Hertogensite te Leuven
Plan-m.e.r. verplichtingen
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
(versie 2 – 19 april 2016)

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. verplichtingen gemeentelijk RUP – onderzoek tot milieueffectrapportage

COLOFON
Opdrachtgever:
Stad Leuven

Contactpersonen:
Muriel Degelin – architect-stedenbouwkundige
Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid - Stad Leuven
muriel.degelin@leuven.be
Elien Van De Putte – architect-stedenbouwkundige
Afdeling ruimtelijk beleid - Stad Leuven
elien.vandeputte@leuven.be

Opdrachthouder:
ProFlow bvba

Versie 2 – 19 april 2016

Contactpersoon:
ProFlow bvba
Stijn De Coutere - procesbegeleider
stijn.decoutere@proflow.be

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. verplichtingen gemeentelijk RUP – onderzoek tot milieueffectrapportage

INHOUD
COLOFON .......................................................................................................................................................................................................................... 2
INHOUD ............................................................................................................................................................................................................................ 1
1.

INLEIDING .......................................................................................................................................................................................................... 2

1.1.

Plan-m.e.r. screening masterplan Hertogensite te Leuven ................................................................................................................................ 2

1.2.

Noodzaak tot bijkomend onderzoek naar milieueffecten voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hertogensite te Leuven ................ 3

2.

TOELICHTING PLAN EN PROGRAMMA ............................................................................................................................................................... 5

2.1.

Masterplan Hertogensite................................................................................................................................................................................... 5

2.2.

Van masterplan naar gemeentelijk RUP............................................................................................................................................................. 8

2.3.

Nulalternatief .................................................................................................................................................................................................. 17

2.4.

Referentiesituatie ............................................................................................................................................................................................ 18

3.

ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ................................................................................................................................................ 19

3.1.

Toetsing plicht tot opmaak van een plan-MER................................................................................................................................................. 20

3.2.

Mobiliteit......................................................................................................................................................................................................... 23

3.3.

Conclusie ......................................................................................................................................................................................................... 26

BIJLAGEN..................................................................................................................................................................................................................... 27

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. verplichtingen gemeentelijk RUP – onderzoek tot milieueffectrapportage

1. INLEIDING
In kader van de herontwikkeling van de Hertogensite in de binnenstad van Leuven werd een masterplan opgemaakt. Het masterplan vormt een
eindproduct van een intensief en uitvoerig planningsproces en bakent de visie en doelstellingen voor de Hertogensite af. Het masterplan werd door
de gemeenteraad van Leuven goedgekeurd op 8 december 20141. In navolging van het masterplan wenst de stad Leuven een planologisch kader voor
de ontwikkeling en realisatie van de Hertogensite te voorzien door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vast te stellen. Het voorgenomen
RUP zal de bestemming en voorschriften van het geldende gewestplan komen te wijzigen.
In kader van het gemeentelijk RUP voor de Hertogensite te Leuven moet aan de plan-m.e.r. verplichtingen voldaan worden en dient nagegaan te
worden of het plan aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken.
Onderhavige nota geeft bijkomende inzichten in de milieubeoordeling van het voorgenomen gemeentelijk RUP in aanvulling van de plan-m.e.r.
screeningsnota dat voor het masterplan Hertogensite werd opgemaakt en goedgekeurd door de dienst MER van de Vlaamse overheid.

1.1. Plan-m.e.r. screening masterplan Hertogensite te Leuven
Niettegenstaande dit vanuit de regelgeving geen verplichting is, werd eerder geopteerd om op eigen initiatief in de fase van het masterplan voor de
Hertogensite te Leuven op vrijwillige basis een plan-m.e.r. screening (“onderzoek tot milieueffectrapportage”) op te maken en de procedure conform
het DABM2 te doorlopen 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 (zie verder). Tijdens het planningsproces van het masterplan werd eveneens een plan-mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgesteld
om de mogelijke verkeers- en mobiliteitseffecten te onderzoeken. Deze MOBER werd als bijlage bij voornoemde plan-m.e.r. screening opgenomen.
De screeningsnota werd op 15 september 2014 voor advies (verzoek tot raadpleging) voorgelegd aan verschillende adviesinstanties. De adviezen
werden ingewacht tot 8 december 2014 en alle behandeld en gemotiveerd. Op 5 januari 2015 werd het dossier van plan-m.e.r. screening ter
goedkeuring voorgelegd aan de dienst MER van de Vlaamse overheid. De dienst MER gaf aan op dat moment nog onvoldoende inzicht te hebben op
alle noodzakelijke informatie voor het nemen van een correcte beslissing over de plan-m.e.r. plicht en gaf aan nog bijkomende specifieke vragen of
1
2

Het masterplan kan u downloaden van http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/hertogensite/
Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (DABM)

2

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. verplichtingen gemeentelijk RUP – onderzoek tot milieueffectrapportage

opmerkingen naar verduidelijking te hebben (zie dossier of bijlage 1). De screeningsnota en het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) werden verder
aangevuld/verfijnd en opnieuw ter goedkeuring aan de dienst MER ter goedkeuring voorgelegd op 22 mei 2015.
De screeningsnota werd goedgekeurd door de dienst MER op 4 juni 20153. De dienst MER was van oordeel dat de opmerkingen en adviezen op
voldoende wijze werden beantwoord of weerlegd zodat het screeningsdossier voldoende informatie bevat om een correcte inschatting met
betrekking tot de milieueffecten te kunnen maken. In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert
niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. De dienst MER concludeerde dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft
tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
U kan het volledige dossier van plan-m.e.r. screening masterplan Hertogensite te Leuven terug vinden in bijlage 1 of in de dossierdatabank van de
dienst MER: http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank (dossiercode SCRPL14161).

