
Zondag 18 november 2018: Arenberg, 5 eeuwen macht en schoonheid 
 
Programma:  

14u20 – 14u30: ontvangst door cultuurpauze aan de balie van Museum M 
14u30 – 16u00: gegidste rondleiding doorheen de expo 
16u00 – 16u45: cultuurpauze trakteert op koffie, thee of fris in Specialty Bar Anna ( tegenover  
                          het museum) 

Adres:  

Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven 

 
Bereikbaarheid:  
 

Fiets: fietsenparking onder het Rector de Somerplein op 2 minuten van Museum M. 
Openbaar vervoer: Het museum bevindt zich op 10 minuten wandelen van het station van 
Leuven. Kom je met de bus, dan is ‘Rector de Somerplein’ de dichtstbijzijnde halte. Tussen het 
station en deze halte rijden zeer frequent bussen.  
Auto: Het nieuwe circulatieplan leidt je in verschillende lussen naar Leuven en de parkings. 
Vermijd je liever het verkeer in de stad? Parkeer dan je auto op één van de randparkings en 
neem gratis de bus naar het centrum. Parkeer je liever dichtbij? Dan is er parking Ladeuze 
onder het Monseigneur Ladeuzeplein, op 2 minuten wandelen van het museum. Je vindt er ook 
18 plaatsen voor personen met een beperking (hoogte parking: 1.90m). Op 
www.leuven.be/circulatieplan  lees je hierover alle informatie. 
 

Toegankelijkheid:  

De architectuur van M is letterlijk laagdrempelig. Naast aangepast sanitair, hellende platforms 

en toegankelijke zalen, zijn er 2 rolstoelen en 20 klapstoeltjes ter beschikking. 

Handig om weten:  

Lockers zijn beschikbaar, en werken met € 1- muntstuk. Enkel handtassen, handbagage niet 

groter dan 34 x 22 cm zijn toegelaten in de tentoonstellingszalen; dit geldt ook voor kleine 

rugzakken, op voorwaarde dat ze aan de hand en niet op de rug gedragen worden. 

 

  
Indien je onverwachts verhinderd bent, of je denkt te laat te komen, geef dan een seintje op het 
mobiele nummer van cultuurpauze.be: 0478 68 08 28. Wanneer je niet meteen gehoor krijgt, 
spreek dan zeker een berichtje in.   
 
 

 

http://www.leuven.be/circulatieplan

