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Leeswijzer
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit:
Deel 1: de toelichtingsnota en bijlagen
Deel 2: de plannen: plan bestaande toestand en het grafisch plan
Deel 3: de stedenbouwkundige voorschriften
Deel 4: het register planbaten, planschade, kapitaal- en gebruikersschade

1. de toelichtingsnota
De toelichtingsnota bundelt alle inhoudelijke elementen en argumenten om de opties van het ruimtelijk
uitvoeringsplan en de context waarbinnen het ingezet wordt, te kunnen begrijpen.
De milieueffectenscreening met bijlagen en de beslissing van de dienst MER is als bijlage bij deze
toelichtingsnota gevoegd en maakt bijgevolg integraal onderdeel uit van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

2. plannen
Het ruimtelijk uitvoeringsplan omvat volgende plannen:
-

een plan bestaande toestand: geeft een weergave van de bestaande feitelijke en juridische toestand;
een grafisch plan: geeft aan voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is en vormt een
grafische ondersteuning van de stedenbouwkundige voorschriften; dit plan heeft een verordenend
karakter;
een register planbaten, planschade, kapitaal- of gebruikersschade van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding,
vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in
boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

3. de stedenbouwkundige voorschriften
De stedenbouwkundige voorschriften hebben een verordend karakter en zijn opgedeeld in:
voorafgaandelijke bepalingen;
algemene bepalingen: bepalingen die gelden voor het volledige plangebied;
bijzondere bepalingen per zone: bepalingen die uitsluitend gelden voor de desbetreffende zone. Ze
hebben voorrang op de algemene bepalingen.
De stedenbouwkundige voorschriften moeten gelezen worden in samenhang met het grafisch plan.

4. het register planbaten, planschade, kapitaal- en gebruikersschade
Het register planbaten, planschade, kapitaal- en gebruikersschade bestaat uit een grafisch plan en bijhorende
toelichting. Deze documenten geven een overzicht van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt
doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een
planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. Het register heeft slechts een
informatieve en indicatieve betekenis. De indicatieve aanduiding van een perceel op het grafisch register
betekent dus niet dat er per definitie een vergoeding of heffing van toepassing is.
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0.

INLEIDING

0.1

Afbakening RUP

Figuur 1: Situering van het plangebied in Leuven
Het plangebied situeert zich in het westelijk deel van de Leuvense binnenstad. Het plangebied beslaat ongeveer
6 ha en wordt in grote lijnen begrensd door de Brusselsestraat in het noorden, de Kapucijnenvoer in het
westen, de Minderbroedersstraat in het zuiden en de Dijlearm ‘Aa’/Onze-Lieve-Vrouwestraat in het oosten.

0.2

Doelstelling en aard van het plan

De opmaak van dit RUP ‘Benedenstad III – Hertogensite’ vloeit voort uit de bindende bepalingen (§2.3.5, p.29)
van het ruimtelijk structuurplan van de stad Leuven (RSL, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 april
2004).
Het RUP vormt de derde fase in een planningsproces waarbij de grote herontwikkelingslocaties van de
Benedenstad worden herbestemd, namelijk de ruimere ziekenhuissite tussen Janseniusstraat en de
Brusselsestraat (WO48) en de nabijgelegen herontwikkelingsgebieden aan de Minderbroedersstraat en de SintBarbarastraat (WO49 en WO50). Voor deze sites werden in de helft van de jaren 2000 inrichtingsstudies
uitgevoerd, waarna gefaseerd tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen werd overgegaan. Het ‘RUP
Benedenstad I - Sint-Barbara’ en het ‘RUP Benedenstad II – Janseniushof’ werden van kracht in resp. 2006 en
2012. Voorliggend RUP ‘Benedenstad III – Hertogensite’ vormt het sluitstuk.
Het RUP ‘Benedenstad III – Hertogensite’ creëert een juridisch kader voor een herontwikkelingsproject voor het
noordelijke deel van de ziekenhuissite. Het werkt de stedenbouwkundige uitgangspunten van het RSL uit en
legt de randvoorwaarden voor een toekomstig project vast.
Het RUP beperkt zich echter niet tot de zone waarbinnen de ziekenhuizen Sint-Pieter en Sint-Rafaël actief zijn.
Ook een aantal woningen aan de Brusselsestraat, de stadsschool aan de Kapucijnenvoer en de zone
bloedtransfusie/loods aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat worden in het plangebied opgenomen. Op die manier
wordt er een visie voor het volledige bouwblok uitgewerkt.
In navolging van het structuurplan voorziet het RUP wonen, aangevuld met een aandeel gemeenschaps-,
handels- en horecafuncties. Daarnaast bevat het RUP een aandeel publieke groene ruimte, het openleggen van
de Dijle en wordt er bijzondere aandacht besteed aan de aanwezige erfgoedwaarden.
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0.3

Bestaande toestand

Figuur 2: Plan bestaande toestand, luchtfoto
Het plangebied, Hertogensite of ook gekend als de ziekenhuissite, is een groot gebied dat grenst aan enkele
dichtbewoonde wijken van de benedenstad.
Met “benedenstad” wordt het gebied bedoeld tussen de Vismarkt, de Oude Markt, de herontwikkeling van
Janseniushof, het Sint-Jacobsplein en Den Bruul. Ook het gebied tussen de Brusselsestraat en de Vismarkt, dat
deel uitmaakt van het kernwinkelgebied, hoort hier bij. De benedenstad kent zeer veel kwaliteiten zoals de
aanwezigheid van water (de Dijle-armen), mooie pleinen en veel historische panden. Helaas komen die nu nog
niet allemaal optimaal tot hun recht. De stad werkte een strategische ontwikkelingsvisie uit voor de hele
benedenstad. Het plangebied neemt hierin een prominente plaats in.
Binnen het plangebied bevinden zich vandaag een amalgaam van volumes, doorheen de jaren verbouwd,
uitgebreid, vernieuwd volgens de logica van het ziekenhuisfunctioneren eerder dan in respect voor de
aanwezige historische elementen en de omgeving. De grootste gebruiker, het universitair ziekenhuis, verhuist
bijna al zijn diensten naar Gasthuisberg. Een groot aantal gebouwen staat ondertussen al leeg. Het aandeel
leegstaande gebouwen zal de komende jaren nog toenemen. Naast een groot aantal gebouwen met
erfgoedwaarde blijft er ook nog een samenraapsel van andere infrastructuur over.
Er is op dit moment zeer weinig groen aanwezig op de site, de open ruimte is quasi volledig verhard en wordt
veelal gebruikt als autoparking. De Dijlearm die de site doorkruist, is ingekokerd en dus volledig onzichtbaar.
Enkel ter hoogte van de stadsschool en het instituut Maisin is groen aanwezig. De Aa is niet ingekokerd maar
loopt langs de achterkant van de gebouwen waardoor ook die verborgen is.
Op dit moment is de site een zeer gesloten gebied. Er lopen geen publieke fiets- en /of wandelpaden door. Dit
vormt een belemmering voor mogelijke wandel- en fietsroutes vanuit de omgeving van het Sint-Jacobsplein
naar het centrum van de stad.
Ter hoogte van de Brusselsestraat neemt het Sint-Pietersziekenhuis een prominente rol in. De hoogte en schaal
ervan op deze locatie zijn niet in verhouding met de rest van de omgeving.
Een meer uitgebreide beschrijving van de bestaande toestand en ook een beknopte geschiedenis van het
plangebied is beschreven in de toelichtingsnota van het masterplan (zie bijlage 2).
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1.

Juridische toestand

1.1

Gewestplan

Figuur 3: Gewestplan
Het plangebied valt volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij het KB van 7 april 1977, in “woongebied”
(code 0100) bestemd voor wonen, alsmede handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze
taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving.
Ter hoogte van de Romaanse Poort en de percelen ter hoogte van AVEVE zijn beperkte delen van het
masterplan gelegen in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde (code 0101). De
bepalingen van het gewestplan schrijven voor dat in deze gebieden de wijziging van de bestaande toestand
onderworpen wordt aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

1.2

Bijzondere plannen van aanleg

Binnen het plangebied zijn geen bijzondere plannen van aanleg van toepassing.

1.3

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Binnen het plangebied zijn geen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van toepassing.

1.4

Verkavelingen

Binnen het plangebied zijn geen verkavelingen van toepassing.
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1.5

Beschermde monumenten, stadsgezichten en
landschappen

1.5.1

Beschermde monumenten en stadsgezichten

Figuur 4: Beschermde monumenten (bron AGIV)
Volgende gebouwen binnen het plangebied zijn als monument beschermd:
Muurfragment met toren (zijde Minderbroedersstraat) en torenfragment (zijde Brusselsestraat) zijn bij MB
van 7 juni 1994 beschermd als monument.
Universitair patrimonium Leuven: het voormalige Vesaliusinstituut (anatomisch amfitheater)
(Minderbroedersstraat 12) is bij MB van 5 mei 2010 beschermd als monument.
Universitair patrimonium Leuven: het Pathologisch instituut (Minderbroedersstraat 12) is bij MB van 5 mei
2010 beschermd als monument.
Het voormalig Anatomisch Theater (Minderbroedersstraat 52) is bij MB van 8 juli 1999 beschermd als
monument.
Het voormalig huis van Ophem (Minderbroedersstraat 48) is bij MB van 8 juli 1999 beschermd als
monument.
Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin (Minderbroedersstraat 52) is bij MB van 8 juli 1999
beschermd als monument.
Het voormalig beeldhouwersatelier Frans Vermeylen (Minderbroedersstraat zn) is bij MB van 8 juli 1999
beschermd als monument.
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Figuur 5: Beschermde stads- en dorpsgezichten (bron AGIV)
Volgende elementen zijn binnen het plangebied beschermd als stadsgezicht bij MB van 22 juli 2011:
Het kadastraal perceel: Leuven, 2de afdeling, sectie D, perceelnummer 16R (DEEL) deel uitmakend van de
selectie Leuven, 2de afdeling, sectie D, perceelnummers 16R (DEEL), 49R(DEEL), 50N, 50P, 748S(DEEL),
751E(DEEL), 756S(DEEL), 756T(DEEL), 758D, 761G, 762D, 763D, 764F(DEEL), 766D, ZONDER NR.

1.5.2

Inventaris bouwkundig erfgoed

Figuur 6: inventaris bouwkundig erfgoed – relicten (bron AGIV)
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Figuur 7: inventaris bouwkundig erfgoed – gehelen (bron AGIV)
Naast de beschermde monumenten hierboven beschreven, zijn volgende panden opgenomen op de
vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed:
Als bouwkundig geheel:
Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen (ID 126849)
Als bouwkundig relict:
Herenwoning (Brusselsestraat 77) (ID206386)
Neoclassicistisch woonhuis (Brusselsestraat 79) (ID206387)
Vleugels van de pediatrie, materniteit, in- en uitwendige ziekten (ID 214139)
Sint-Pietersgasthuis (ID 214141)
Stookhuis van de ziekenhuissite (ID 214166)
Auditorium Heelkunde (ID 214140)
Stadsschool nummer 3 (ID 206734)
Klooster- en verpleegsterschool Sint-Elizabeth (ID 214165)
Kankerinstituut (ID 214138)
Burgerhuis (Minderbroedersstraat 14) (ID 73535)

1.5.3

Relictzones, puntrelicten en ankerplaatsen

Het plangebied bevat geen (noch grenst het aan) relictzones, puntrelicten en ankerplaatsen opgenomen in de
landschapsatlas.