1.2. Noodzaak tot bijkomend onderzoek naar milieueffecten voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Hertogensite te Leuven
Zoals aangegeven in de plan-m.e.r. screening voor het masterplan Hertogensite valt het voorgenomen gemeentelijk RUP onder het toepassingsgebied
van de plan-milieueffectrapportage verplichtingen conform de bepalingen van het DABM. Het RUP dient te voldoen aan de plan-m.e.r. verplichtingen.
De dienst MER gaf in haar goedkeuringsbeslissing4 van de plan-m.e.r. screening masterplan Hertogensite aan dat als het plan wijzigt naar aanleiding
van de plenaire vergadering van het RUP, het openbaar onderzoek of om een andere reden, nagegaan dient te worden of de effecten van het
gewijzigde plan voldoende onderzocht werden in de screeningsnota. Als dat niet het geval is, dient de screeningsnota te worden aangepast of
aangevuld, de relevante adviesinstanties met betrekking tot de aanpassing om advies te vragen en de dienst MER om een nieuwe beslissing te vragen
aan de hand van het aangepaste dossier met de eventuele bijkomende adviezen en de verwerking ervan.
De goedgekeurde plan-m.e.r. screening (onderzoek tot milieueffectrapportage) voor het masterplan Hertogensite vindt u in bijlage 1 terug en kan u
eveneens downloaden op http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4208.pdf

3
4

Zie bijlage 1 of http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4208.pdf
Zie bijlage 1 of http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4208.pdf
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Bij de vertaling van het masterplan naar het gemeentelijk RUP als planologisch kader zijn specifieke wijzigingen, aanvullingen of verfijningen aan de
orde. Deze worden in voorliggende nota verder geduid (zie hoofdstuk 2).
In het bijzonder dient nagegaan te worden of en in welke mate deze 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. Zoniet dient de screeningsnota te worden aangevuld en nagegaan of de aanpassingen aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke
milieueffecten. Gezien de aard van de aanpassingen of bijkomende inzichten (zie verder), werd een bijkomend mobiliteitsonderzoek uitgevoerd.
Daarom is eveneens het plan-mobiliteitseffectenrapport (MOBER) geactualiseerd (zie ook bijlage 2).
In overleg met de dienst MER van de Vlaamse overheid wordt geopteerd om de nota plan-m.e.r. screening aan te vullen en de bijhorende
procedurestappen van het onderzoek tot milieueffectrapportage te doorlopen in functie van het voorgenomen RUP Hertogensite. In het bijzonder
dienen mogelijke mobiliteitseffecten onderzocht te worden.
Voor u ligt de nota ter aanvulling van het onderzoek tot milieueffectrapportage (plan-m.e.r. screening) met bijkomende inzichten naar mogelijke
milieueffecten, in het bijzonder met betrekking tot mobiliteit.

4
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2. TOELICHTING PLAN EN PROGRAMMA
Hertogensite is vandaag gekend in Leuven als de oude ziekenhuissite Sint-Pieters en Sint-Rafaël. Het terrein van ruim 6 ha. in het oude stadscentrum,
deed inderdaad dienst als Universitair Ziekenhuis, tot de groei van deze functie noopte tot verhuis naar een locatie buiten de stad – Gasthuisberg. De
geleidelijke verhuis van diensten naar Gasthuisberg maakt dat de huidige gebouwen meer en meer leeg komen te staan, en een nieuwe visie voor de
ontwikkeling van het gebied opgemaakt diende te worden.
De site zelf is van bijzonder strategisch belang voor de ontwikkeling van de benedenstad Leuven. Vandaag is de site dichtgeslibd, met een letterlijk
doorgegroeid systeem van de ziekenhuisinfrastructuur. Een nieuw masterplan en het RUP als planologisch kader moet toelaten meer open ruimte te
creëren en met gerichte verdichting nieuwe bewoners en functies aan te trekken, en zo voor de benedenstad een nieuw, dynamisch, typisch en
betekenisvol stadsdeel te laten ontstaan.

2.1. Masterplan Hertogensite
De stad Leuven werkte voor de Hertogensite een aantal krachtlijnen uit, die de randvoorwaarden vormen voor de herontwikkeling van de site. De
krachtlijnen werden verder uitgewerkt en geconcretiseerd tot krijtlijnen die het uitgangspunt vormden voor het masterplan. Deze krijtlijnen voor de
herontwikkeling Hertogensite zijn:
-

Herontwikkeling van Hertogensite binnen 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.
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Het masterplan is opgebouwd rond enkele heldere krachtlijnen:
- Hertogensite als sleutelproject in de groen-blauwe stadslandschap van de Dijlevallei in Leuven.
- Dijleruimte als ruggengraat voor een nieuwe, duurzame centrumwijk.
- Hertogensite als typisch stadsdeel in de Benedenstad
- Een onbevangen omgang met erfgoed in 3 ambities: erkenning van waardevolle gebouwen/structuren, gebouwen worden in hun ziel bewaard
en herbestemd, en integratie van erfgoed op een natuurlijke wijze
- Diverse woonwijk met buurtoverstijgend centrumprogramma
- Autoluwe wijk in het hart van de stad.
- Openbaar Vervoer
- Hertogensite, duurzame wijk in het kader van Leuven Klimaatneutraal
Het programma van het masterplan is vrij gevarieerd en bestaat uit een stadsontwikkeling met verschillende functies:
- Wonen en woonzorg
- Multifunctionele zone (podiumkunsten)
- Cultuur: museum
- Handel en horeca
- Kantoren
- Welzijnstoren UZ Leuven (WZT)
- Publieke ruimte met inbegrip van Dijle en park

Het is eigen aan het masterplanningsproces dat onder meer op basis van inzichten, ontwerpend onderzoek, milieu-/mobiliteitsonderzoek, overleg,
adviezen, inspraak en participatie het plan komt te evolueren. Zo is het plan tijdens de voorbije jaren ook mee geëvolueerd mede op basis van input
en adviezen vanuit de verschillende administraties/instanties, adviesraden en de klankbordgroep. Dit teneinde het plan te verbeteren. Dit wordt bij
wijze van illustratie hieronder ook verbeeld.

Het masterplan kan u raadplegen en downloaden op http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/hertogensite/
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2.2. Van masterplan naar gemeentelijk RUP
Voor de realisatie van de visie en doelstellingen van het masterplan Hertogensite, alsook het voorgenomen programma van de projectontwikkelingen,
wordt het planologisch kader vastgelegd in een gemeentelijk RUP. Het gemeentelijk RUP zal de bestemming en voorschriften van het geldende
gewestplan voor de Hertogensite wijzigen. Het programma dat het RUP mogelijk maakt, is ruimer gezien de mate van flexibiliteit dat met het RUP
gepaard gaat. Daarnaast is ook een actualisatie van het programma aan de orde.

