
 

 

Over Abdij van Park 
 

Abdij van Park is een uitzonderlijk goed bewaarde erfgoedsite uit de 12e eeuw aan de rand van 
Leuven en midden in het groen. 

Bijna 900 jaar na de oprichting door de norbertijnen in 1129, bruist de abdij nog steeds van 
activiteit. Het domein herleeft in zijn typische en spirituele sfeer dankzij een grootse en nog 
lopende restauratiecampagne tot 2025 samen met de stad Leuven, de aanwezige paters 
norbertijnen en partnerorganisaties zoals dialoogmuseum PARCUM, Alamire Foundation, 
BoerenCompagnie, De Wikke - Wonen en Werken, Kerk in Nood, brasserie De Abdijmolen, 
Braxatorium Parcensis, vrijwilligersvereniging Vrienden van de Abdij, socio-culturele vereniging 
KWB Park Heverlee, kerkfabriek Sint-Jan-de-Evangelist en stadsimker Staf Kamers. 

Grootschalige restauratiecampagne 2011- 2025  

De restauratiecampagne is een grootschalig samenwerkingsproject met financiële inbreng van 
de Vlaamse overheid. Via een erfpacht met de paters norbertijnen kon de stad Leuven de 
restauratie in 2011 opstarten met vele partners. Het  provisorenhuis en het gastenkwartier 
werden afgewerkt einde 2020. De tiendenschuur (met de stallingen en melkhuisje) is bijna 
klaar. Ook de zuidvleugel met de refter wordt dit jaar opnieuw toegankelijk, net als de 
bibliotheek met zijn unieke plafonds. 

De heraanleg van het Neerhof, het centrale binnenplein, besluit de werkzaamheden aan de 
zichtbare kant van de abdij. Nadien wordt er nog gewerkt in de noordvleugel, de oostvleugel en 
de infirmerie van het klooster. Daarin gaan op termijn de paters norbertijnen en priesters-
studenten van  KU Leuven wonen. In 2025 zal  de restauratiecampagne volledig afgerond zijn.  

Duurzame herbestemming met tal van partners 

De aanwezige paters norbertijnen en partnerorganisaties vormen samen een actieve en 
zichtbare Abdij van Park-gemeenschap.  

< De norbertijnengemeenschap van Abdij van Park woont vandaag in het provisorenhuis. 
Vanaf 2025 zullen via een samenwerking met de KU Leuven buitenlandse priesterstudenten 
hun weg vinden naar de abdij. 

< De weilanden, de ommuurde moestuin en het melkhuisje worden gebruikt door het 
biologisch landbouwbedrijf BoerenCompagnie en De Wikke, het tuinbouwproject van 
Wonen en Werken vzw dat in de abdij een belangrijk sociaal- en-arbeidszorgproject 
realiseert.  

< Vanaf 2021 wordt de tiendenschuur uit 1663 de zetel van de Abdijboerderij , een 
samenwerkingsverband van verschillende partners rondom biologische stadslandbouw. 
o Zo baat De Wikke er een abdijwinkel uit met een ruim assortiment aan de biologische 

geteelde groenten en fruit. Je vindt er ook lokale hoeveproducten.  
o BoerenCompagnie heeft er een kaasmakerij. 
o Op de eerste etage zijn er leslokalen voor  het leertraject biologische en 

biodynamische landbouw van Landwijzer. 



 

 

< De kerkfabriek Sint-Jan-de-Evangelist ontfermt zich over het beheer van de abdij- en 
parochiekerk. 

< Naast de Sint-Jan-de-Evangelistkerk vind je het dialoogmuseum PARCUM in het voormalig 
spreekhuis en de westvleugel. 

< De Vredesbeiaard versterkt de abdijbeleving met muzikale klanken over de velden.  
< Het muzikale erfgoed van de Lage Landen wordt bewaard, onderzocht en gevaloriseerd 

door Alamire Foundation, het internationaal studiecentrum voor polyfone muziek van de 
KU Leuven. Hun Library of Voices, met een documentatiecentrum, een sound labo en een 
digitale bibliotheek bevindt zich in de Norbertuspoort terwijl Het Huis van de Polyfonie 
met een concertruimte in de Mariapoort huist. 

< Het nationaal secretariaat van de katholieke liefdadigheidsorganisatie Kerk in Nood is 
actief  in het wagenhuis en de paardenstallen. De organisatie werd in 1947 gesticht door 
Werenfried van Straaten, norbertijn van de abdij van Tongerlo. 

< De socio-culturele vereniging  KWB Park Heverlee heeft zijn locatie links van de Mariapoort 
in zaal Patmos. 

< In de watermolen en de Sint-Janspoort opende De Abdijmolen, een brasserie op maat van 
de site. 

< Daar wordt nog steeds graan gemalen dat micro-brouwerij Braxatorium Parcensis op 
ambachtelijke manier verwerkt in hun bierproducten. De brouwerij bevindt zich onderaan 
in het gastenkwartier naast de Molenbeek.  

< Aan de overzijde heeft de vrijwilligersvereniging Vrienden van de Abdij een eigen lokaal. Als  
vereniging willen zij bijdragen aan het behoud en de promotie van de erfgoedwaarden van 
de abdij. Hun werkgroep natuur zet zich in voor de groenwaarden van het abdijdomein. 
Elke eerste zaterdag van de maand houden de Vrienden van de Abdij een werkdag in het 
groen. 

< Nog verderop vind je een moderne bijenhal met 15 tot 20 bijenkasten.  Net zoals de paters 
dat vroeger deden, houdt stadsimker Staf Kamers daar sinds 2016 bijen.  

 

Over Erfgoedsite Abdij van Park (EAP) 

Sinds 2017 staat de Erfgoedsite Abdij van Park bv, een dochterfiliaal van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven in voor het beheer, de restauratie, de 
herbestemming, de publieke ontsluiting en identiteitsbewaking van de gehele abdijsite. 

 

Websites 

Abdij van Park 
Alamire Foundation  
BoerenCompagnie 
Braxatorium Parcensis  
De Abdijmolen 
Kerk in Nood 
Kerkfabriek Sint-Jan-de-Evangelist 
KWB 
Parcum 
Vrienden van de Abdij  
Wonen en Werk vzw - De Wikke 

https://www.visitleuven.be/abdijvanpark/agenda
https://alamirefoundation.org/
http://www.boerencompagnie.be/
https://www.braxatoriumparcensis.be/
https://www.lodge-hotels.be/nl/vergaderen/b/de-abdijmolen-heverlee
https://www.kerkinnood.be/
https://www.erfgoedcelleuven.be/nl/sint-jan-de-evangelist-kerk
https://kwbparkheverlee.be/
http://www.parcum.be/
https://www.facebook.com/VriendenAbdijPark/
http://www.wonen-en-werken.be/de-wikke
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