaceutical
Sciences. For the Research Centre for Pharmaceutical Care and
Pharmaco-economics: take the stairs in front of you to the next
floor. You can also take the elevator to the 5th floor (you enter the
building on the 4th floor!): go left of the staircase and you can find
the elevator on your left side. 
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Wegbeschrijving

Gasthuisberg Onderwijs & Navorsing 2

Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie
Met bus of trein
Het station van Leuven ligt op ongeveer 4 km afstand van het ziekenhuis. U kunt er de bus
nemen om de 10 minuten. Neem in de richting van het stadscentrum een van de volgende lijnen:
16, 333, 334, 335, 338, 370-374. De halte is vlak bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U stapt
de hoofdingang van het ziekenhuis binnen en volgt de bordeaux pijlen naar O&N2.
Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij ‘De Lijn’ Tel. 070-220 200.

Met de auto
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Via de autosnelw eg E40:

Tussen afrit 22 en 23 neemt u de autosnelweg E314. Lees verder '
via de autosnelweg E314'
.
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Via de autosnelw eg E314:

U neemt afrit 17 en rijdt richting Leuven tot aan de stadsring (Brusselsepoort). U rijdt rechts de
stadsring op en verlaat hem bij de eerste afrit: '
UZ Leuven'is aangeduid. Volg de
richtingaanduiding ‘Onderwijs en Navorsing’ aan het rond punt bij het kunstwerk ‘Het Teken’. U
blijft ‘Onderwijs en Navorsing’ volgen en vervolgens ‘Parking De Villa’. Lees verder ‘via Parking De
Villa’.

‘Het Teken’
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Via de stadsring:

Rijdt u aan de buitenzijde van de ring: volg de stadsring dan tot net voorbij de Brusselsepoort
waar de signalisatie '
UZ Leuven'staat. Volg de richtingaanduiding ‘Onderwijs en Navorsing’ aan het
rond punt bij het kunstwerk '
Het Teken'
. U blijft ‘Onderwijs en Navorsing’ volgen en vervolgens
‘Parking De Villa’. Lees verder ‘via Parking De Villa’.
Rijdt u aan de binnenzijde van de ring: volg de stadsring tot net voorbij het kruispunt
Tervuursepoort. Vanaf daar volgt u de signalisatie '
UZ Leuven'en vervolgens '
UZ Gasthuisberg'
.
Volg de richtingaanduiding ‘Onderwijs en Navorsing’ aan het rond punt bij het kunstwerk '
Het
Teken'
. U blijft ‘Onderwijs en Navorsing’ volgen en vervolgens ‘Parking De Villa’. Lees verder ‘via
Parking De Villa’.
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Via Parking De Villa:

U parkeert uw wagen op parking De Villa. U wandelt via één van de
2 voetpaden aan het begin van de parking naar beneden richting
het gebouw Onderwijs en Navorsing 2. Ter hoogte van de
fietsenstalling staan bordjes richting O&N2. U neemt de trappen
naar boven en stapt bovenaan de trappen rechts het kleinste grijze
zijgebouw binnen. Dit is de Faculteit Farmaceutische
Wetenschappen. Voor het Onderzoekscentrum voor Farmaceutische
Zorg en Farmaco-economie neemt u ofwel de trap voor u één
verdieping hoger ofwel neemt u de lift naar verdieping 5
(momenteel bent u op verdieping 4). Voor de lift gaat u links langs
de trap en wat verder aan uw linkerkant is de lift.
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