Verdere verfijning en aanvulling van het programma

Er zijn wijzigingen die het programma verder verfijnen en aanvullen.
Contouren

Het gebied dat gevat wordt door het RUP is ruimer dan de contour die in het masterplan (en plan-m.e.r. screening) was opgenomen. Zo is de zone op
de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat ook opgenomen wat meteen ook de grotere totale bruto vloeroppervlakte mee verklaart.
Podiumkunstenzaal

In het masterplan is een zone voor multifunctionele ontwikkelingen voorzien voor de podiumkunstenzaal met een grote zaal tot 1.000 plaatsen en een
kleine zaal tot 400 plaatsen. De podiumkunstenzaal is in het RUP opgenomen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen met een oppervlakte van
10.000m². In deze zone bevinden zich naast de podiumkunstenzalen zelf, ruimtes in functie van de podiumkunstenzaal zoals foyer, break out rooms,
vergaderzalen… In de milieubeoordeling en het MOBER van het masterplan was er nog geen specifieke informatie beschikbaar omtrent het
functioneren van de podiumkunstenzaal en werd er onvoldoende ruimte voorzien. Enkel de grootte van de podiumkunstenzaal zelf werd aangegeven.
Meetings

In het masterplan en het MOBER van het masterplan werd onderzocht welke mobiliteitseffecten te verwachten zijn als ook congressen tot een
maximale bezetting van 1.000 plaatsen voorzien worden in de multifunctionele zone van de podiumkunstenzaal. De idee was toen nog niet concreet
of uitvoerig onderbouwd. Op heden is er bijkomende specifieke informatie voorhanden (zie kader). Zo wensen we niet meer te spreken over congres,
8
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dan wel over meetings5. Er is meer inzicht in de nodige infrastructuur en capaciteitsvraag (zie kader). Zo worden meetings tot 350 personen
vooropgesteld als meer realistisch met sporadisch – i.e. enkele keren per jaar – een vraag en mogelijkheid tot maximum 500 personen als evenement.
De stad Leuven wil de site van de podiumkunstenzaal in ondergeschikt belang ook voor meetings kunnen inzetten. Het voorzien van
meetingfaciliteiten betekent geen ruimtelijke impact of uitbreiding, echter enkel een wijziging in gebruik van de infrastructuur. De podiumkunsten
primeren op de site. De podiumkunstenzaal kan niet op één dag zowel voor een meeting als voor een voorstelling van podiumkunsten ingezet
worden. Uit verder onderzoek blijkt dit organisatorisch niet haalbaar, wat in het MOBER van het masterplan wél nog werd verondersteld en
onderzocht.
In het MOBER voor het masterplan werd rekening gehouden met het medegebruik van de podiumkunstenzaal door congressen. Er werd echter van
uit gegaan dat er een infrastructuur zal zijn voor congressen met 1000 gasten. Bovendien werd, wegens gebrek aan specifieke kencijfers voor
congressen, gerekend met dezelfde kencijfers als de bezoekers aan kantoren. Dit betekent dat er werd gerekend dat 72 % van de gasten van het
congres met de auto naar het congres komt. Deze cijfers leidden tot een grote behoefte aan parkeerplaatsen voor het congres en een zware
verkeersgeneratie in zowel de ochtend- als de avondspits.
In het programma van de plan-m.e.r. screening van het masterplan werd een scenario met congresfaciliteiten voor 1.000 plaatsen niet verder
weerhouden. Het scenario met congresfaciliteiten tot 1000 plaatsen werd niet verder weerhouden Dit aangezien op dat moment niet afdoende
onderbouwing gegeven kon worden voor garanties dat de parkeerbehoefte van bezoekers opgevangen kon worden in de centrum- en voornamelijk
randparkings van de stad Leuven. Het MOBER van het masterplan gaf aan dat vanuit mobiliteitsoogpunt het aangewezen is om de congresfunctie
binnen de podiumkunstenzaal pas mogelijk te maken wanneer ook een concrete oplossing geboden kan worden voor het opvangen van de
parkeerbehoefte opdat geen significante effecten te verwachten zijn.

5

De term congres omvat slechts een deel van de voorgenomen activiteit. Toerisme Vlaanderen definieert de termen als volgt:
- Meeting: “samenkomst van een groep mensen op een vooraf geboekte externe locatie met als doel het uitwisselen van informatie, het oplossen van
problemen en/of het nemen van beslissingen.”
- Congres: “samenkomst van grote groepen mensen om een bepaald onderwerp te bespreken. Een congres wordt op regelmatige basis georganiseerd, zij het
jaarlijks, tweejaarlijks, … Een congres duurt vaak meerdere dagen, heeft een vooraf bepaald programma en omvat meestal verschillende simultane sessies “
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Het gebruik van de infrastructuur van de site podiumkunstenzaal als meeting