1.5.4

Archeologie

Aangezien het voorgenomen project Hertogensite gepaard zal gaan met bodemingrepen, werd op aangeven
van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid een archeologisch vooronderzoek opgestart.
Voor meer informatie zie “plan-m.e.r.-screening RUP Hertogensite”, bijlage 1B, “plan-m.e.r.-screening
masterplan Hertogensite” p 85 – 86.
De prospectie werd in 2014 uitgevoerd conform de bijzondere voorwaarden opgesteld door Onroerend
Erfgoed. Verspreid over het terrein werden vijftien proefsleuven- en putten gegraven tot op het niveau waarop
de archeologische sporen zich manifesteerden. In totaal werd een oppervlakte van 741m² onderzocht. Dit
leverde interessante informatie op (zie rapport LINTEN S. en HEYVAERT B., Archeologische prospectie Leuven
Hertogensite door Monument Vandekerckhove, basisrapport 2015/18). Enkele zones die werden onderzocht
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aan de hand van proefsleuven en –putten zullen voorafgaand aan ingrepen in de bodem dienen onderworpen
te worden aan een archeologische opgraving. In andere zones zal een archeologische begeleiding tijdens de
uitgevoerde werken nodig zijn. Hiervoor wordt integraal verwezen naar de regelgeving inzake archeologie.

1.6

Habitat- en vogelrichtlijn

Het plangebied behoort niet tot gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), natuurreservaten,
Habitat- of Vogelrichtlijngebieden. De meest nabije beschermde natuurgebieden bevinden zich op ruime
afstand van het plangebied.

2.

Relatie met de ruimtelijke structuurplannen
(RSV, RSVB en RSL)

In het Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL) wordt het plangebied benoemd als ‘ziekenhuissite’. Ondertussen
heeft het plangebied echter een nieuwe naam gekregen, namelijk ‘Hertogensite’. In de beschrijving hieronder
van de relatie van het plan met het RSL wordt echter de benaming ‘ziekenhuissite’ niet vervangen door
‘Hertogensite’.

2.1

Gedeeltelijke herziening RSL in procedure

Het ruimtelijk structuurplan Leuven werd goedgekeurd bij M.B. van 29 april 2004. Het werd gedeeltelijk in
herziening gesteld door de Leuvense gemeenteraad op 23 maart 2015, voor wat betreft een aantal uitspraken
die te maken hebben met de bereikbaarheid van de Leuvense Benedenstad (gelegen aan de westzijde van de
Leuvense binnenstad). Tegelijk keurde de gemeenteraad een aantal principes rond de bereikbaarheid van de
Benedenstad inhoudelijk goed.
Het ontwerp van gedeeltelijke herziening werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd
op 31 juli 2015 en is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 31 augustus 2015. De gemeenteraad van
maart 2016 heeft de gedeeltelijke herziening definitief vastgesteld.
De wijzigingen, relevant voor het RUP Hertogensite, worden verderop besproken bij de verkeersstructuur.

2.2

Wonen

2.2.1

Ruimtelijk Structuurplan
afbakeningsproces

Vlaanderen

(RSV)

en

het

stedelijk

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) zet de lijnen uit van een beleid gericht op een bundeling van
bijkomende woongelegenheid in de stedelijke gebieden en de kernen van het buitengebied. Delen van de stad
Leuven worden opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Leuven. Vanuit de doelstellingen voor bundeling van stedelijke functies in de
woonkernen en stedelijke gebieden, worden voor de regionaalstedelijke gebieden taakstellingen gedefinieerd
voor de realisatie van bijkomende wooneenheden binnen hun afbakeningslijn. De goedkeuringsprocedure van
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaal stedelijk gebied Leuven” is lopende.

2.2.2

Provinciaal
addendum

Ruimtelijk

Structuurplan

Vlaams-Brabant

(RSVB)

en

De doelstellingen van het RSV om de bijkomende woningen prioritair te bundelen in de stedelijke gebieden en
de kernen van het buitengebied, worden door het RSVB ondersteund. De provincie is niet bevoegd voor de
selectie en afbakening van de groot- en regionaalstedelijke gebieden, waardoor de uitspraken over het
regionaalstedelijke gebied Leuven beperkt zijn en onder voorbehoud worden gedaan. In het algemeen pleit het
RSVB voor een verhoging van de dichtheid in de bestaande stedelijke woonkernen en de goed ontsloten
geselecteerde buitengebiedkernen. Dit door inbreidingsprojecten, opdelingen van grote woningen, verhoging
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van het aantal bouwlagen en hergebruik van leegstaande gebouwen. Hierbij zal echter steeds aandacht
besteed worden aan het verhogen van de kwaliteit van de woonomgeving; via kwalitatieve publieke ruimte,
vermijden van verkrotting, aandacht voor het erfgoed, herwaarderen van stedelijke groenelementen, verhogen
van de verkeersveiligheid. Het RSVB benadrukt de kansen van vernieuwende woontypologieën. Daarnaast
wenst de provincie het sociaal woonbeleid (sociale huur- en koopwoningen) prioritair onder de aandacht te
brengen. De provincie pleit voor gemengde projecten waar sociale huur- en koopwoningen gezamenlijk met
andere woningen worden ontwikkeld. 1
Op 6 november 2012 keurde de Vlaamse Regering een addendum goed waarin aanvullingen en wijzigingen aan
het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant werden opgenomen.

2.2.3

Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL)

Figuur 8: RSL, woonontwikkelingsgebieden
In het RSL werden inzake wonen volgende uitdagingen geformuleerd:
De compacte stedelijke structuur behouden als troef voor Leuven als leefomgeving, door ontwikkelingen
voornamelijk via inbreiding te realiseren;
Het voorzien van voldoende publiek groen met hoge belevingswaarde in de woonkernen;
De prijstoename van het vastgoed onder druk van de bevolkingsaangroei en de druk van de kamermarkt
aanpakken door het tegengaan van omvorming van gezinswoningen naar kamers en door voldoende
aanbod aan verschillende types woningen die best ruimtelijk verweven worden voorzien, met name:
o grote gezinswoningen realiseren, tegen de markttendens in om steeds kleinere woningen aan
te bieden;
o woningen voor kleine gezinnen realiseren, inspelend op de tendens van gezinsverdunning;
o in het bijzonder: wonen voor ouderen en zorgbehoevenden realiseren;
o woningen voor passanten realiseren (die slechts enkele jaren in Leuven blijven “plakken”);
o woongelegenheid voor studenten, bij voorkeur in grotere kamercomplexen;
o woningen voor gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen realiseren: daar waar de lokale
overheid zelf de gronden ter beschikking kan stellen of er een akkoord wordt bereikt met de
private grondeigenaar, kan bijkomende sociale huisvesting worden ontwikkeld. Bij andere
grote private projecten ziet de stad erop toe dat verschillende types en grootten van
woningen worden aangeboden.

Provincie Vlaams-Brabant (2004), Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, §2.1 van het richtinggevend gedeelte
(ruimtelijke principes voor de bebouwde omgeving), p. 223 ev
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In de bindende bepalingen van het RSL wordt ondermeer de ziekenhuissite St.-Pieter en St.-Rafaël, waar het
plangebied onderdeel van vormt, als woonontwikkelingsgebied (WO48) type herontwikkelingslocatie
aangeduid (bindende bepalingen (BB) p. 26, § 2.1.7).
Het richtinggevend gedeelte van het RSL geeft aan dat de herontwikkeling voor wonen in combinatie met
andere functies en park moet gebeuren.
Daarnaast stelt het RSL dat binnen de herontwikkeling van de ziekenhuissite een sociaal woonproject moet
worden opgenomen.
De site komt in aanmerking voor herontwikkeling i.f.v. wonen en complementaire stedelijke functies na de
overbrenging van de ziekenhuis-, onderwijs- en onderzoeksfuncties van de benedenstad naar Gasthuisberg. De
creatie van groene ruimte langs de Dijle is volgens het RSL noodzakelijk (richtinggevend gedeelte p. 151, §
14.3.2).
Voorliggend plan situeert zich binnen de doelstellingen van afbakeningsproces en RSL om de beoogde groei te
realiseren via verdichting in de herontwikkelingslocaties en onbebouwde terreinen binnen de woonkernen.

2.3

Verkeersstructuur

2.3.1

RSV en RSVB (en addendum)

Het gewest en de provincie pleiten voor het selectief auto-arm maken van de stedelijke gebieden via een
geschikt locatiebeleid, een gericht vergunningenbeleid in verband met parkeervoorzieningen, het stimuleren
van zachte vervoersvormen,… Er wordt gestreefd naar een duurzame mobiliteit vanuit een duurzame
ruimtelijke ontwikkeling waarbij de economische, sociale en ecologische componenten ten volle onderkend
worden. Door het versterken van alternatieven voor het wegverkeer (multimodaliteit) en de verbeterde
verbinding van de modi (intermodaliteit) blijft de mobiliteit beheersbaar. In het bijzonder wenst de provincie
de intermodaliteit tussen fiets en openbaar vervoer te versterken.

2.3.2

RSL en gedeeltelijk herziening RSL

Het ruimtelijk structuurplan Leuven werd goedgekeurd bij M.B. van 29 april 2004. Het werd gedeeltelijk in
herziening gesteld door de Leuvense gemeenteraad op 23 maart 2015, voor wat betreft een aantal uitspraken
die te maken hebben met de bereikbaarheid van de Leuvense Benedenstad (gelegen aan de westzijde van de
Leuvense binnenstad). Tegelijk keurde de gemeenteraad een aantal principes rond de bereikbaarheid van de
Benedenstad inhoudelijk goed.
Het ontwerp van gedeeltelijke herziening werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd
op 31 juli 2015 en is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 31 augustus 2015. De gemeenteraad van
maart 2016 heeft de gedeeltelijke herziening definitief vastgesteld.
In grote lijnen blijft de stad Leuven kiezen voor een verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers
en voetgangers, en een goede bediening van de binnenstad met openbaar vervoer. Voor de auto blijft de
binnenstad bereikbaar langs de geselecteerde primaire verkeerslussen. Auto’s parkeren in randparkings, en in
centrumparkings die op de primaire verkeerslussen ontsloten zijn. In de verdere uitwerking van deze
basiskeuzes, zijn er enkele concrete verschuivingen, die via de gedeeltelijke herziening in het structuurplan
werden opgenomen.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen relevant voor het RUP Hertogensite:
- Het autoluw karakter van de middeleeuwse stadskern wordt scherper geformuleerd. De principes van dit
autoluw karakter werden verduidelijkt. Bezoekersverkeer per auto zal op termijn geen toegang meer
hebben tot de middeleeuwse stadskern, en bezoekersparkeren zal er niet meer mogelijk zijn.
- Naast primaire verkeerslussen bevatte het eerste structuurplan ook secundaire verkeerslussen, die soms
tot een stuk in de middeleeuwse stadskern doordrongen. Deze secundaire lussen maakten soms ook nog
de verbinding tussen de lussen onderling. Dergelijke lussen, waaronder de lus Brouwersstraat - Boutslaan –
Amerikalaan – Brusselsestraat, werden geschrapt aan de kant Benedenstad.
- Het principe werd duidelijker benadrukt dat de aanleg van nieuwe centrumparkings voor bezoekers samen
gaat met de afbouw van het bezoekersparkeren op pleinen en straten. Overstap op fietsen moet er vlot
mogelijk zijn.
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De locatie voor een nieuw te bouwen centrumparking werd gewijzigd; niet meer parking P12 Hertogensite,
wel een nieuwe parking P12a Den Bruul en (voorlopig) behoud van parking P12b Sint-Jacobsplein. Parking
Den Bruul wordt ontsloten vanuit de lus Donkerstraat – Tessenstraat. Deze lus voor autoverkeer heeft
(deels) een dubbele richting, zodat in- en uitrijden langs de Donkerstraat wordt gestimuleerd.
Om de doorstroming van de bussen door de Benedenstad te verbeteren, wordt het bustracé tussen Rector
De Somerplein en Gasthuisberg verlegd; weg van de Amerikalaan – Brusselsestraat, naar de
Brouwersstraat – Tessenstraat. Het huidig knelpunt Kapucijnenvoer-Biezenstraat wordt opgelost door het
terugtrekken van de rooilijn in het masterplan Hertogensite. Andere mogelijke knelpunten worden
aangepakt door herinrichting van wegenis en kruispunten tesamen met bouwprojecten Bruul of
Herogensite.
Het secundaire bustracé vanuit de Brusselsestraat richting Bodart wordt niet opgevangen in de
ziekenhuissite, maar op de Kapucijnenvoer.
Voor de zeer lange termijn wordt een potentieel ander tracé nog niet volledig vastgelegd. Wel wordt
ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van de ziekenhuissite het mogelijk tracé niet uitsluit. Er wordt een
reservatiestrook voor openbaar vervoer voorzien, die overeenkomt met de inrichting van het
goedgekeurde masterplan 2014.

