
Hoe mintlab te bereiken 
 
Het Meaningful Interactions Lab (mintlab) bevindt zich op de campus 
Sociale Wetenschappen in de Parkstraat in het centrum van Leuven. 
 
Adres: Parkstraat 45, 3000 Leuven 
 

 
mintlab met de wagen bereiken 

 
Leuven kan makkelijk bereikt worden via de E40 en E314. Op de E40 
neemt u de afslag naar de E314. Op de E314 neemt u afrit 15 rijdt u tot 
aan de ring van Leuven, waar u de richting rechts naar Namen/Tienen 
neemt. Ga door tot het kruispunt ‘Parkpoort’, waar u links de Parkstraat 
kunt inslaan. Passeer 2 kruispunten, en na ongeveer 50 meter na het 
tweede kruispunt ziet u de ingang van de ondergrondse parking (zie 
afbeelding 1). 
 
Indien u een GPS gebruikt, voer dan het adres Parkstraat 45, Leuven in. 
De laatste 50 meter is mogelijk als ‘enkel lokaal verkeer’ aangeduid, 
maar u kan dit negeren en verdergaan tot de ondergrondse parking. 
 
U kunt uw wagen in de ondergrondse parking parkeren, mits deze 
vooraf op de website aan te vragen (zie afbeelding 1). Wanneer u de 
parking buitengaat, kijk dan verderop bij ‘op de campus’ voor 
instructies om mintlab te bereiken. 
 

 
Afbeelding 1: Ingang van de parking 



 mintlab met het openbaar vervoer bereiken 
 
Neem de trein naar Leuven. Vanaf het treinstation is het een wandeling 
van 20 minuten tot mintlab (zie afbeelding 2). 
 
Wanneer u het station buitengaat langs de voorkant, ga dan naar het 
meest linkse eind van het station voor de (overdekte) KBC 
bankautomaten, and steek de straat over om de Maria Theresiastraat in 
te wandelen. Blijf deze straat volgen. Op een zeker punt verandert de 
straat van naam naar de Vesaliusstraat, die u blijft volgen tot u de 
Parkstraat kruist. Er is op de kruispunt een slager aan de linkerkant en 
een apotheek aan de overkant. Sla rechts af, en na 50 meter ziet u de 
campus op uw rechterkant. Om mintlab te bereiken, kijk dan verderop 
bij ‘op de campus’ voor instructies. 
 

 
Afbeelding 2: Wandelintructies naar mintlab 



Op de campus 
 
Wanneer u de parking verlaat, of de campus Sociale Wetenschappen 
vanuit de Parkstraat binnengaat, ziet u min of meer het zicht uit 
afbeelding 3. 
 

 
Afbeelding 3: Campus Sociale Wetenschappen 

Ga naar het gebouw met het grote gedicht van Paul Van Ostayen op de 
gevel. Dit is het hoofdgebouw van de faculteit Sociale Wetenschappen 
(zie afbeelding 4). Ga binnen via de draaideuren. 
 

 
Afbeelding 4: Hoofdingang faculteit Sociale Wetenschappen 



Wanneer u het hoofdgebouw bent binnen gewandeld slaat u links af, en 
ziet u de ingang van mintlab (zie afbeelding 5). Ga binnen en neem de 
trap naar niveau -2. Daar ziet u de receptie waar men u verder kan 
helpen, of kunt u bellen als niemand in de buurt is. 
 

 
Afbeelding 5: Ingang van mintlab 


