
Kuifje leeft in Louvain-la-Neuve 
 
Op 16 oktober 2010 spoorde een twaalfkoppig 
REBO-gezelschap naar Louvain-la-Neuve (LLN). Eerst 
werd het Hergémuseum bezocht. Een architectonisch 
pareltje, ontworpen door Christian de Portzamparc. Het 
werd (met audiogids) een boeiende (her)ontdekking met het 
oeuvre van de meester van de 'klare lijn'. Sinds 13 oktober 
loopt er een tentoonstelling over de rol van de trein in de 
albums van Kuifje en het hele oeuvre van Hergé.  
 
In het museumrestaurant Le petit vingtième werd smakelijk 
gemiddagmaald. Nadien werd het gezelschap door de 
compacte ville nouvelle gegidst. Uitgangspunt voor de 
ontwerpers van LLN was dat de inwoners op hooguit 10 
minuten loopafstand van het stadshart zouden kunnen 
wonen. LLN is ook tijdens het weekend een bruisende stad, 
met veel winkelende mensen in de autovrije straten. Het 
treinstation, pal onder het stadshart, wordt flink gebruikt.  

 
Na een drankje spoorde het gezelschap tot de 'pilootgemeente' Ottignies. Wat een enorm contrast 
met het autoluwe LLN. De keurig heraangelegde straten van de gemeentekern, langs de Dijle, 
bereik je na een tocht van het station langs een drukke gewestweg. Verzinkbare paaltjes en 
verkeerslichten schermen het busstation van Ottignies doeltreffend af tegen ongewenst 
autoverkeer. Het in 1999 ingewijde stationsgebouw oogt eigentijds maar de trappentoegang naar 
de lage treinperrons is belabberd. Geen roltrap, geen lift, geen prijs voor toegankelijkheid voor dit 
drukke station. Positieve noot: met het oog op vier sporen tussen Ottignies en Brussel, in het raam 
van het Gewestelijk Expresnet, werd het spoorviaduct al verbreed.  
 
Een leerrijke excursie! Met dank aan Laetitia Costa en Michèle Damster van het Office du 
Tourisme, die ons in uitstekend Nederlands te mail en te woord stonden.  
 
* Dienst Toerisme, Office du Tourisme, Place de l'Université 1, Galerie des Halles (naast de 
stationsloketten), 1348 Louvain-la-Neuve, 010 47 47 47   contact@olln.be   www.olln.be 
 
* Hergémuseum, rue du Labrador 26, anneau central, 1348 Louvain-la-Neuve, 010 48 84 21, 
info@museeherge.com  www.museeherge.com   www.kuifje.com   Gesloten op maandag, 1 
januari, 1 en 11 november, 25 december 
 
* NMBS 02 528 28 28  www.b-rail.be (om de 30 minuten naar Ottignies; elk uur overstapvrij naar 
Leuven, elk uur naar Brussel) 
 
* TEC Brabant wallon, Place H. Berger, 1300 Wavre, 010 23 53 53   www.infotec.be   (tussen LLN 
en Ottignies rijden bus 20 en 31, samen om de 30 minuten) 
 
Stand informatie per 16 oktober 2010. 