Figuur 9: ontwerp herziening RSL, niet-limitatieve selectie van businfrastructuur en centrumlijnen in de
binnenstad

Figuur 10: ontwerp herziening RSL, bindende selectie van infrastructuren voor wegverkeer in de binnenstad
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In de gedeeltelijke herziening van het RSL worden inzake de verkeersstructuur binnen het plangebied volgende
selecties gemaakt:
Het plangebied is gelegen aan volgende centrumlijn voor openbaar vervoer: Station – M. Theresiastraat –
A. Vesaliusstraat – H. Consciencestraat – Naamsestraat – Karmelietenberg – Zwarte Zusterstraat –
Redingenstraat – Kapucijnenvoer – Tessenstraat/Fonteinstraat – Riddersstraat – Burchtstraat – Vaartkom –
J.P. Minckelerstraat – Bondgenotenlaan – Station. Voor het tracé St. Jacobsplein – Biezenstraat –
Kapucijnenvoer worden de knelpunten voor de doorstroming van de bussen opgelost bij de
herontwikkeling van de ziekenhuissite Sint-Pieter/Sint-Rafaël.
Op lange termijn wordt de mogelijkheid open gehouden om een openbaarvervoerverbinding te realiseren
tussen de Boutslaan en het Sint-Jacobsplein via de Lei – ziekenhuissite Sint-Pieter/Sint-Rafaël –
Biezenstraat. Het plangebied wordt in het richtinggevend gedeelte dan ook geselecteerd als locatie van een
busroute in vrije bedding (tussen Brusselsestraat en Biezenstraat) (B6).
Het plangebied is gelegen aan de primaire verkeerslus Kapucijnenvoer- Sint-Jacobsplein – Tervuursestraat
(Z19).

2.4

Groenstructuur en landschapsstructuur

2.4.1

RSV en RSVB (en addendum)

Het RSV pleit voor het behoud en de ontwikkeling van stedelijke natuurelementen omwille van hun belang
voor de stedelijke leefbaarheid. De provincie wenst het openruimtenetwerk bestaande uit een
aaneenschakeling van pleinen, groene lijnelementen en waterlopen doorheen de stedelijke gebieden ruimtelijk
te ondersteunen en te versterken. Hiertoe wenst zij enerzijds aandacht te hebben voor de open ruimtes binnen
de stedelijke gebieden door middel van een versterking van de ecologische infrastructuur en een ruimtelijke
ondersteuning van de verbindingsfunctie van waterlopen.

2.4.2

RSL

Figuur 11: RSL, openruimtegebieden
In navolging van het RSV heeft het RSL een selectie gemaakt van de waardevolle openruimtegebieden. Binnen
het plangebied wordt de Dijle doorheen de binnenstad geselecteerd als groencorridor (p. 65, § 4.5.6). Binnen
het RSL wordt het concept ‘De Dijle levend door Leuven’ uitgewerkt.
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2.5

Economische en centrumstructuur

2.5.1

RSV en RSVB (en addendum)

Binnen het RSV is Leuven geselecteerd als regionaal stedelijk gebied. Leuven maakt ook deel uit van het
centraal stedelijk netwerk Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven, ook wel de “Vlaamse Ruit” genoemd en komt
prioritair in aanmerking om een deel van de toekomstige noden inzake economische ontwikkeling op te
vangen.
De ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden bevatten o.m. het versterken van de
multifunctionaliteit (door verweving kan de sociale, economische en culturele slagkracht en dynamiek van het
stedelijk gebied ten goede komen) en strategische stedelijke projecten als impuls voor stedelijke vernieuwing.

2.5.2

RSL

Figuur 12: RSL, multifunctionele assen
De bezoekersgerichte ruit vormt het concentratiegebied voor centrumfuncties in de binnenstad. De
ziekenhuissite vormt één van de hoekpunten van deze ruit. De keuze van de ziekenhuissite als hoekpunt is er
één van strategische aard. De ziekenhuissite kan een tegengewicht vormen voor de stelselmatige verschuiving
van het zwaartepunt van het stedelijk leven in zuidoostelijke richting (vooral onder invloed van de handel, de
universitaire functies en het station). Een doordachte ontwikkeling van de ziekenhuissite kan de benedenstad
van een teloorgang behoeden. De hoekpunten zelf vormen de plaatsen waar de link gelegd wordt met de
omliggende gebieden.
Het RSL geeft aan dat er een vraag bestaat naar een hoogwaardige concertzaal voor klassieke muziek. Volgens
het richtinggevend gedeelte van het RSL zijn de ziekenhuissite St.-Pieter / St.-Rafaël en de Vaartkom (Enclave of
blok 1) op het eerste zicht hiervoor de meest geschikte locaties en geeft aan dat kan worden overwogen om
hiervoor reeds een geschikte ruimte te reserveren. Er kan verder worden onderzocht hoe deze concertzaal kan
worden gecombineerd met een eventueel centrum voor hedendaagse muziek.
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2.6

Gebiedsgerichte bepalingen in het RSL

Figuur 13: RSL, gewenste ruimtelijke structuur deelruimte middeleeuwse stadskern
Het plangebied is gelegen in de deelruimte ‘Middeleeuwse stadskern’ waarin de ‘Ziekenhuissite’ als katalysator
voor de benedenstad en de Dijle naar voor geschoven wordt.
Volgens het RSL moet de intensieve verweving van publieke en private ruimte in de ziekenhuissite terug te
vinden zijn.
Anderzijds zal de ziekenhuissite aansluiting moeten vinden bij de gordel. Een uitzwerming van
bezoekersgerichte functies over deze site is niet wenselijk, omdat dit de woonfunctie teveel zou belasten. In
die zin moet de ziekenhuissite dus ook als buffer functioneren. De Brusselsestraat (tot het Handbooghof) komt
prioritair in aanmerking voor gespecialiseerde kleinhandelszaken. De inplanting van een aantal culturele
voorzieningen op de ziekenhuissite zouden de rol als hoekpunt van de bezoekersgerichte ruit versterken.
Een derde belangrijk thema heeft betrekking op de Dijle die doorheen het gebied stroomt. De rivier moet
opgewaardeerd worden als drager van publieke groene ruimte.
Tenslotte moeten goedgekozen doorsteken voor zacht verkeer aangelegd worden die de maaswijdte van het
infrastructuurnetwerk verkleinen. Ook hier kan de Dijle een belangrijke functie vervullen als onderdeel van dit
netwerk en als belangrijkste noord-zuidas doorheen het gebied.

3.

ME R-screening
bijlage 1: plan-m.e.r.-screening RUP Hertogensite

De MER-screening maakt integraal deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan en is toegevoegd als bijlage. Op
basis van de MER-screening heeft de MER-cel op 30 mei 2016 beslist dat het RUP geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke milieueffecten en dat de opmaak van een plan-MER bijgevolg wel/niet nodig is.
Er werd reeds voor het masterplan voor de Hertogensite te Leuven een plan-m.e.r. screening (“onderzoek tot
milieueffectrapportage”) opgemaakt. Deze plan-m.e.r.screening doorliep de procedure conform het DABM2
teneinde mogelijke aanzienlijke milieueffecten na te gaan. Een dergelijke milieubeoordeling in een eerdere fase
van het planningsproces uitvoeren biedt uiteraard voordelen en mogelijkheden om milieuaspecten beter te
laten doorwerken in het plan en verdere besluitvorming. Tijdens het planningsproces van het masterplan werd
eveneens een plan-mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgesteld om de mogelijke verkeers- en
mobiliteitseffecten te onderzoeken. Op basis hiervan concludeerde de dienst MER dat het voorgenomen plan
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig
is.
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Bij de opmaak van het RUP voor de Hertogensite is nagegaan of en in welke mate de wijzigingen of verfijning
van het voorgenomen plan en in het bijzonder het programma bij de doorvertaling van het masterplan naar het
RUP voldoende onderzocht werden in de goedgekeurde plan-m.e.r. screening van het masterplan.
Daarom is de screeningsnota aangevuld waar nodig en is nagegaan of de aanpassingen aanleiding kunnen
geven tot aanzienlijke milieueffecten. Gezien de aard van de aanpassingen en bijkomende inzichten, werd een
bijkomend mobiliteitsonderzoek uitgevoerd naar aan leiding van de plan-m.e.r.-screening voor het RUP.

Wijzigingen naar aanleiding van de plenaire vergadering
De wijzigingen aan het voorontwerp RUP naar aanleiding van de plenaire vergadering geven geen aanleiding
tot een andere conclusie naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten. In het mobiliteitsonderzoek en het
onderzoek tot milieueffectrapportage (plan-m.e.r. screening) werd een worst case ontwikkelingsscenario
onderzocht.
Voor volgende wijzigingen aan het voorontwerp RUP werd nagegaan of deze aanleiding kunnen geven tot
aanzienlijke negatieve milieueffecten:
•

Het voorontwerp RUP liet in een aantal zones toe dat er enkel woningen gerealiseerd worden. In deze
zones waren ook niet-woonfuncties toegelaten, maar het was geen verplichting om ze te realiseren.
Omwille van de gewenste multifunctionaliteit op de site is dit op een aantal plaatsen aangepast. Het
ontwerp RUP verplicht in een aantal zones om ook niet-woonfuncties te realiseren. De milieueffecten
van deze niet-woonfuncties werden echter reeds onderzocht en beoordeeld omdat deze functies ook al
in het voorontwerp toegelaten waren. Ze maakten met andere woorden al deel uit van het worst case
ontwikkelingsscenario.

