
Wegomschrijving OOTT - parkeren campus Pellenberg UZ Leuven 
 
Adres: Weligerveld 1, 3212 Lubbeek 
 

 
 
 
 
 
 
 
Om de campus te bereiken rijdt u de Sint-Barbaradreef in en volgt u de wegwijzers (zie pijlen 
op bovenstaand plan) tot aan de parking. 
Bussen van De Lijn met bestemming ‘Campus Pellenberg’ rijden tot aan de hoofdingang van 
het ziekenhuis. 
 
U kan parkeren op de bezoekers- of personeelsparking zonder badge of specifieke 
toegangsvereisten. Deze zijn vrij toegankelijk. 
Voor leveringen van voeding, linnen, materialen graag de wegwijzers volgen richting de 
leveringsingang. Aan deze ingang kan u parkeren. 
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Ingang gebouw via hoofdingang: 
(open tussen 6 u en 23 u, daarbuiten nachtbel waardoor bewaking komt openen  ENKEL in nood) 
Via de hoofdingang volgt u de rode pijl (blok 1). Hier neemt u aan de rechter kant de lift naar 
de 3de verdieping. Op het verdiep bevindt afdeling OOTT zich aan de rechter zijde. 
 
Ingang gebouw via personeelsin-/uitgang: (enkel met personeelsbadge, altijd toegankelijk) 
T.h.v. de zijde van de personeelsparking, is er langs de zijkant van het ziekenhuisgebouw, 
naast de fietsenstalling, een zijdeur. Hierlangs gaat u naar binnen met uw badge. Neem de 
gang rechtdoor en neem de eerste liften naar de 3de verdieping. 
 
Ingang gebouw via levering in-/uitgang: 
U kan het gebouw binnen en buitengaan via de blauwe poort. Hier neemt u de gang rechts 
en blijft u deze volgen tot aan de liften. Neem deze lift naar de 3de verdieping. 
 

Gebruik van de liften: Alvorens in te stappen dient u het cijfer van het verdiep in te drukken 
waarnaar de lift u moet brengen. De lift duidt op het scherm aan of u de linker liftkooi ('A') of 
de rechter liftkooi ('B') dient te nemen. Bij openen van de deuren stapt u in en hoeft u op 
geen knoppen meer te drukken. De lift brengt u naar de verdieping die u voordien indrukte. 
De afdeling OOTT bevindt zich op de 3de verdieping. Bij het uitstappen uit de lift is de 
afdeling gelegen aan uw rechter zijde. 
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