Dienst Cultuur & Toerisme

Voormalig OCMW-gebouw
Mechelsestraat 55
1840 Londerzeel
052 30 36 16
cultuur@londerzeel.be
meer contactgegevens

Onthaal Administratief Centrum

Administratief Centrum
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 30 36 16
onthaal@londerzeel.be

Openingsuren
Vandaag 08:00 - 12:00 uur
13:30 - 16:00 uur
Morgen 08:00 - 12:00 uur
meer contactgegevens

Bibliotheek Londerzeel

Hoofdbibliotheek Londerzeel
Molenstraat 5
1840 Londerzeel
052 30 13 73
bibliotheek@londerzeel.be
http://londerzeel.bibliotheek.be/

Openingsuren

Vandaag 13:00 - 18:00 uur
Morgen 13:00 - 18:00 uur
Volg ons op
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
meer contactgegevens

Infopunten toerisme
Waar kan je terecht?
Wegens de kleinschaligheid van Londerzeel heeft de gemeente geen toeristisch kantoor. De toeristische
dienstverlening wordt verzorgd door de dienst Cultuur en Toerisme.
Er is een toeristisch infopunt aan het Onthaal van het Administratief Centrum en in Bib Londerzeel. Daarnaast
zorgt ook vzw Leireken voor toeristische promotie.
Londerzeel maakt deel uit van de toeristische regio de Groene Gordel.
Bekijk enkele Londerzeelse sfeerbeelden in het filmpje van de Groene Gordel: ontdek Londerzeel! op YouTube.

Infopunt Onthaal Administratief Centrum
Aan het onthaal van het Administratief Centrum kan je terecht voor:
fietsroutes en de beschrijvende brochures
wandelroutes en de beschrijvende brochures
folders en brochures van Toerisme Vlaams-Brabant

Infopunt Bib Londerzeel
Ook bij het toeristisch infopunt in Bib Londerzeel kan je fietskaarten en wandelkaarten aankopen. De Bib biedt je
ook gratis toeristische publicaties aan.

Leireken vzw
De Gemeente Londerzeel werkt nauw samen met de werkgroep toerisme van vzw Leireken. Leireken heeft als
thuisbasis Bistro Leireken, een voormalig treinstation in Steenhuffel.
Aan de infobalie kan je fiets- en wandelroutes aankopen. Je vindt er ook materiaal voor noodherstellingen
(binnenbanden, pomp...) aan je fiets en een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Leireken vzw
info@leireken.be

Dienst Vrije Tijd
Wens je meer informatie over toerisme in Londerzeel? Bij de dienst Vrije Tijd kan je terecht voor:
informatie over bezienswaardigheden in Londerzeel en de deelgemeenten
meer informatie over de geschiedenis van Londerzeel
suggesties voor daguitstappen met groepen