•

In de zone MF4 werd het tweede scenario, zonder podiumkunstenzaal, aangepast. Ook hier bleek het
gewenst een multifunctioneler programma vast te leggen. Naast gemeenschapsvoorzieningen zijn er in
het ontwerp ook kantoren toegelaten. De verkeersgeneratie van het tweede scenario zonder
podiumkunstenzaal geeft echter geen aanleiding tot bijkomende negatieve aanzienlijke milieueffecten
ten opzichte van het eerste scenario met podiumkunstenzaal.

Er zijn geen aanzienlijke negatieve milieueffecten te verwachten door het voorgenomen beperkt gewijzigde
plan. De effecten van het gewijzigde plan werden voldoende onderzocht in het mobiliteitseffectenrapport en
plan-m.e.r. screening.
Wijzigingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek
Ook bij een wijziging aan het plan naar aanleiding van het openbaar onderzoek, dient nagegaan te worden of
het gewijzigde plan voldoende onderzocht werd naar plan-m.e.r. verplichtingen, zijnde de plan-m.e.r.
screeningsnota. Voor onderstaande wijzigingen is dit nagegaan:
•

Het behoud van het auditorium Maisin heeft als gevolg dat er minder programma nieuwbouwvolume
aan de welzijnstoren gerealiseerd kan worden alsook dat de groene binnenruimte tussen het instituut
Maisin, Welzijnstoren en de Dijleruimte kleiner wordt. Indien het auditorium behouden blijft, zullen
een aantal functies die voorzien waren in de nieuwbouw van de Welzijnstoren verschuiven naar het
auditorium.
Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor het informatie- en educatieplatform. De
mobiliteitseffecten van het programma van de welzijnstoren zijn reeds onderzocht in het
mobiliteitseffectenrapport (MOBER) en de goedgekeurde plan-m.e.r. screening. Een verschuiving van
dit programma geeft geen aanleiding tot een andere beoordeling van mobiliteits- en milieueffecten en
heeft geen aanzienlijke milieueffecten als gevolg.

•

De wijziging van de bouwdiepte in de zone W4 heeft geen toename van programma tot gevolg en
heeft bijgevolg geen effect op onderzochte milieueffecten.

•

Extra aandacht vragen voor privacy bij de verdere uitwerking van bouwvolumes in de zone W8 heeft
geen effect op onderzochte milieueffecten.
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•

Omdat de verkeersgeneratie tijdens de spitsuren van een hotel niet groter is dan van wonen (waarvan
de mobiliteitseffecten onderzocht werden in de planMERscreening) zal de wijziging waardoor hotel als
bestemming toegelaten wordt in zone W2 en zone W9 geen aanleiding geven tot aanzienlijke
milieueffecten.

•

De wijziging van het aantal bouwlagen in functie van een bestaande liftschacht in zone MF1 heeft geen
effect op de onderzochte milieueffecten vermits het hier over een technische ruimte gaat en er dus
door deze wijziging geen bijkomend programma gerealiseerd wordt.

4.

Watertoets

De watertoets is opgenomen in de plan-m.e.r-screening. Zie bijlage 1B “plan-m.e.r.-screening masterplan
Hertogensite” van pagina 11 tot en met pagina 17 van de “plan-m.e.r.-screening RUP Hertogensite”.

5.

Externe veiligheid

In haar advies i.k.v. de plan-mer-screening heeft LNE, dienst veiligheidsrapportage beslist dat er geen
aanzienlijke effecten verwacht worden inzake externe veiligheid.

6.

Verantw oording van het plan

Figuur 14: masterplan Hertogensite, 360architecten en De Gregorio & partners
De Hertogensite is vandaag gekend in Leuven als de oude ziekenhuissite van Sint-Pieters en Sint-Rafaël. Het
terrein van ruim 6 ha in het oude stadscentrum, deed dienst als locatie voor het Universitair Ziekenhuis. Deze
functie had echter algauw meer ruimte nodig en er werd een nieuwe locatie buiten de stad gekozen:
Gasthuisberg. Door de geleidelijke verhuis van diensten naar Gasthuisberg staan de huidige gebouwen meer en
meer leeg.
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De site is van bijzonder strategisch belang voor de ontwikkeling van de benedenstad Leuven. Vandaag is de site
volgebouwd met ziekenhuisinfrastructuur. Een nieuwe visie voor de ontwikkeling van het gebied diende
opgemaakt te worden. Het resultaat van deze nieuwe visie is een masterplan dat van de Hertogensite een
nieuw, dynamisch, typisch en betekenisvol stadsdeel maakt. Het masterplan werd op 8 december 2014
goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Leuven.

6.1

Krijtlijnen voor herontwikkeling Hertogensite

De stad Leuven werkte een aantal krachtlijnen uit, die de randvoorwaarden vormen voor de herontwikkeling
van de site. De krachtlijnen werden verder uitgewerkt en geconcretiseerd in een krijtlijnennota die het
uitgangspunt vormde voor het masterplan. Deze nota geeft enerzijds een overzicht van de bestaande
doelstellingen zoals geformuleerd in het ruimtelijk structuurplan Leuven. Anderzijds is ze het resultaat van een
afweging tussen de verschillende ruimtelijke aspecten (onroerend erfgoed, mobiliteit, groen,…) die
voorafgaandelijk aan een sectoraal onderzoek werden onderworpen (erfgoednota Hertogensite (zie verder),
openbaarvervoersstructuur (zie verder),…).
De nota “Krijtlijnen masterplan Hertogensite” werd op 17 december 2013 goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen van de stad Leuven.
De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Hertogensite zijn:
- Herontwikkeling van Hertogensite binnen een ruimere visie van volledige benedenstad.
- Water moet terug zichtbaar worden op de site.
- Er wordt rekening gehouden met de boeiende en complexe geschiedenis.
- De grotendeels verharde site wordt herontwikkeld met kwalitatief groen.
- Het netwerk voor zacht verkeer in de binnenstad wordt versterkt.
- Hertogensite wordt een autoluwe wijk in de binnenstad.
- Hertogensite wordt een veelzijdige wijk met een mix aan functies en woonvormen.
- Er gelden hoge ambities inzake duurzaamheid.
- Een duidelijk communicatie/participatietraject doorheen het proces is belangrijk.

6.2

Visienota erfgoed Hertogensite
bijlage 2: Visienota erfgoed Hertogensite

De stad Leuven heeft voor het omgaan met het bouwkundig erfgoed op Hertogensite voorafgaand aan de
opmaak van het masterplan een erfgoedvisie opgesteld. Deze visie is gebaseerd op een erfgoedwaardering
waarbij het erfgoed niet alleen als object, maar vooral als deel van een ruimtelijke context afgewogen werd. De
bedoeling was om een erfgoedkader aan te reiken waarbinnen afwegingen met betrekking tot nieuwe
ontwikkelingen konden gemaakt worden en dat als houvast kon dienen voor de wijze waarop het erfgoed
maximaal geïntegreerd kan worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Voor de verschillende erfgoedpanden
werden ambities vooropgesteld. Deze ambities werden vertaald in het masterplan en leidden tot de afbakening
op het grafisch plan van beschermde monumenten en te behouden erfgoedpanden. Voor deze gebouwen
worden algemene en bijzondere voorschriften geformuleerd waarbij het behoud van de erfgoedwaarden
primeert.
Voor de beschrijving van de erfgoedwaarden van de te behouden erfgoedpanden en beschermde
monumenten, wordt verwezen naar de bestaande inventarisatie van de erfgoedwaarden in de vastgestelde
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Aanvullende informatie over beschermde monumenten en te
behouden erfgoedpanden wordt in de toelichting van de bijzondere voorschriften vermeld.
Het masterplan, dat het resultaat is van de afweging van verschillende aspecten, gaat bovendien uit van de
sloop van enkele waardevolle panden.
Hieronder wordt per erfgoedpand de wijze van omgang ermee in het stadsontwikkelingsproject toegelicht. Op
onderstaande figuur staan de verschillende erfgoedpanden aangeduid.
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Figuur 15: nummering erfgoedpanden

6.2.1

Beschermde monumenten

Het betreft volgende gebouwen:
Restanten van de stadsomwalling (2)
Het voormalig Vesaliusinstituut (1a)
Het voormalig Pathologisch instituut (1b)
Het voormalig Anatomisch Theater (8)
Het voormalig beeldhouwersatelier Frans Vermeylen (6)
Het voormalig huis van Ophem (7)
Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin (tussen 7 en 8)
De beschermde monumenten dienen allen behouden te worden. Restauratie en herbestemming dient in nauw
overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed te gebeuren.
De stadsomwalling en gracht vormen de rode draad doorheen de site. Het opnieuw openleggen van de gracht,
het consolideren van de restanten van de omwalling, het visualiseren van de verdwenen delen en het
integreren van dit structurerend element in de ruimere ontwikkeling is de grootste erfgoeduitdaging voor de
site. Ruimte geven aan dit erfgoed voegt niet alleen kwaliteit en identiteit toe aan de site, maar ook aan de
hele stad. De aanpak van de stadsomwalling en gracht in de projectzone dient te passen binnen de totaalvisie
voor de volledige Leuvense stadsomwalling. Belangrijk is de aansluiting met Handbogenhof en de wijze waarop
omgegaan wordt met de vroegere aanwezigheid van de Biestpoort (op de Brusselsestraat) en
Minderbroederpoort.