Het gebruik van de podiumkunstenzaal als meetingruimte is niet gelijk aan de aanwezigheid van 1400 personen in de podiumkunstenzaal (grote en
kleine zaal). De bezetting van de podiumkunstenzaal als meetingruimte gaat namelijk uit van het zogenaamde 3-stoelen-principe. Dit principe houdt in
dat iedere meeting deelnemer een zitplaats heeft in de plenaire ruimte, in de break out rooms (kleinere zalen) en in de lunchruimte. De capaciteit van
één van deze 3 types ruimtes is bijgevolg bepalend voor de capaciteit van de meeting. Vooral de break out rooms, dit zullen in de praktijk
vergaderlokalen zijn, zijn bepalend voor de capaciteit. Er wordt infrastructuur voorzien voor een 350 tal personen in break out rooms. Dit zijn ruimtes
aansluitend aan de podiumkunstenzaal die ook als vergaderzaal kunnen ingezet worden. Een meeting voor 1.000 personen (waar in het MOBER van
het masterplan werd van uitgegaan) is bijgevolg niet realistisch op basis van de aanwezige infrastructuur.
Zowel uit het marketingplan Meeting Leuven & Vlaams-Brabant en de Aanbevelingen voor de meetingindustrie in Vlaanderen blijkt dat voor de stad
Leuven een maximum van 500 deelnemers gebaseerd op het 3-stoelen-principe de ambitie is voor meetings. Het is ook gekend dat momenteel slechts
5 % van de meetings in Vlaanderen en 2 % van de meetings in Leuven meer dan 250 personen ontvangt. Op regelmatige basis meetings organiseren
met 500 personen is bijgevolg een torenhoge en minder realistische ambitie.
Uit voornoemde kan gesteld worden dat er meetings tot 350 personen kunnen plaatsvinden en in uitzonderlijke gevallen tot maximum 500 personen.
Het volledige meeting programma wordt binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen gerealiseerd, met name de twee grote zalen, café, foyer,…
en de break out rooms. Die infrastructuur maakt uitzonderlijke meetings tot 500 personen mogelijk.
De dienst cultuur van de stad Leuven schat dat er in de grote zaal op jaarbasis 150 à 200 activiteiten voor podiumkunsten zullen doorgaan. De grote
zaal zal daarnaast 10 dagen beschikbaar zijn voor meetings. Ook in de kleine zaal schat men dat er jaarlijks 150 à 200 activiteiten voor podiumkunsten
zullen georganiseerd worden. Daarnaast is de kleine zaal nog 20 dagen beschikbaar voor meetings. Voor grote meetings tot 350 en sporadisch 500
personen is de volledige infrastructuur, grote en kleine zaal, (foyer, café, zaal en vergaderzalen) noodzakelijk.
Uit een recente studie van Toerisme Vlaanderen6 blijkt dat momenteel slechts 5% van de meetings in Vlaanderen en 2% van de meetings in Leuven
meer dan 250 personen ontvangt. Op regelmatige basis meetings organiseren met 500 personen is bijgevolg een torenhoge en minder realistische
ambitie. Daarom wordt bij de nieuwe berekeningen uitgegaan van een normaal medegebruik van de podiumkunstenzaal als meetingruimte tot
maximum 350 personen. Een meeting tot maximum 500 personen zal slechts enkele keren per jaar plaatsvinden en wordt als een evenement
beschouwd in de mobiliteitsberekeningen.
6

Toerisme Vlaanderen deed recent een onderzoek naar de congres- en meetingindustrie in Vlaanderen: ‘Over meetings, meetcentives en congressen. De
meetingindustrie in Vlaanderen.’ Publicatie 2015
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Welzijnstoren

De brutovloeroppervlakte van de welzijnstoren is met ongeveer 1 300 m² gestegen ten opzichte van het masterplan. Dit is enerzijds een gevolg van
een bijkomende technische bouwlaag waardoor ruimte voor zorgfuncties in het volume is vrijgekomen. Anderzijds is in functie van de concrete
voorgenomen activiteiten en ontwikkeling van de welzijnstoren een afzonderlijke studie uitgevoerd in kader van de aanvraag voor de
stedenbouwkundige vergunning. Het RUP baseert zich op het gedetailleerde programma van de stedenbouwkundige aanvraag. De aanvraag wordt
ingediend begin 2016. De invulling van functies en activiteiten zijn op heden meer concreet. Zo komt er bijvoorbeeld geen fitness- en welnesscentrum
zoals opgenomen in het (MOBER van het) masterplan, maar betreft dit een fysiotherapieruimte.
Museum

De oppervlakte van het museum is gehalveerd omdat er duidelijkheid is dat het bestaande museum HistarUZ, dat momenteel al op de Hertogensite is
gevestigd, in het nieuwe project geïntegreerd zal worden.

Vertaling van het programma in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Naast aanvulling en verfijning van het programma zoals hoger geduid, zijn er ook wijzigingen die louter samengaan met de vertaalslag van een
concreet projectprogramma van het masterplan naar een RUP. Het RUP wil het masterplan uitvoerbaar maken en legt het planologisch juridisch kader
met de nodige randvoorwaarden en maatregelen verordenend vast . Het is echter niet mogelijk noch opportuun om het programma van het
masterplan één op één in het RUP te verankeren. Een RUP blijft immers van kracht totdat een nieuw initiatief tot wijziging van planologische
bestemming en/of stedenbouwkundige voorschriften wordt genomen. Eveneens is het aanbevolen de nodige flexibiliteit en
ontwikkelingsmogelijkheden te voorzien, voor zover relevant en wenselijk. Er zijn duidelijke verschilpunten tussen het programma van het masterplan
(en eerdere MOBER en plan-m.e.r. screening) en het programma van het voorgenomen RUP (en dus voorliggende nota). Het MOBER van het
masterplan omvatte een concreet programma voor de invulling van het projectgebied. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP laten
daarentegen een meer flexibele invulling van het programma op de Hertogensite toe zodat verschillende theoretische ontwikkelingsscenario’s
mogelijk zijn. De verkeersgeneratie van deze scenario’s kan sterk verschillen en is afhankelijk van de invulling van het programma. Kantoorfuncties
zullen bijvoorbeeld meer verkeer genereren dan een woonfunctie. Vandaar dat in voorliggende nota gewerkt wordt met het programma van het
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ontwikkelingsscenario van het RUP dat theoretisch gezien de meeste verkeersgeneratie en mobiliteitseffecten zal veroorzaken (worst-case
benadering)7.
De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP leggen naast een hoofdbestemming ook desgevallend nevenbestemmingen vast voor een
welbepaalde zone. Nevenbestemmingen zijn opgesomd in de bijzondere bepalingen voor de betreffende zone. Ze zijn toegelaten, indien ook minstens
één hoofdbestemming is gerealiseerd en indien verenigbaar met deze hoofdbestemming en de bestaande omgeving. Aan nevenbestemmingen
worden in het RUP ook desgevallend beperkingen opgelegd, zowel in verband met de maximaal toelaatbare oppervlakte als in verband met de locatie
binnen het gebouw waar de nevenbestemmingen zich mogen bevinden (bijv. alleen op de gelijkvloerse bouwlaag).
Deze nevenbestemmingen zijn van belang voor het onderzoeken van mogelijke milieueffecten, in het bijzonder mobiliteit. Zo worden bijvoorbeeld bij
de hoofdbestemming wonen als toegelaten nevenbestemming aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen toegelaten: bedrijven, kantoren en
diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten, openbare verharde ruimten, socioculturele
voorzieningen en recreatieve voorzieningen. Voor dergelijke woonzone wordt in de bijzondere bepalingen aangegeven welk percentage van de nettovloeroppervlakte maximaal ingenomen kan worden door deze aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen, bijvoorbeeld maximum 40%.
Eveneens wordt verordenend opgenomen dat deze activiteiten en voorzieningen echter maar mogen worden toegelaten voor zover ze verenigbaar
zijn met de onmiddellijke omgeving. Specifiek voor de activiteiten handel en horeca zijn bepalingen opgenomen op welke bouwlaag deze uitsluitend
zijn toegelaten alsook een maximum van oppervlakte. Dergelijke verordenende bepalingen zijn van belang voor het bepalen van het maximaal
toegelaten programma van verschillende functies en de mobiliteitseffecten die deze teweeg kunnen brengen (zie verder).
Woonzorg

