
Museum M Leuven en de Sint-Pieterskerk 

Het museum M in Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een 

indrukwekkende architecturale setting. Naast de vaste collectie presenteert M tijdelijke 

tentoonstellingen van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars. 

De M-collectie telt vandaag meer dan 52.000 werken. Die groeide uit een 18de-eeuws 

rariteitenkabinet in het stadhuis van Leuven, geleidelijk aangevuld met hedendaagse 

kunst waardoor het museum een mooie doorsnede van Belgische kunst na 1945 kan 

presenteren. 
Een wandeling door M is ook een wandeling door de architecturale geschiedenis. 

Gebouwd op resten van het Savoyecollege, werd de neoclassicistische woning van 

burgemeester Leopold Vander Kelen in 1917 een stedelijk museum. Architect Stéphane 

Beel integreerde het volledig, met respect voor de historische waarde. 

Bovenop het M-museum is ook de pas gerenoveerde Sint-Pieterskerk een bezoek 

meer dan waard. Deze kerk is een hoogtepunt van Brabantse gotiek. Ze laat je 

kennismaken met haar kunstschatten: een unieke collectie Vlaamse topstukken die nog 

steeds op hun originele plaats bewaard worden. Onder andere 'Het Laatste Avondmaal' 

en 'De Marteling van de Heilige Erasmus' van de Leuvense Meester Dieric Bouts komen 

tot leven in een krachtige en innovatieve ervaring. Dankzij unieke digitale tools beleef je 

ze met al je zintuigen.  

Maar ook de Edelheeretriptiek en het Triomfkruis van Jan Borman, de imposante 

Sacramentstoren, het praalgraf van Hendrik I en de kapel van 'Fiere Margriet' krijgen een 

plaats in de totaalervaring die M voor je in petto heeft. 

Adressen 

M Leuven 

L. Vanderkelenstraat 28 (tussen Bondgenotenlaan en Ladeuzeplein) 

3000 Leuven 

Onthaal: tel: 016 27 29 29 

info@mleuven.be 

www.mleuven.be 

Sint-Pieterskerk 

Grote Markt (ingang t.o. het Stadhuis) 

Onthaal: tel: 016 27 29 35 

info@mleuven.be 

www.diericbouts.be  

Openingsuren: 

M Leuven Sint-Pieterskerk 

Dagelijks 11:00 - 18:00 Dagelijks 10:00 - 16:30 

Woensdag Gesloten Woensdag Gesloten 

Donderdag 11:00 - 22:00 Zondag 11:00 - 16:30 

 

Beide zijn open op de meeste feestdagen zoals Pasen, Paasmaandag, 1 mei, Pinksteren, 

Pinkstermaandag, 11 en 21 juli, 15/8, 1 en 2/11 

Gesloten: 11/11, Kerstmis en Nieuwjaarsdag 

Corona 

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken wordt gevraagd aan 

de bezoekers van M om vooraf een tijdslot te reserveren. Dat kan bij voorkeur online 

mailto:info@mleuven.be
http://www.mleuven.be/
mailto:info@mleuven.be
http://www.diericbouts.be/


maar ook telefonisch. 

Je ticket geeft jou toegang tot M vanaf het gekozen tijdsslot voor een bezoek van 

maximaal 90 minuten. Bij een tijdslot dat om 16:30 start, heb je 75 minuten de tijd voor 

je bezoek (vanaf het aanvangsuur). Het museum sluit namelijk om 18:00. 

Je ontvangt een bevestiging van je reservatie via mail. Druk je ticket af of zorg ervoor 

dat je het kan tonen op je smartphone. Wie telefonisch reserveerde en geen mailadres 

heeft kan de tickets op naam afhalen aan het onthaal. 

Je spontaan aanmelden voor een bezoek aan M zonder reservatie, is niet mogelijk. 

De Sint-Pieterskerk is wel vrij te bezoeken zonder reservatie. Er kunnen maximaal 40 

bezoekers tegelijk de kerk bezoeken. Wil je de kunstwerken leren kennen aan de hand 

van de digitale beleving, dan vragen we je wel om daarvoor een tijdslot te reserveren. 

Een mondmasker dragen in het museum of de kerk is verplicht. 

Om te vermijden dat bezoekers elkaar kruisen, is er een vast parcours in één richting 

uitgestippeld. Audiogidsen blijven beschikbaar en worden tussen elk gebruik ontsmet. 

Toiletten:  

In M zijn toiletten beschikbaar voor het publiek. In de Sint-Pieterskerk zijn die er niet 

maar vlakbij, onder het Rector de Somerplein aan de fietsenstalling zijn er openbare 

toiletten waarvoor een sleutel kan gehaald worden bij de fietsenmakers. 

Bereikbaarheid: 

Met het openbaar vervoer: het museum bevindt zich op tien minuten wandelen van het 

station van Leuven. Kom je met de bus, dan is het Rector de Somerplein (het vroeger 

Fochplein) de dichtstbijzijnde halte. 

Met de 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 (Station, De Bond, Heilig Hart, Philipssite, Vaartkom) en neem gratis de bus 

naar het centrum. Parkeer je liever dichtbij? Dan is parking Ladeuze op twee minuten 

wandelen van het museum. 

Tarieven: 

M Leuven 
€ 12 | standaardtarief 
€ 10 | Leuvenaars (postcodes 3000, 3001, 3010, 3012 en 3018) en partnertarief (Knack, 

Club, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Personeel stad Leuven) 
€ 2 | kansentarief op vertoon van UiTPAS met kansentarief of bewijs fonds 'Vrijuit' 

Sint-Pieterskerk 

Toegang gratis 

Digitale beleving met hololens: € 12  (altijd vooraf te reserveren) 

Digitale beleving op tablet: € 5 (altijd vooraf te reserveren) 