6.2.2

Te behouden erfgoedpanden

Naast de beschermde monumenten zijn er nog verschillende andere erfgoedpanden die behouden worden in
het stadsontwikkelingsproject.
5. Burgerhuis (Minderbroederstraat 14):
Deze rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen werd in 1887 omgevormd tot opslagplaats en
kreeg toen een eclectische lijstgevel met dubbelhuisopstand. Het interieur van het pand werd in de
loop der jaren sterk verbouwd en gekoppeld aan het aangrenzende pand. De leesbaarheid binnenin is
volledig verdwenen. Er bleven intern geen erfgoedwaarden bewaard. De eclectische gevel
daarentegen – hoewel verstoord in de tweede bouwlaag – is statig en een beeldbepalend onderdeel
van het beschermde stadsgezicht. Het gevelbeeld dient behouden en gerestaureerd. Herbestemming
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van het gebouw dien te gebeuren met respect voor de oorspronkelijke structuur (vloerniveaus,
dakgabariet,...).
16. Herenwoning “De Nieuwe Blauwen Oijvaert” (Brusselsestraat 77, 1853) en 15. Breedhuis “De Cleynen
Blauwen Oijvaert” (Brusselsestraat 79, 19de E)
Beide panden maken deel uit van de vroegere brouwerijsite Den Blauwen Oijvaert (eerste vermelding
reeds in de 15de eeuw). Beide neoclassicistische woonhuizen zijn waardevolle erfgoedpanden waarvan
de erfgoedwaarden maximaal behouden dienen te worden. De te behouden erfgoedpanden moeten
gerestaureerd worden. Behoud van een woonfunctie – al dan niet aangevuld met handel of horeca – is
wenselijk. De gevels dienen zodanig gerestaureerd dat het 19e-eeuwse straatbeeld van de
Brusselsestraat heropgewaardeerd wordt. Het is wenselijk ook de waardevolle interieurelementen
zoveel mogelijk te bewaren.
17. Sint-Pietersgasthuis (1838-1868)
Bouwhistorisch onderzoek toont aan dat er van dit restant van het 19de-eeuwse Sint-Pietersgasthuis
voldoende erfgoedelementen aanwezig zijn om in termen van behoud te denken. De restant mist
vandaag wel de zeer belangrijke ruimtelijke context waarvan het ooit deel uitmaakte. De relatie met
de Brusselsestraat en de leesbaarheid van de schaal van het oorspronkelijke complex is volledig
verdwenen. Louter behoud zonder context is hier geen optie. Bij de integratie van het restant in een
nieuw project van de podiumkunstensite dienen de nog aanwezige erfgoedwaarden behouden en
waar nodig versterkt te worden.
11. Stadsschool nr.3 (1874-1875)
Aan de Kapucijnenvoer, ter hoogte van de kruidtuin, bevindt zich een beeldbepalend geheel van
overdekte speelplaats met twee hoekpaviljoenen (directeurs- en portierswoning). De klassenvleugel
bevindt zich loodrecht hierop, in een langgerekt volume van één bouwlaag met centrale gang. Deze
klassenvleugel werd zwaar verbouwd. Door de vroegere verwijdering van het oorspronkelijke
mansardedak met lichtstraten en dakkapellen van de klassenvleugel is de klassenvleugel – die een
belangrijk deel vormden van het ontwerp van de vleugel – is de klassenvleugel verminkt en heeft het
nog maar een beperkte materiële erfgoedwaarde. De conceptuele waarde is wel behouden gebleven
en is ook van cruciaal belang om de oorspronkelijke visie op het stadsschoolontwerp te begrijpen. Het
gaat dan over de inplanting van de klassenvleugel loodrecht op de overdekte speelplaats en het feit
dat de vleugel over een centrale gang beschikte met aan weerszijden 6 klassen.
De stadsschool is een waardevol erfgoedpand waarvan de erfgoedwaarden maximaal behouden
dienen te worden. Voor de hoofdbouw aan de Kapucijnenvoer betekent dit een restauratie en
herbestemming met maximaal behoud van de waardevolle elementen. De klassenvleugel kan gesloopt
worden, op voorwaarde dat het oorspronkelijke concept van de opbouw van de school, bestaande uit
een volume aan de straat met een dwarse klassenvleugel, behouden blijft en de footprint van de
nieuwbouw dezelfde blijft als deze van de oorspronkelijke klassenvleugel.
De speelplaatsbomen dienen behouden te worden en de aanleg van de buitenruimte dient zo te
gebeuren dat deze bomen volwaardige overlevingskansen hebben.
10. Auditorium Heelkunde (1929)
Het pand dient behouden en gerestaureerd te worden, met inbegrip van het houten
auditoriummeubilair.
13. Instituut Maisin (kankerinstituut)
Het instituut, opgericht door professor Maisin en ontworpen door kanunnik Jan Janssen was het
eerste in zijn soort in België en één van de eerste in de wereld. Hierdoor bevat dit instituut een
enorme historische waarde.
Het kankerinstituut is vandaag niet zichtbaar van op het stratennet. Dit is spijtig, want het gebouw
werd duidelijk ontworpen om gezien te worden, de gevel heeft immers een detaillering die geen enkel
ander gebouw op de site kent. Het gebouw moest vanwege zijn uitzonderlijke functie duidelijk een
andere uitstraling hebben. Het middenrisaliet wordt benadrukt door een – vandaag verdwenen –
statige trappenpartij, een specifieke vormgeving van vensters met curvevormige tussenroeden en
deuren met glas in lood. In tegenstelling tot de meeste andere gebouwen op de site, heeft het
kankerinstituut ook een rijkelijk uitgewerkt interieur dat vrij gaaf bewaard werd.
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Naast de grote historische waarde, is het gebouw dus ook architecturaal uniek voor de site. Het pand
dient behouden, gerestaureerd en herbestemd te worden, het dient een verdiende plaats op de site te
krijgen. De vele waardevolle interieurelementen dienen eveneens waar mogelijk behouden te worden.
De voorkeur gaat ernaar uit om terug te gaan naar de oorspronkelijke bouwfase van het gebouw,
waarbij de later toegevoegde verdieping verwijderd wordt en de trappenpartij van het middenrisaliet
opnieuw wordt aangebracht. Er dient bovendien onderzocht of het auditorium kan behouden blijven,
met inbegrip van het waardevolle houten meubilair. De site bevat echter 3 historische auditoria. De
stad is van oordeel dat behoud van alle auditoria omwille van herbestemmingsmogelijkheden en
economische redenen niet kan worden afgedwongen. Omwille van hun geclusterde ligging wordt de
keuze gemaakt voor behoud (met inbegrip van houten meubilair) van het beschermde auditorium in
pathologie en het auditorium Heelkunde aan de Minderbroedersstraat. Sloop van het auditorium van
het instituut Maisin kan enkel mits motivatie worden toegestaan. Er worden slechts enkele
uitzonderingsregels opgenomen waarbij de sloop kan gerechtvaardigd worden, bijvoorbeeld wanneer
het pand in zeer slechte bouwtechnische staat is en de werken die nodig zijn om het te behouden niet
in verhouding staan tot de erfgoedwaarde ervan, of wanneer het pand geen bestemming meer heeft
en herbestemming onmogelijk is.
14. Vleugels van Pediatrie en Materniteit
De vleugels van Materniteit en pediatrie worden behouden, herbestemd en kwalitatief gerenoveerd.
De integratie van nieuwbouwdelen is mogelijk. De beeldbepalende gevel langs de Dijle dient maximaal
behouden.
19. Bloedtransfusie
Hoewel niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, blijkt het gebouw
aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat 42 over voldoende erfgoedwaarde te beschikken om in termen van
behoud te spreken. Het voormalige tuberculosedispensarium werd in 1938 gebouwd door het Belgisch
Nationaal Werk ter bestrijding van tering. In een dispensarium werden onder andere geneeskundige
raadplegingen en radiologische onderzoeken gedaan om tuberculose bij zieken op te sporen. Het
ontwerp is van de hand van de bekende en Leuvense modernistische architect Paul Stevens (voor zijn
biografie
zie
http://docomomo.be/wp-content/uploads/2013/03/201303_woning-PaulStevens_atrisk.pdf). Het gebouw werd zeer functioneel ontworpen, het modernisme is dan ook de
perfecte stijl om het vooruitstrevend concept rond tuberculoseonderzoek ruimtelijk te vertalen. Aan
de Onze-Lieve-Vrouwstraat bevindt zich een volume in sober baksteenmodernisme waarin zich het
onthaal, een vergaderruimte en de conciërgewoning bevonden. Dwars op dit hoofdvolume bevindt
zich een langgerekt volume van 4 bouwlagen dat zich uitstrekt tot aan de Aa. Dit dwarse volume
bestaat op iedere verdieping uit een brede gang aan de noordzijde en onderzoeksruimten aan de
zuidzijde. Voldoende lichtinval was immens belangrijk in de bestrijding tegen tuberculose. De trap in
de marmeren inkomhal leidde tot een onthaalruimte en de centrale trappenhal met lift. Op het
gelijkvloers en de eerste verdieping van het dwarsvolume bevonden zich steeds een wachtzaal en
onderzoeksruimtes (verpleging, scopie). De betegelde wachtzalen met ingewerkte zitbanken zijn nog
integraal aanwezig.
De patronen van de granitovloeren tonen de soms verdwenen indeling van de onderzoeksruimtes. Op
de tweede verdieping bevond zich een grote zandbak, waar kinderen konden spelen terwijl ze
bestraald werden door UV-lampen. Op deze verdieping bevonden zich aan de zijde van de Aa ook
kooien voor testdieren.
Het materiaalgebruik (granitovloeren, afgeronde plinten, betegelde muren) in de dwarsvleugel werd
duidelijk gekozen in functie van hygiëne.
De wijze van onderzoek voeren is ook vandaag nog goed leesbaar in het gebouw, dat vrij gaaf bewaard
bleef. De architectuurhistorische (oeuvre P. Stevens, functioneel baksteenmodernisme) en
wetenschappelijke waarde (vooruitstrevend concept rond tuberculoseonderzoek) van het gebouw zijn
voldoende hoog om in termen van behoud te spreken. De historische link met de ziekenhuissite is
bovendien een pluspunt. Bovendien leent het gebouw zich uitstekend tot herbestemming.
De voorgevel en indeling (brede gang waarlangs zuidgerichte lokalen gelegen zijn) dienen zo goed
mogelijk bewaard. Het is wenselijk dat waardevolle interieurelementen behouden blijven, hierbij
denken we specifiek aan de granitovloeren met afgeronde plinten, de wachtzalen, de zitbanken in de
gang, het hang- en sluitwerk van de ramen in de gang, het binnenschrijnwerk,… De zijgevels en
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achtergevel zijn minder waardevol en kunnen bekleed worden. Bij een herbestemming is het
belangrijk dat de voormalige functie van het gebouw leesbaar blijft in de indeling en inrichting.

6.2.3

Motivatie sloop binnen beschermd stadsgezicht

3 en 4. Anatomisch instituut (1939-1940) en gebouw wettelijke geneeskunde:
Het anatomisch instituut werd gerealiseerd in 1939-1940 n.o.v. Emiel Vanderheyden als uitbreiding
van het Vesaliusinstituut. Invloeden van het modernisme zijn voelbaar aanwezig. De gevel aan de
Minderbroedersstraat werd strak en sober opgebouwd en is heel gesloten. Het gebouw is functioneel
ontworpen. In tegenstelling tot andere modernistische panden in Leuven kan aan dit gebouw weinig
erfgoedwaarde toegekend worden. Het gesloten karakter maakt het gevelbeeld bovendien heel zwaar.
Het gebouw is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Hetzelfde
geldt voor het gebouw van wettelijke geneeskunde, dat eveneens in het interbellum werd gebouwd en
integraal deel uitmaakt van het anatomisch instituut. De architectuur van het gebouw is opnieuw
modernistisch geïnspireerd, strak en zakelijk, de gevel is wel meer open. Het gebouw is niet
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Beide gebouwen kunnen, mits gunstig
advies van en in nauw overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed gesloopt worden en vervangen
door een nieuwbouw die een meerwaarde kan betekenen voor zowel het beschermde stadsgezicht als
voor de monumentale Minderbroedersstraat.