Het programma van het masterplan voorziet een oppervlakte van 62.050 m² wonen (564 wooneenheden) en 10.691 m² (120 wooneenheden)
woonzorgwonen. Dit komt voor de woonfunctie neer op een totale oppervlakte van 72.741 m² of 684 wooneenheden. De bestemming en
voorschriften van het RUP maken hier geen onderscheid in en houdt rekening met een totale woonoppervlakte van 68.259 m² of 621 wooneenheden.
Een woonzorgproject met een oppervlakte van 10.600 m² blijft wel mogelijk volgens het RUP. In verhouding zijn er minder wooneenheden mogelijk
volgens het RUP-programma omdat er meer zorgwoningen op eenzelfde oppervlakte gerealiseerd kunnen worden. De totale woonoppervlakte ligt in
voorliggend programma van het RUP ongeveer 4.500 m² lager omdat de flexibele invulling van het RUP meer aan het wonen aanverwante functies
mogelijk maakt. Deze aanverwante functies zijn in de berekeningen als kantoren beschouwd (zie verder). Dit in hoofdzaak omdat de kantoorfunctie
een sterke verkeersgeneratie kent (zie verder onderzoek tot milieueffectrapportage en MOBER).
7

De belangrijkste parameters zijn daarin de oppervlaktes van de kantoorruimtes en handels-/horecazaken.
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Handel/horeca

Het programma van het masterplan voorziet 3.816 m² handel en 2.030 m² horeca, zijnde een totaal van 5.846 m² handel/horeca. In het
mobiliteitsonderzoek waarbij een worst case ontwikkelingsscenario van het RUP werd onderzocht – zijnde een maximalisatie van kantoorfunctie, is
uitgegaan van 4.500 m² in functie van horeca én handel. Het RUP specifieert die oppervlakte niet en voorziet geen verdeling tussen horeca en handel.
Het RUP wil de nodige flexibiliteit voorzien. De beperking van de oppervlakte horeca/handel in het ontwikkelingsscenario van het RUP is een gevolg
van de maximalisering van de kantooroppervlakte (zie volgend punt)8. In het RUP werd een beperking opgelegd van het aantal vierkante meter dat in
een bepaalde zone maximaal toegelaten wordt, zo ook als aanverwante functies aan de hoofdbestemming wonen. De theoretisch maximale
oppervlakte die volgens het RUP mogelijk gemaakt wordt, bedraagt voor horeca en/of handel ca. 7.850 m². Hiervan is het te verwachten aandeel aan
horeca ca. 2.200 m². Hierbij is de nodige nuance bij handel aan de orde: naast de meer grootschalige handelsruimte, omvat dit ook
buurtondersteunende handel op de Hertogensite en zelfs functies van musea of kunstgalerij die ook onder handel komen te vallen. Het worstcase
scenario van mobiliteits- en milieueffecten werd onderzocht (zie verder bij toetsing drempel 5.000m²). Een scenario met een maximale invulling van
handel of horeca zal steeds minder mobiliteitseffecten genereren zoals ook aangetoond in het mobiliteitsonderzoek.
Kantoren

De brutovloeroppervlakte van kantoren is in het RUP in theorie verzesvoudigd ten opzichte van het programma in het masterplan omdat van een
theoretisch maximaal programma wordt uitgegaan. In het masterplan was er geen sprake van aanverwante functies en werd de oppervlakte voor
wonen enkel als pure woonfunctie beschouwd. Het RUP voorziet een flexibiliteit die naast het wonen ook andere aanverwante, kleinschalige functies
mogelijk maakt, waaronder kantoren. Kantoren genereren meer verkeer dan de andere aan het wonen verwante functies (bedrijven, kantoren en
diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele en recreatieve voorzieningen en openbare groene of verharde
ruimtes). De beschikbare oppervlakte voor aanverwante functies in het RUP wordt dus in voorliggende nota maximaal beschouwd als
kantooroppervlakte. In het RUP is per zone de maximale oppervlakte aanverwante functies met inbegrip van kantoren aangegeven. Het gaat om een
totale oppervlakte van 9.471 m² aanverwante functies.
Op die manier wordt voor het onderzoek naar mogelijke mobiliteitseffecten (MOBER) en voorliggende plan-m.e.r. screening uitgegaan van een worstcase scenario en een overschatting van mobiliteitseffecten. De stad Leuven en het RUP hebben echter niet tot doel een kantoorlocatie te creëren op
de Hertogensite. Het RUP wil ontwikkelingsmogelijkheden voorzien en kleinschalige initiatieven een kans geven. Het doel is om een aandeel kantoor
te realiseren zoals in het masterplan is vooropgesteld.
8

Dit omdat kantoren een sterkere verkeersgeneratie kennen voor de spitsuren. Op die manier kan de worst-case naar mobiliteitseffecten onderzocht worden.
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Programma voorgenomen RUP (worst-case ontwikkelingsscenario)

Enerzijds zijn er dus wijzigingen door aanvulling en verdere concrete verfijning van het programma van het masterplan. Anderzijds geven de
bestemmingen en voorschriften in het RUP aanleiding tot een worst-case programma als ontwikkelingsscenario (cfr. kantoorfunctie). In zijn totaliteit
levert dat volgend onderstaand programma op dat in theorie mogelijk gemaakt wordt door het RUP en bijgevolg voorwerp uitmaakt van het
mobiliteitseffectenrapport (MOBER) en het onderzoek tot milieueffectrapportage (plan-m.e.r. screening).
In de bestaande situatie op de Hertogensite vormt het totaal van het aanwezige programma en functies ca. 130.000 m² brutovloeroppervlakte (bvo).
Functie

RUP

Wonen (1)

68.259 m² (621 eenheden)

Podiumkunstenzaal (1400 plaatsen)

max. 10.000 m²

Horeca en handel (2)

max. 4.500 m²

Kantoor

max. 9.471 m² (3)

