
 
 

Routebeschrijving naar KHLim, Campus Diepenbeek 
 
Adres: Agoralaan Gebouw B, 3590 Diepenbeek 
GPS-adres: Nesselaerstraat, 3590 Diepenbeek 
 
Met de wagen 
 
VANUIT LUMMEN 
Op de E313 neemt u afrit Hasselt-Zuid.  
Op het einde van de afrit (tegenover u: Mercedesgarage Billen) gaat u naar links. 
Bij de eerst lichten rijdt u nog rechtdoor, maar gaat al op het rechterrijvak staan.  
Net voor de volgende lichten gaat u naar rechts en rijdt u de grote ring van Hasselt op (R71), richting 
Diepenbeek. 
** 
Bij de eerste lichten rijdt u rechtdoor, bij de tweede ook (kruispunt Luikersteenweg). 
Bij de derde lichten rijdt u ook rechtdoor, bij de vierde eveneens (Renault Paesmans aan uw rechterkant). 
Bij de vijfde lichten draait u rechtsaf (aan de rechterkant ziet u het Provinciehuis; voor u ligt Plopsa Indoor). U 
volgt de pijl ‘Universitaire Campus’.  
Bij de eerste lichten rechtdoor, bij de tweede lichten rechtdoor (u passeert Kinepolis en TV Limburg). 
Vlak voor de derde lichten draait u rechtsaf (pijl volgen ‘Universitaire Campus’) en houdt u rechts aan, op de 
Agoralaan. 
Vlak na de bushaltes aan de linkerkant slaat u links af, bij de pijl ‘Gebouw B KHLim’  
 
U kan parkeren op de grote parking aan uw rechterkant.  
 

Het departement Lerarenopleiding (Gebouw De Ark) ligt in de linkerhoek van de parking (gezien vanaf de 

weg met de parking aan uw rechterkant). Zie foto: u gaat rechtdoor en volgt de bocht. Aan uw rechterkant ligt 
De Ark, met toegang via de ijzeren loopbrug.  
 
VANUIT LUIK 
Op de E313 neemt u afrit Hasselt-Zuid.  
Op het einde van de afrit (tegenover u RECOR) gaat u naar links. 
Voor de lichten gaat u naar rechts en rijdt u de grote ring van Hasselt op (R71), richting Diepenbeek. 
Zie verder vanaf ** VANUIT LUMMEN 
 

 



 
 

Met het openbaar vervoer 
 
Streekbussen tussen Hasselt en Diepenbeek 
 
LIJN 45 (Hasselt-Campus Diepenbeek-Genk-Maaseik-Maastricht) biedt een vlotte service: 
Vanuit Hasselt-Station vertrekt elke 15 minuten een bus naar de campus vanaf 7u10 tot 20u10. Deze bus stopt 
6 minuten later op het Kolonel Dusartplein en bereikt na 15 minuten de campus.  
Vanuit de campus naar Hasselt vertrekt deze bus om de 15 minuten vanaf 7u34 tot 19u49.  
 
LIJN 36: Hasselt-Genk via Lutselus 
 
LIJN 11: Sneldienst Hasselt-Genk-Maaseik 
 
LIJN 20a: Hasselt-Bilzen-Maastricht-Lanaken-Rekem 
 
 
Streekbussen tussen Genk en Diepenbeek 
 
LIJN 45: Vanuit Genk-Station vertrekt elke de 15 minuten een bus naar de campus vanaf 7u17 tot 19u41. 
Vanuit de campus naar Genk vertrekt deze bus om de 15 minuten vanaf 7u25 tot 20u25. 
 
LIJN 36: Genk-Hasselt via Lutselus 
 
 
Halte = Diepenbeek Universiteit 

 