6.2.4

Motivatie sloop van (grote delen van) vastgestelde inventarisitems

Hoewel de volledige site als geheel werd opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig
erfgoed, werd in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed geconcludeerd dat enkel de panden die
afzonderlijk als relict beschreven worden in de vastgestelde inventaris voldoende erfgoedwaarde hebben om
als erfgoedpand bestempeld te worden. De afbraak van de panden die niet opgenomen zijn in de inventaris (en
waarop geen bescherming als monument/stadsgezicht) rust, dient niet afzonderlijk gemotiveerd te worden,
gezien het hier geen waardevolle panden betreft.
12. Klooster en verpleegsterschool Sint-Elisabeth
De erfgoedwaarden werden ten opzichte van de mobiliteitsproblematiek in de benedenstad
afgewogen (zie 6.4 Bereikbaarheid Benedenstad). Om het knelpunt in de verkeersstructuur op het
kruispunt Kapucijnenvoer en Biezenstraat te kunnen oplossen, dient er meer ruimte gemaakt op dit
kruispunt. Aangezien de hoeken beschermd zijn (ofwel in stadsgezicht, ofwel als monument) en deze
bij afbraak niet voldoende ruimte bieden voor een volwaardige bochtstraal voor hoogwaardig
openbaar vervoer, wordt de keuze gemaakt om de sloop van de Klooster- en verpleegsterschool SintElisabeth als inventarispand toe te staan.
De sloop van de Verpleegstersschool biedt echter eveneens een grote stedenbouwkundige
meerwaarde:
De bestaande wand (gelegen in een beschermd stadsgezicht zie figuur 5) aan de westelijke zijde
van Kapucijnenvoer wordt behouden.
Er kan een kwalitatieve bushalte uitgewerkt worden ter hoogte van de welzijnstoren (richting
Sint-Jacobsplein aan Biezenstraat, richting Bruul voor welzijnstoren).
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Het doordacht verplaatsen van de oostelijke rooilijn op deze locatie creëert ademruimte in een
zeer gesloten deel van de Kapucijnenvoer. Het lokaal verplaatsen van rooilijn past binnen de
structuur van de Kapucijnenvoer met haar opbouw van versmallingen en verbredingen (deel ter
hoogte van ring, thv eerste anatomisch theater, Cuythoek,…).
Met de sloop van de Verpleegstersschool bestaat de potentie om een volwaardige toegang naar
Hertogensite uit te werken. Op die manier kent de zacht verkeer verbinding Gasthuisberg, SintJacobsplein, Hertogensite naar centrum een duidelijk verloop. Hierbij ontstaan bijkomend
interessante zichtlijnen vanuit Kapucijnenvoer en Biezenstraat op één van de waardevolste
gebouwen op de site, het instituut Maisin. De onderdoorgang via de poort zal de site en haar
publieke ruimte/erfgoed afschermen.

Er werd tevens een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd voor het gebouw:
Het gebouw bestaat uit een intern staalskelet met voorzetmetselwerk voor de gevels. Een
nauwkeurige technische analyse door bureau BSB bvba, incl. verwerking artikel uit ‘Bulletin de
documentation de l’Ossature Métallique’ werd gevoerd. Hieruit blijkt dat een normale
gebruikslast overschrijdingswaarden van 160% kent en onaanvaardbare doorbuigingen van
45mm.
Herbruik van de structuur is enkel mogelijk na zeer grote ingrepen, de liggers en vloeren dienen
overal verwijderd te worden (de kolommen voldoen wel), en opnieuw gerealiseerd. De balken en
kolommen zijn echter ter plaatse tot portieken aan elkaar gelast, zodat zelfs verwijderen van de
vloeren – indien dit al wenselijk zou zijn – een zeer grote ingreep is. Brandveiligheid is in deze
analyse nog niet meegenomen, maar levert op dat de staalstructuur sowieso moet bekleed
worden met brandwerende materialen. Ook dit zal een impact hebben op het bestaande gebouw.
Verschijningsvorm van het gebouw: de huidige witte dakkappellen zijn bijzonder klein ten
opzichte van de ruimtes (kamertjes voor studenten verpleegkunde), zodat hedendaags
wooncomfort met behoud van deze kapellen onmogelijk is. Vervangen van deze kapellen door
grotere uitbouwen, of insnedes in het dak voor terrassen zullen het gebouw dermate aanpassen
dat het originele beeld sterk zal worden aangepast (mengvorm tussen nieuw en oud). Interieur:
onafgezien van de ingrepen die noodzakelijk zijn om de structuur te verbeteren, heeft het gebouw
geen noemenswaardige waardevolle interieurkenmerken. Enige uitzondering zijn de glasramen in
de kapel.
Het gebouw is opgebouwd als middengang met kamers – nieuwe kernen dienen in- of
aangebouwd te worden om wooneenheden te ontsluiten en extra evacuatie te voorzien.
Ook hier kan geargumenteerd worden dat delen van de Verpleegsterschool zouden kunnen behouden
blijven. Behoud van integrale gebouwen in verhouding met kwalitatieve, hedendaagse nieuwbouw
vormt ook hier het uitgangspunt. 'Geamputeerde' versies, of louter behoud van gevels is in deze
context verwarrend en niet wenselijk.
Rekening met bovenstaande afweging wordt dan ook sloop van de Verpleegstersschool vooropgesteld.
Voorafgaand aan de sloop zal een inventarisatie en documentatie van het gebouw opgesteld worden.
18. Stookhuis (of stooktoren)
Het stookhuis (of stooktoren) ligt op het tracé van de stadsomwalling en werd ingeplant vlak naast een
nog aanwezige toren van de stadsomwalling. De stooktoren heeft slechts zeer beperkte
erfgoedwaarde. De inventaris spreekt enkel van een verzorgde vormgeving die het torenvormige
volume vermeldenswaardig maakt. Aangezien de stadsomwalling een extreem grote erfgoedwaarde
heeft en een prominente rol moet krijgen in de herontwikkeling van de site, wordt sloop van de
stooktoren vooropgesteld, dit ten goede van de leesbaarheid van de stadsomwalling.
14 (deels). Vleugel van In- en Uitwendige ziekten
De vleugel van in- en uitwendige ziekte zal gesloopt worden, dit om ruimte te geven aan en
herontwikkeling van de welzijnstoren mogelijk te maken. De vleugel en de VTCB-toren zijn letterlijk
naast elkaar gebouwd. Er zijn teveel knelpunten om hiervan één geheel te maken. Om de
welzijnstoren alle kansen te geven om zich als zorgpijler te ontwikkelen in de benedenstad, wordt
sloop van de vleugel van In- en Uitwendige ziekten vooropgesteld.
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6.3

Structuurschets Dijlevallei

Figuur 16: Syntheseschema, Situering Hoogbouw Dijlevallei, Structuurschets Dijlevallei,BUUR cvba
Naar aanleiding van het masterplan voor de Hertogensite heeft de stad Leuven een structuurschets voor de
Dijlevallei laten opmaken. Hierin werd onderzocht waar hoogbouw langs de Dijle in de binnenstad mogelijk is
en onder welke voorwaarden. Deze nota ‘structuurschets Dijlevallei’ werd goedgekeurd door het
schepencollege op 03.10.2014. Het masterplan Hertogensite is afgestemd op de resultaten van deze
structuurschets.
De structuurschets maakt duidelijk hoe de rivier, het groen, het stedelijk weefsel en de hoogbouw in elkaar
passen. De Dijle vormt de ruggengraat van aaneengeschakelde groene ruimten doorheen het stadscentrum.
Zes stadsparken, op korte afstand van elkaar, vormen de groene ankerpunten binnen de Dijlevallei en bieden
samen ademruimte voor het hele stadscentrum. Elk stadspark wordt gecombineerd met hoge gebouwen. Deze
compenseren waar nodig het verlies aan ontwikkelbaar terrein en vormen telkens een landmark die het
bijhorende stadspark situeert in de skyline van het centrum. Wie langs het Dijlepad fietst of wandelt, ervaart de
opeenvolgende hoge gebouwen als een aankondiging van het volgende stadspark.
De toelaatbare hoogte van de hoogbouw in de Dijlevallei wordt door de context bepaald. Algemeen wordt de
hoogbouw in de Dijlevallei eerder in de binnengebieden of langs nieuwe dwarsstructuren voorzien. Langs
historische dwarsstraten blijft de bouwhoogte zoveel mogelijk beperkt om de continuïteit van het historisch
stadsweefsel niet in het gedrang te brengen.
Rondom de Hertogensite reikt de bestaande bebouwing reeds 10 bouwlagen hoog. Bijkomende bebouwing
moet zich naar deze bouwhoogte als maximum conformeren. Het nieuwe OV-tracé steekt op de Hertogensite
vanaf het St. Jacobsplein de Dijle over en zal in de toekomst een belangrijke nieuwe structuur vormen. Dit
verantwoordt een landmark die de bestaande bouwhoogte overstijgt (toren van 14 bouwlagen) en als
oriëntatiepunt fungeert op het OV-tracé vanaf Gasthuisberg via de Van Waeyenberghlaan en St. Jacob.

6.4

Bereikbaarheid Benedenstad

Naar aanleiding van de verschillende lopende projecten in de Benedenstad, en vanuit het voortschrijdend
mobiliteitsbeleid voor de Leuvense binnenstad, werd een nieuwe visie ontwikkeld op de bereikbaarheid van de
benedenstad. De principes van deze vernieuwde visie werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 23
maart 2015. Vanuit deze principes worden verschillende deelprojecten verder uitgewerkt, waaronder:
-

-

de concrete voorbereiding van de autoluwe middeleeuwse stadskern,
de verplaatsing van de buslijn tussen het De Somerplein en Gasthuisberg,
de aanleg van een nieuwe centrumparking onder het park en recreatiedomein Den Bruul.
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Figuur 17: bestaand bustracé met aanduiding knelpunten

Figuur 18: voorkeursscenario bustracé Benedenstad (rood: lijnen richting Gasthuisberg – oranje: andere lijnen)
De huidige busroute doorheen de benedenstad tussen D. Boutslaan en Biezenstraat volgt het tracé F.
Tielemanslaan/Amerikalaan, Brusselsestraat en Kapucijnenvoer. Dit tracé kent echter een hele reeks
verkeerskundige knelpunten:
-

-

kruispunt F. Tielemanslaan/Amerikalaan-Brusselsestraat, Brusselsestraat-Kapucijnenvoer en kruispunt
Kapucijnenvoer-Biezenstraat: draaibewegingen van bus in conflict met bussen en andere modi
(voetgangers, fietsers en auto’s);
conflicten tussen bussen en fietsers/laad- en losverkeer in Brusselsestraat, in het bijzonder in het smalle
profiel tussen Handbooghof en Kapucijnenvoer.

Daarnaast heeft de stad Leuven onder andere de doelstelling het kernwinkelgebied (waarvan de
Brusselsestraat onderdeel uitmaakt) te versterken, de middeleeuwse binnenstad autoluw te maken en de
geplande rotatieparking Den Bruul optimaal met openbaar vervoer te ontsluiten.
Om deze knelpunten weg te werken en de doelstellingen van de stad te realiseren werd een nieuwe route voor
de bus geselecteerd: namelijk de route via de D. Boutslaan, Brouwersstraat, Fonteinstraat, Tessenstraat en
Kapucijnenvoer. Deze route werd als route voor de bus weerhouden omwille van o.a. volgende argumenten:
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-

-

Bovenvermelde knelpunten in de doorstroming in de binnenstad worden weggewerkt mits de nodige
infrastructurele aanpassingen (deze knelpunten vallen niet weg omdat de bus een andere route krijgt, de
nodige aanpassingen dienen eveneens uitgevoerd te worden).
F. Tielemanslaan/Amerikalaan en Brusselsestraat worden (samen met de middeleeuwse kern) op termijn
autoluw. Door ook de bussen uit deze straten te halen komt er maximaal ruimte vrij voor de zwakke
weggebruiker. Op die manier kan ook dit deel van de Brusselsestraat als volwaardig onderdeel van het
kernwinkelgebied ingezet worden.
Door het instellen van éénrichtingslussen voor autoverkeer gekoppeld aan het autoluw maken van
middeleeuwse binnenstad bestaat de mogelijkheid de bus over bepaalde trajecten een eigen bedding toe
te wijzen (maximaal in één richting).
De bediening van rotatieparking De Bruul waarvan de realisatie op korte termijn is voorzien wordt
optimaal.
Het bustracé wordt maximaal gebundeld op straten met een bestaand breed profiel (Brouwersstraat en
Fonteinstraat/Tessenstraat) of een potentieel breed profiel (rooilijnverschuiving van Kapucijnenvoer in
project Hertogensite) waardoor er voldoende ruimte gegarandeerd wordt voor alle modi. Hierdoor
ontstaat een heldere openbaarvervoersas doorheen de volledige binnenstad.