Cultuur (museum)

550 m²

Welzijnstoren UZ Leuven

12.800 m²

TOTAAL

105.580 m²

(1) De bestemmingen in het RUP maken geen onderscheid naar wonen en woonzorg
(2) In het programma van het masterplan (en dus de plan-m.e.r. screening en MOBER) werden horeca en handel als te voorziene functies apart
opgenomen, respectievelijk 2.030 m² en 3.816 m² commercieel. In het ontwikkelingsscenario mogelijk door het RUP wordt geen onderscheid
14
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gemaakt in horeca of handel en kan maximaal 4.500 m² ontwikkeld worden als horeca en/of handelsfunctie omdat de kantoorfunctie
gemaximaliseerd werd.
(3) Dit betreft een theoretisch maximum van kantoren rekening houdende dat aan wonen aanverwante functies maximaal als kantoren ingevuld
worden. Dit maximum wordt in rekening gebracht omwille van de sterke verkeersgeneratie die hiermee gepaard gaat en om zodoende de
worst case naar mogelijke mobiliteitseffecten te vatten.
Grafisch plan
Het grafisch plan van het huidige draft van voorontwerp
gemeentelijk RUP wordt weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: grafisch plan draft voorontwerp gemeentelijk RUP
Hertogensite te Leuven

W
15

zone voor wonen
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GV
MF
P
OW
WTR

zone voor gemeenschapsvoorzieningen
(welzijnstoren)
zone voor multifunctionele ontwikkeling
zone voor park
zone voor openbaar domein en wegenis
waterloop
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2.3. Nulalternatief
Aangezien het voorgenomen plan een opwaardering en herontwikkeling betreft van een stadsdeel van de benedenstad van Leuven, is het belangrijk
ook het zogenaamde nulalternatief indachtig te zijn. Het nulalternatief houdt in dat het planvoornemen, zijnde het gemeentelijk RUP, geen doorgang
vindt en de geldende bepalingen van het gewestplan van kracht blijven9. Dit komt overeen met de zogenaamde ‘juridische toestand’, zijnde de
bepalingen van bestemming en voorschriften die ontwikkelingen op de site vandaag al toelaten en mogelijk maken zonder dat een planningsinitiatief
tot RUP genomen wordt door de stad Leuven. In dergelijk scenario is te verwachten dat de doelstellingen en potenties van het gebied zoals in het
masterplan opgenomen echter ook niet benut worden en positieve maatregelen en millieueffecten ook geen doorgang vinden om deze site op te
waarderen. Het gewestplan laat veel meer functies en activiteiten toe dan met voorliggend plan beoogd (met name masterplan en voorgenomen
RUP).
Wat dergelijk nulalternatief naar de toekomst toe zal of kan inhouden, is op heden moeilijk te voorspellen. Het nulalternatief houdt mogelijks in dat:
- De Dijlearm niet terug opengelegd wordt als blauw-groene ader door de stad.
- Te verwachten is dat de site in sterke mate verhard blijft
- Op korte en middellange termijn een leegstand van gebouwen kan blijven gezien de afbouw van activiteiten op de Hertogensite
- Op termijn niet uitgesloten is dat rekening houdende met de bestaande gebouwen er terug een toename van ziekenhuisactiviteiten
plaatsvindt of een sterke toename van kantoren.
- Er geen herwaardering van beschermd erfgoed plaatsvindt
- Er geen bodemsanering gekoppeld kan worden aan de herontwikkeling
- Minder richting gegeven kan worden aan herontwikkelingen vanuit een beleidsvisie op de volledige site.
- …
Bij de afweging van mogelijke milieueffecten die gepaard kunnen gaan met de beoogde herontwikkeling en het voorgenomen RUP, is het dus van
belang niet enkel de bestaande situatie vandaag indachtig te zijn, dan ook het nulalternatief voor ogen te houden. Het is duidelijk dat meerdere
positieve effecten van het voorgenomen plan bij het nulalternatief niet of in sterk mindere mate optreden. Voor zover deze positieve effecten
überhaupt in het nulalternatief nagestreefd kunnen worden, zal dit op beduidend langere termijn zijn.

9

Gewestplan goedgekeurd bij K.B. van 07/04/1977 en herzien door de Vlaamse Regering op 23/06/1998.
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Figuur 2: Gewestplan Leuven, detail Hertogensite
De projectzone is volgens het Gewestplan gelegen 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 plan 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.

2.4. Referentiesituatie
De referentiesituatie is ongewijzigd. Voor de beschrijving van de referentiesituatie verwijzen we expliciet naar de plan-m.e.r. screeningsnota
masterplan Hertogensite te Leuven (zie bijlage 1 of ook http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4208.pdf )
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3. ONDERZOEK TOT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Het decretaal kader voor de verplichtingen en modaliteiten van milieueffectrapportage voor plannen en programma’s in Vlaanderen is
voorgeschreven door hoofdstuk II van titel IV van het zogenaamde DABM10. Het betreft de artikelen 4.1.1 tot en met 4.1.7 van het DABM.
Zoals ook aangegeven in de plan-m.e.r. screening voor het masterplan Hertogensite11 valt het voorgenomen gemeentelijk RUP onder het
toepassingsgebied van de plan-milieueffectrapportage verplichtingen conform de bepalingen van het DABM. Het RUP dient te voldoen aan de planm.e.r. verplichtingen.
De dienst MER gaf in haar goedkeuringsbeslissing12 van de plan-m.e.r. screening masterplan Hertogensite aan dat : “als het plan wijzigt naar
aanleiding van de plenaire vergadering van het RUP, het openbaar onderzoek of om een andere reden, nagegaan dient te worden of de effecten van
het gewijzigde plan voldoende onderzocht werden in de screeningsnota. Als dat niet het geval is, dient de screeningsnota te worden aangepast of
aangevuld, de relevante adviesinstanties met betrekking tot de aanpassing om advies te vragen en de dienst MER om een nieuwe beslissing te vragen
aan de hand van het aangepaste dossier met de eventuele bijkomende adviezen en de verwerking ervan.” [eigen onderlijning]
De goedgekeurde plan-m.e.r. screening (onderzoek tot milieueffectrapportage) voor het masterplan Hertogensite vindt u in bijlage 1 terug en kan u
eveneens downloaden op http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4208.pdf
Bij de vertaling van het masterplan naar het gemeentelijk RUP als planologisch kader zijn specifieke wijzigingen, aanvullingen of verfijningen aan de
orde zoals in vorig hoofdstuk besproken. In het bijzonder dient nagegaan te worden of en in welke mate deze 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. Zoniet dient de screeningsnota te worden aangevuld en nagegaan of de aanpassingen
aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke milieueffecten.
Gezien de aard van de aanpassingen of bijkomende inzichten (zie eerder), werd een bijkomend mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Daarom is eveneens
het plan-mobiliteitseffectenrapport (MOBER) geactualiseerd (zie ook bijlage 2). De wijzigingen in het voorgenomen plan en de vertaling naar het RUP
geven geen aanleiding tot bijkomende inzichten van mogelijke milieueffecten voor andere milieudisciplines zoals in de goedgekeurde plan-m.e.r.
screening al beschreven en beoordeeld.
10

Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (DABM)
Zie bijlage 1 of ook http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4208.pdf
12
Zie bijlage 1 of ook http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4208.pdf
11
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In overleg met de dienst MER van de Vlaamse overheid wordt geopteerd om de nota plan-m.e.r. screening aan te vullen en de bijhorende
procedurestappen van het onderzoek tot milieueffectrapportage te doorlopen in functie van het voorgenomen RUP Hertogensite. In het bijzonder
dienen mogelijke mobiliteitseffecten onderzocht te worden. Voor u ligt de nota ter aanvulling van het onderzoek tot milieueffectrapportage (planm.e.r. screening) met bijkomende inzichten naar mogelijke milieueffecten, in het bijzonder met betrekking tot mobiliteit.

3.1. Toetsing plicht tot opmaak van een plan-MER
Zoals in de plan-m.e.r. screeningsnota voor het masterplan ook besproken, bepaalt het voorgenomen plan (RUP) het gebruik van een klein gebied op
lokaal niveau en valt het plan te beschouwen als een kleine wijziging ten opzichte van de bestaande bepalingen en mogelijkheden van het gewestplan.
Dit impliceert dat een plan-m.e.r. screening opgemaakt kan worden om aan te tonen dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken
(onderzoek tot milieueffectrapportage).
Het planvoornemen heeft betrekking op ruimtelijke ordening of grondgebruik.
Het voorgenomen RUP valt in tegenstelling tot het masterplan wel te beschouwen als het kader voor de toekenning van vergunningen. Er moet
nagegaan worden of het RUP dan ook het kader vormt voor de toekenning van vergunningen voor projecten opgesomd in bijlagen I, II of III van het
project-MER besluit13. Dit is uiteraard zonder meer het geval voor bijlage III aangezien hier louter de categorie van stadsontwikkelingsprojecten is
opgenomen14. Het is voor het planvoornemen relevant om na te gaan of bijlage II van het project-MER besluit van toepassing is.
Voor de toetsing aan bijlage II zijn de volgende rubriek en drempelwaarden van toepassing:
Rubriek 10 infrastructuurprojecten
b) stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen,
- met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of
- met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of
- met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenautoequivalenten (pae) per tijdsblok van 2 uur

13

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage
(B.S.17/02/2005)
14
Rubriek 10 Infrastructuurprojecten, b) stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder
bijlage II vallen) van bijlage III project-MER besluit.
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De toetsing aan voornoemde drempelwaarden geven voor voorliggend plan:
- In de toekomstige situatie worden er maximaal ca. 684 wooneenheden (incl. woonzorg) voorzien. Dit aantal blijft ruim onder de
drempelwaarde van 1000 woongelegenheden.
- Onder ‘handelsruimte’ dient te worden verstaan: “verkoopsruimte voor klanten en/of leveranciers met inbegrip van opslagruimten,
technische verdiepen en andere ruimte die onlosmakelijk met het functioneren van de winkel(s) verbonden zijn”. Als commerciële functie
werd in het masterplan ca. 3.800 m² brutovloeroppervlakte (bvo) voorzien. Rekening houdende met het theoretisch maximum van 7.850 m²
dat het RUP mogelijk maakt wordt de drempel van 5.000 m² overschreden15.
Een groot deel van de oppervlakte kan echter ook ingenomen worden door kantoren. Vandaar dat in de MOBER slechts met 4500m² handel en horeca wordt
gerekend. Er is dus een aandeel in het RUP voorzien waarvoor verschillende functies (handel, horeca, kantoren, gemeenschapsvoorzieningen,….) mogelijk zijn. Deze
m² werden in de MOBER meegenomen als kantoren. Deze m² bevinden zich bovendien in de beschermde monumenten en erfgoedpanden van de zones MF2 en W6
aan de Minderbroederstraat. Historisch waren deze gebouwen geen woningen. Daarom is het opportuun ook bij een mogelijke herbestemming niet-woonfuncties
mogelijk te maken. Bij deze gebouwen primeert bovendien altijd de erfgoedwaarde. Indien de functies de erfgoedwaarden overschrijden, dan kunnen ze niet
toegelaten worden.
Gezien de indicatie van mogelijke milieueffecten door het overschrijden van de drempel van 5.000 m² aan handel, is het van belang een onderzoek te doen naar
mogelijke aanzienlijke mobiliteitseffecten. In het MOBER en het onderzoek naar de milieueffecten werd het worst-case scenario onderzocht en beoordeeld.
Niettegenstaande in theorie over de hele site verspreid meer dan 4500m² handel én horeca mogelijk is, noodzaakt dit geen bijkomend onderzoek aangezien de
mogelijke mobiliteits- en milieueffecten hiervan steeds kleiner zijn dan wat onderzocht en beoordeeld werd (i.e. met een maximale invulling aan kantoorfuncties).
Dit werd ook aangetoond in het mobiliteitsonderzoek (zie MOBER in bijlage).