Figuur 19: OV-tracé’s Hertogensite
De Biezenstraat vormt een belangrijke schakel in de verbinding Gasthuisberg-centrum-station. Gezien het
stratenpatroon in de benedenstad bestaan er geen alternatieven voor deze schakel. De nieuwe route dient
zowel technisch als ruimtelijk uitgewerkt. Kruisingen tussen verschillende modi en inplanting van haltes voor
openbaar vervoer vormen hierin een belangrijk aandachtspunt. De draaibewegingen voor gemotoriseerd
verkeer en in het bijzonder voor busverkeer dienen maximaal buiten de Biezenstraat gehouden te worden om
kwalitatieve link voor zacht verkeer tussen Sint-Jacobsplein en binnenstad over Hertogensite te kunnen
garanderen. Er werd aan ontwerpers de opdracht gegeven een ruimtelijk kwalitatieve oplossing te
onderzoeken en uit te werken in het masterplan.
Om de knelpunten ter hoogte van de Biezenstraat op te lossen dient meer ruimte gegeven aan de verschillende
modi en dit rekening houdend met de bochtstralen (bochtstraal bus (en tram) meest bepalend). Het knelpunt
kan opgelost worden door ingrepen op de hoek ten noorden of ten zuiden van de Biezenstraat of verplaatsing
van de rooilijn ten oosten van Kapucijnenvoer (sloop Verpleegstersschool).
De vraag naar openbaar vervoer zal dus nog stijgen. De Lijn wenst hierop dan ook te anticiperen en
mogelijkheden voor hoogwaardig vervoer (tram of andere vorm van openbaar vervoer) openhouden.
Inplanting van nieuwe gebouw moeten hiermee rekening houden. Het masterplan dient rekening te houden
met zowel bovenvermelde route voor busvervoer, als een toekomstige route over de site.
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Hoek ten zuiden van Biezenstraat: Aangezien de panden ten zuiden van Biezenstraat (Biezenstraat 1 en 3)
beschermd zijn, komt deze optie niet in aanmerking.
Hoek ten noorden van Biezenstraat: Aangezien deze hoek deel uitmaakt van het stadsgezicht SintJacobsplein, komt deze optie eveneens niet in aanmerking. Indien sloop juridisch toch mogelijk zou kunnen
zijn, creëert het afsnijden van de hoek ten noorden van Biezenstraat door sloop van muur en koetshuis en
ongedefinieerde tuinruimte waarbinnen zeer moeilijk een nieuwe wand kan gecreëerd worden die de
nieuwe publieke ruimte vraagt.
Verplaatsing van de rooilijn ten oosten van Kapucijnenvoer (sloop Verpleegstersschool): Hoewel de
verpleegstersschool een (vooral beeldbepalende) erfgoedwaarde heeft, geniet de sloop van een
inventarispand de voorkeur boven de sloop van een beschermd monument of binnen beschermd
stadsgezicht. Sloop van de Verpleegstersschool biedt heel wat mogelijkheden om de rooilijn te verplaatsen
zodat voldoende ruimte gecreëerd wordt voor alle modi (meer marge dan bij andere opties) en wordt de
route voor hoogwaardig openbaar vervoer op langere termijn opengehouden, een keuze voor mobiliteit
dus.

Figuur 20: Suggestie openbaarvervoertracé op lange termijn doorheen de Leuvense Benedenstad, in SBOonderzoek ORDERIn’F, 2014
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6.5

Masterplan Hertogensite
Bijlage 3: Toelichtingsnota masterplan

Figuur 21: Masterplan Hertogensite (TV DG&P-360)
Uitgaande van de krijtlijnen en voorgaande studies werd het masterplan opgemaakt door de TV De Gregorio &
Partners en 360Architecten. Onderstaand wordt aan de hand van een aantal thema's het masterplan
besproken. Een uitgebreide toelichting is terug te vinden in de toelichtingsnota van het masterplan, als bijlage
toegevoegd.

6.5.1

Programma

Het masterplan voorziet een herontwikkeling van de ziekenhuissite naar een multifunctionele wijk. Wonen
staat centraal in de herontwikkeling. Het plan stelt diverse woonvormen voor verschillende doelgroepen voor.
In totaal komen er ongeveer 540 woongelegenheden. Het grootste deel van die woonvormen zijn
appartementen. Daarnaast zijn er ook 24 woningen met een tuin en zal een project studentenhuisvesting
worden ondergebracht. Ook sociale huurwoningen krijgen hier een plaats (10 % van het aantal woningen). De
realisatie van deze sociale woningen wordt geregeld in een aparte realisatiesconvenant in het kader van het
Brownfieldproject “Hertogensite” tussen de stad Leuven en de ontwikkelaar Resiterra nv. In de naaste
omgeving van de welzijnstoren komen specifieke woonvormen zoals assistentiewoningen voor mensen die
meer zorg nodig hebben. Die spelen in op het aanbod van de welzijnstoren (zie verder). Concreet zal het
Instituut Maisin, samen met de nieuwe vleugel aan de Kapucijnenvoer, een bestemming als woonzorgcentrum
krijgen.
Naast wonen is er op de Hertogensite ook plaats voor andere functies. UZ Leuven zal de huidige SintRafaëltoren ombouwen tot een welzijnstoren. UZ Leuven wil daar een pakket eerste– en tweedelijnszorg
aanbieden. Volgens het masterplan kan de toren blijven staan, op voorwaarde dat hij volledig ontmanteld en
gerenoveerd wordt. Aan de kant van de Minderbroedersstraat blijven de waardevolle gebouwen van het
voormalige Pathologisch Instituut, Vesaliusinstituut en van Heelkunde behouden, inclusief de auditoria. Op dit
moment wordt nog onderzocht of op deze locatie HistarUZ - het historisch archief van UZ Leuven - haar
museum kan onderbrengen.
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De herontwikkeling biedt ook kansen voor een versterking van het kernwinkelgebied in de Brusselsestraat. Ter
hoogte van de Lei is er plaats voor een grotere commerciële activiteit die als eindpunt kan fungeren voor dit
deel van het kernwinkelgebied. Aan de Brusselsestraat en aan de Kapucijnenvoer kunnen ook kleinere handelsen horecazaken komen.
Ten slotte hebben de ontwerpers in het masterplan de locatie voor een mogelijke podiumkunstenzaal
onderzocht en ook voorzien. Tegen de Brusselsestraat komt een volume waar naast het commerciële deel ook
plaats kan zijn voor een podiumkunstenzaal. Er is plaats voor 2 zalen, één van 1000 zitplaatsen en één van 400
zitplaatsen, een foyer, een café en backstageruimten. De zaal sluit zowel aan op een nieuw plein langs de
Brusselsestraat, als bij de Romaanse Poort en het restant van het voormalige Gasthuis.

6.5.2

Water en groen

Bij de opmaak van het masterplan gingen de ontwerpers uit van de bestaande, soms verborgen, kwaliteiten
van de site. Zo zal de Dijle – nu nog overbouwd – in de nieuwe plannen volledig open door de site stromen. De
hele Dijleruimte wordt vertaald in een open waterloop met een zachte groene oever met wandelpad,
geflankeerd door de nog aanwezige bouwkundige restanten van de 12de eeuwse stadsomwalling. Aan de
stadszijde van de stadsomwalling komt het Dijlepad. De verdere inrichting van de site hangt op aan deze groenblauwe Dijleruimte.
Naast de Dijle, krijgt ook de Aa – één van de Dijlearmen – een betere beleving met wandel- en fietspaden
erlangs. Naast de belangrijke groene link langs de Dijle – die de continuïteit van de Dijlevallei tussen
Janseniushof en Handbooghof verzekert – kleurt ook de rest van het openbaar domein groen. Centraal komt er
tussen de Dijle en de Aa een grote aaneengesloten groene ruimte die de beleving van beide Dijlearmen
verbindt en versterkt.
Op andere plaatsen komen er kleinere groene rustpunten. Deze moeten de verschillende groene ruimten in de
omgeving (bv. Kruidtuin, Handbooghof, …) met elkaar en met de site linken. De huidige grotendeels verharde
site zal dus drastisch van uitzicht veranderen. Bij de herontwikkeling blijft ook het bestaande waardevolle
groen, zoals de 5 lindebomen aan de stadsschool, behouden.

6.5.3

Erfgoed

Het masterplan wil bestaande waardevolle gebouwen beter tot hun recht laten komen, door ze te integreren in
de nieuwe stadsontwikkeling en ze een zinvolle bestemming te geven.
In dit erfgoedverhaal is een belangrijke rol weggelegd voor de 12de-eeuwse stadsomwalling die doorheen de
site loopt. De restanten (een muurfragment en twee torens) zullen prominent zichtbaar zijn en de samenhang
tussen de restanten zal opnieuw versterkt worden. De uitwerking hiervan kadert binnen een overkoepelende
visie voor de volledige stadsomwalling in heel de binnenstad.
Verborgen parels – zoals het instituut Maisin – krijgen een prominentere plaats op de site . Ook onder andere
de beeldbepalende gebouwen van de voormalige vleugels van Pediatrie en Materniteit blijven behouden en
geven de Dijle een monumentale gevellijn. Enkele waardevolle gebouwen dienen gesloopt om nieuwe kansen
te creëren. De sloop van de verpleegsterschool is bijvoorbeeld nodig om ruimte te geven in de Kapucijnenvoer
om daar onder andere het verkeersknelpunt op te lossen (zie verder). Tegelijk zorgt deze extra ruimte ook voor
een betere verbinding en meer openheid tussen Hertogensite en de omgeving van de Kapucijnenvoer.
Tot slot verdwijnen vele weinig waardevolle gebouwen: de afbraak van het Sint-Pieterziekenhuis bijvoorbeeld
werkt de schaalbreuk in de Brusselsestraat weg en herstelt de zichtassen op de monumentale Sint-Pieterskerk,
waarvan het Belfort UNESCO-werelderfgoed is.

6.5.4

Publieke ruimte

Een groot deel van Hertogensite is onbebouwd en publiek toegankelijk. Naast de groene zones, komen er ook
verharde pleinen. Aan de kant van de Brusselsestraat bijvoorbeeld zorgt een nieuw plein voor een mooie
entree van de gemeenschapsfuncties die daar later kunnen komen. Tussen het nieuwe gebouw aan de
Brusselsestraat en de Romaanse Poort komt een plein waardoor de erfgoedcluster van de Romaanse Poort
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beter tot zijn recht komt. Ook op de westelijke Dijleoever (kant Kapucijnenvoer) komt centraal op Hertogensite
een plein dat zich naar de Dijle richt. Op de gelijkvloerse verdieping kunnen hier commerciële functies komen.

6.5.5

Zacht verkeer

In de toekomst zal dit sterk gesloten terrein ook zijn rol opnemen als belangrijke schakel voor zacht verkeer in
de benedenstad. Langs de Dijle wordt in noord-zuid richting een belangrijke missing link op het traject van het
Dijlepad weggewerkt. Het Dijlepad is het wandel- en fietspad dat Leuven doorkruist langsheen de Dijle. Ook in
oost-west richting komen nieuwe voet- en fietsverbindingen die het netwerk voor zacht verkeer in de
benedenstad versterken. Hiervoor komen er nieuwe brugjes over de Dijle en de Aa. Zo worden verschillende
stadsdelen met elkaar gelinkt.
Naast nieuwe fietspaden is er ook aandacht voor fietsenstallingen, verspreid over het terrein en zowel voor
bewoners als voor bezoekers. Een groot aantal fietsenstallingen wordt bovengronds ingepast.
Naast private stallingen voor bewoners, komen er ook enkele grotere fietsenstallingen voor bezoekers. Zo is er
aan de Brusselsestraat bijvoorbeeld een publieke fietsenstalling voor 300 fietsen ingetekend.

6.5.6

Autoluw karakter

Hertogensite krijgt een autoluw karakter. Dit past in de visie van de stad om het openbaar domein in de
middeleeuwse binnenstad terug te geven aan het zacht verkeer. De site is enkel toegankelijk voor laden en
lossen en hulpdiensten. Voor de bewoners komen er ondergrondse parkeerplaatsen zodat het bovengrondse
publieke domein zoveel mogelijk groen kan kleuren. Zo komt er een bewonersparking voor ongeveer 500
wagens met in- en uitrit langs de Kapucijnenvoer voor de woningen aan die kant van de Dijle. Daarnaast komt
er een kleinere parking van een 80-tal parkeerplaatsen met in- en uitrit langs de Brusselsestraat voor de
woongelegenheden aan die kant en nog een kleinere parking van opnieuw ongeveer 80 parkeerplaatsen met
in- en uitrit langs de Minderbroedersstraat. Er zijn op dit moment minder parkings ingetekend dan de huidige
parkeernorm van de stad voorschrijft. Wanneer de stad de parkeernorm herziet, kan het aantal
parkeerplaatsen hier nog dalen.
Bezoekers voor de site kunnen terecht op de publieke parkings in de omgeving. Om het autogebruik te
minimaliseren en om de bereikbaarheid van de site te verzekeren, zet de stad ook in op openbaar vervoer. De
stad stippelde samen met De Lijn al eerder een nieuw toekomstige traject uit voor de bussen in de
benedenstad, dat de Brusselsestraat ontlast. Het masterplan zelf maakt ook keuzes om het openbaar vervoer
te faciliteren.

6.5.7

Ruimte aan kruispunt Kapucijnenvoer-Biezenstraat

Om de huidige conflicten aan dit kruispunt - door de afdraaiende bussen – op te lossen, ligt in het masterplan
de rooilijn (gebouwlijn) langs de Kapucijnenvoer teruggetrokken. De extra ruimte, zorgt op die plek voor een
vlotte doorstroming voor alle weggebruikers. Onder andere daarom is beslist de verpleegsterschool te slopen.

6.5.8

Hoogwaardig openbaar vervoer op de site zelf

Het masterplan houdt er ook rekening mee dat er op langere termijn een hoogwaardige verbinding voor
openbaar vervoer (in een vrije bedding) doorheen de benedenstad kan rijden. Later wordt juist onderzocht of
dit openbaar vervoer over het nieuwe bustacé zal rijden of over de site. Het masterplan houdt alleszins plaats
vrij voor dergelijk traject over de site. Het traject loopt vanaf de Biezenstraat rechtdoor over de site, over een
nieuwe brug over de Dijle, tot aan de Aa om vanaf daar de Aa te volgen richting de Brusselsestraat. Dit traject
zorgt voor zo weinig mogelijk conflicten tussen dit openbaar vervoer en fietsers op de site en zo kan er meteen
een interessante halte komen ter hoogte van het plein aan de Romaanse Poort en de eventuele
podiumkunstenzaal.
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6.5.9

Bouwhoogte

Figuur 22: Bouwhoogtes zoals ze in het RUP zijn vastgelegd
De nieuwe volumes aan de rand van de site krijgen een bouwhoogte die aansluit op de hoogtes uit de
omgevende straten. In het binnengebied kunnen de hoogtes wel oplopen. Naar aanleiding van dit masterplan
heeft de stad door studiebureau BUUR een structuurschets voor de Dijlevallei laten opmaken (zie verder).
Hierin werd onderzocht waar hoogbouw langs de Dijle in de binnenstad mogelijk is en onder welke
voorwaarden. Het masterplan is afgestemd op de resultaten van dit onderzoek. Zo komt aan de grote groene
ruimte een accent in de vorm van een woontoren van 14 bouwlagen.
Bij de vertaling van het masterplan naar het RUP werden op een aantal plaatsen de bouwhoogtes aangepast.
Op de figuur hierboven staan de bouwhoogtes zoals ze in het RUP zijn vastgelegd. Er zijn beperkte
aanpassingen gedaan in functie van een betere aansluiting op de te behouden erfgoedpanden aan:
• Het nieuwe gebouw tussen de Nieuwe Blauwen Oijvaert” (Brusselsestraat 77, 1853) en het Breedhuis “De
Cleynen Blauwen Oijvaert” (Brusselsestraat 79, 19de E).
• De nieuwbouw naast het instituut Maisin.
• De dakverdieping boven het te behouden restant van het Sint Pietersgasthuis.
Daarnaast werd ook de bouwhoogte in een aantal zones herschikt:
• De bouwhoogtes rond het plein aan de Dijle. Er is gekozen om het hoogste gebouw naast dit plein te
positioneren en een lager gebouw tegenover het instituut Maisin.
• De bouwhoogtes van de grondgebonden woningen naast het Rega-instituut. Hier zijn split-level woningen
mogelijk met 3 à 4 bouwlagen.
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6.6

Bloedtransfusiecentrum

Figuur 23: site Bloedtransfusie
Voor de site Bloedtransfusiecentrum werd na de goedkeuring van het masterplan voor de Hertogensite nog
nieuwe invultoets opgemaakt. Omwille van de erfgoedwaarden van het bloedtransfusiecentrum (zie 6.2.2. “te
behouden erfgoedpanden”) is ervoor gekozen om het gebouw van het bloedtransfusiecentrum te behouden.
De andere bebouwing in het binnengebied (onder andere een grote loods) moet gesloopt worden en
vervangen worden door een groene binnentuin tussen de nieuwe bebouwing en het te herbestemmen
erfgoedpand.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van deze site is de realisatie van een doorgang voor
zacht verkeer die de Onze Lieve Vrouwstraat verbindt met het park aan de overzijde van de Aa.

6.7

Podiumkunstensite

Figuur 24: podiumkunstensite: mogelijk invulling volgens scenario B: niveau +0 (360architecten)
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Figuur 25: podiumkunstensite: mogelijk invulling volgens scenario B: niveau +1 (360architecten)
Voor de zone waar de podiumkunstenzaal kan gerealiseerd worden is ervoor geopteerd in het RUP ook een
scenario te voorzien zonder podiumkunstenzaal. Het is immers nog niet zeker dat de podiumkunstensite kan
gerealiseerd worden. Toch blijft het wenselijk om ook in het scenario waarbij er geen podiumkunstenzaal op
deze plek gerealiseerd wordt, te zoeken naar voldoende multifunctionaliteit voor deze site. De plek is immers
te bijzonder om enkel een programma met private woningen en handelsruimte te voorzien. De ligging naast
de Romaanse Poort, de Dijle en in het kernwinkelgebied is ideaal voor een echte centrumfunctie. Een
publieksgerichte gemeenschapsvoorziening is hier bijzonder op zijn plaats. Daarom is het ook in het tweede
scenario B, mogelijk gemeenschapsvoorzieningen te realiseren.
Er zijn voor deze zone in het RUP dus twee scenario’s mogelijk:
Een scenario A waarbij een podiumkunstensite moet gerealiseerd worden. In dit scenario worden de
uitgangspunten van het masterplan verder doorvertaald naar het RUP.
Een scenario B waarbij er geen podiumkunstensite moet gerealiseerd worden.
o In dit scenario blijft het echter wel wenselijk een bezoekersgerichte gemeenschapsvoorziening te
realiseren en zijn gemeenschapsvoorzieningen en toegelaten. Naast gemeenschapsvoorzieningen
zijn ook andere functies zoals bijvoorbeeld kantoren mogelijk op deze site. Ook in dit scenario
moet het restant van het Sint Pietersgasthuis behouden blijven. Net zoals in scenario A worden
ook hier de nieuwe gebouwen zodanig ingeplant dat de typologie van het binnenhof wordt
hersteld. Op het gelijkvloers van het oude Gasthuis kan een horecazaak komen. Een doorgang
voor voetgangers verbindt het park met het binnenhof en het pleintje naast de Romaanse Poort.
De gebouwen sluiten qua bouwhoogte aan op de context (Brusselsestraat, Dijleruimte , restant
Gasthuis en Romaanse Poort). Aan de zijde van de Brusselsestraat wordt, net zoals in het scenario
A, een plein gerealiseerd dat het beginpunt van het kernwinkelgebied markeert. Hier is de
realisatie van een grote commerciële ruimte als startpunt voor het kernwinkelgebied verplicht.
Deze commerciële ruimte sluit aan op de Brusselsestraat. Boven op deze commerciële ruimte
kunnen woningen gerealiseerd worden rond patio’s op niveau +1. Omdat in dit scenario geen
grootschalige podiumkunstenfunctie wordt gerealiseerd, is de toegelaten te realiseren bruto
vloeroppervlakte kleiner dan in scenario A. Dit is te wijten aan het verschil in programma. De
podiumkunstenzalen zijn immers zeer grote ruimtes waarvoor geen daglichttoetreding vereist is.
Dit maakt het mogelijk de zalen intern in het gebouw te voorzien met daar rond ruimtes die wel
daglicht nodig hebben. Dezelfde oppervlakte benutten voor woningen zou afbreuk doen aan de
woonkwaliteit.
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6.8

Schaduwstudie
bijlage 4: Schaduwstudie

Er is een onderzoek naar de bezonning / beschaduwing van de nieuwe en de te behouden volumes op de site
uitgevoerd. De studie bevat voor een aantal zichten de bezonning en beschaduwing op 21 maart, 21 juni, 21
september en 21 december en dit voor 4 tijdstippen per dag.

6.9

Duurzaamheidsmeter

De Vlaamse Duurzaamheidsmeter voor wijken wordt gebruikt om het project Hertogensite te monitoren en
waar nodig bij te sturen op vlak van duurzaamheid. In elke fase voorzien in de meter wordt een audit
uitgevoerd. Als einddoelstelling in de laatste fase van het project wordt het equivalent van een score van 80%
o.b.v. de Duurzaamheidsmeter stad Gent beoogd.
De duurzaamheidsmetingen worden per fase voor een begeleidingscommissie van experten gebracht. Deze
begeleidingscommissie wordt zodanig samengesteld dat er voor de verschillende thema’s en criteria die van
toepassing zijn in de betreffende fase van het project, expertise aanwezig is in de commissie. Het doel van de
commissie is enerzijds om te waken over de gestelde einddoelstelling en anderzijds om aanbevelingen te
formuleren om het project nog meer te verduurzamen.
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7.

Bijlagen

Bijlage 1: Plan-mer-screening
Bijlage 2: Visienota erfgoed Hertogensite
Bijlage 3: Masterplan
Bijlage 4: Schaduwstudie
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