-

15
16

Vanuit het MOBER zijn de cijfers van verkeersgenererende werking van de toekomstige ontwikkelingen gekend, dit
o enerzijds voor de effecten van het voorgenomen project (cf. MOBER masterplan). De herontwikkeling Hertogensite heeft over de
verschillende functies een verkeersgeneratie van totaal ca. 275 voor de ochtendspits (8u-9u) en ca. 351 voor de avondspits (17-18u).
Rekening houdende met de drempelwaarde per tijdsblok van 2 uur betekent dit voor op de pieken van ochtend- en avondspits
respectievelijk ca 550 en ca 702 pae/2u. De drempel van 1000 pae/2u wordt niet benaderd of overschreden.
o Anderzijds voor de effecten van het voorgenomen RUP rekening houdende met een worst-case ontwikkelingsscenario (cf. MOBER
RUP, zie bijlage 2): over de verschillende functies voorzien in het RUP16 een verkeersgeneratie van totaal ca. 500 pae voor de
ochtendspits en ca. 491 voor de avondspits. Rekening houdende met de 2-uurwaarden voor de ochtend- en avondspits geeft het

Van de 7.850 m² bvo dat het RUP mogelijk maakt voor handel en/of horeca is ca. 2.200 m² te verwachten als horeca.
In het MOBER voor het RUP is ook het gebruik van de podiumkunstenzaal als meetingfaciliteiten opgenomen.
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MOBER respectievelijk volgende waarden aan: 854 pae/2u en 932 pae/2u. Dit nadert de drempelwaarde van 1.000 pae/2u zonder
deze te overschrijden. Belangrijk is indachtig te zijn dat het worst-case scenario een sterke overschatting is17.
Op planniveau spelen naast de indicatie van de drempelwaarden – nog meer dan op projectniveau – ook de context en locatie van het plangebied een
rol voor het nagaan van mogelijke aanzienlijke milieueffecten dat het plan kan veroorzaken en dus de plan-m.e.r. plicht. Dergelijke afweging gebeurt
in de plan-m.e.r. screening.

17

Zie ook MOBER in bijlage 2. Zo is er bijvoorbeeld een sterke overschatting van bruto-vloeroppervlakte kantoren (zie sensitiviteitstoets). Het toekomstig
mobiliteitsprofiel houdt ook geen rekening met gecombineerde verplaatsingen en met het feit dat er momenteel ook een (gedeeltelijke) invulling en activiteit is op
de site in de bestaande situatie. Zo zal de netto groei van het verkeer lager zijn dan in het MOBER becijferd.
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3.2. Mobiliteit
Bij het nagaan van mogelijke milieueffecten voor een stadsherontwikkeling als Hertogensite is het van primordiaal belang de mobiliteitseffecten
grondig te onderzoeken. Het belang van verkeersgeneratie en mobiliteitseffecten van dit type projecten wordt onderstreept door de expliciete plaats
dit criterium inneemt bij het nagaan van m.e.r. verplichtingen (zie hoger, cf. drempelwaarden milieueffectrapportage).
In kader van de geplande ontwikkeling op Hertogensite in het centrum van Leuven werd er reeds van bij aanvang van het masterplanningsproces een
Plan-MOBER opgestart. Dit MOBER wordt opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2009 houdende wijziging
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning en de richtlijnboeken en handleidingen voor milieueffectrapportages. Het doel van het plan-MOBER is om de haalbaarheid van het
voorgenomen plan vanuit mobiliteitsoogpunt te onderzoeken. Het mobiliteitsonderzoek is dan ook geen project-MOBER voor een
stedenbouwkundige aanvraag waarbij het programma definitief vast ligt. Het plan-MOBER werd reeds in een vroege fase van het planningsproces
masterplan opgestart en liep parallel aan het proces van de opmaak van het masterplan voor Hertogensite. De opmaak van het MOBER in parallel
biedt het voordeel dat al vanaf de startfase mogelijke mobiliteitseffecten in beeld gebracht worden tijdens het plannings- en ontwerpproces. Het
criterium verkeersgeneratie in kader van milieueffectrapportage voor de rubriek stadsontwikkelingsprojecten (zie hoger) geeft duidelijk te kennen dat
mobiliteitseffecten centraal staan bij het onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten voor dit type planvoornemen.
De goedgekeurde plan-m.e.r. screening van het masterplan omvatte eveneens het plan-MOBER18. Gezien de aard van de wijzigingen die het RUP als
programma mogelijk maakt (zie hoofdstuk 2), werd het mobiliteitsonderzoek aangevuld en het plan-MOBER geactualiseerd. Zie bijlage 2.

Teneinde de rapportage en leesbaarheid ten goede te komen, wordt voor de screening van mobiliteitseffecten maximaal integraal verwezen naar het
MOBER dat in bijlage werd bijgevoegd.

18

Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) Hertogensite Leuven, opgemaakt door MINT nv – versie 1.07 van 8 mei 2015
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Verkeersgeneratie

De programmaontwikkeling is zeer gevarieerd: wonen, woonzorgwonen, podiumkunstenzaal, commerciële ruimte, horeca, kantoren, cultuurruimte
en een welzijnstoren van het UZ Leuven. In het toekomstig mobiliteitsprofiel zijn op basis van kencijfers en aannames19 berekeningen gedaan van de
verkeersproductie en –attractie voor een ochtend- en avondspitsuur. Voor zover een verfijning of een actualisatie van de kencijfers aan de orde was,
werden deze geduid in het MOBER en het nodige overleg met de betrokken actoren voorzien.
De volledige ontwikkeling van de site leidt in het worst-case ontwikkelingsscenario20 dat het RUP mogelijk maakt tijdens het ochtendspitsuur tot een
productie en attractie van ca. 500 voertuigen en tijdens de avond ca. 491 voertuigen.
Tabel 1 Totale verkeersgeneratie Hertogensite per programmafunctie (bron: MOBER, Mint nv)

Tabel 2 Totale verkeersgeneratie Hertogensite per type verplaatsing
(bron: MOBER, Mint nv)

Voor meer duiding verwijzen wij u graag naar het MOBER in bijlage 2.

19

Deze aannames en kencijfers werden opgesteld in overleg met de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) – Vlaams-Brabant van het departement
Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.
20
Dergelijk worst-case scenario gaat uit van een maximalisatie van die functies met de meest verkeersgenererende werking, bijvoorbeeld kantoren, handel- en
horecazaken. Eveneens zit in dit scenario het gebruik van de podiumkunstenzaal als meetingfaciliteiten vervat. Dergelijk scenario betreft een overschatting van de
realiteit. Zie ook MOBER.
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Parkeren

In het MOBER zijn uiteraard ook de mogelijke effecten van parkeren onderzocht. Hierbij is in het bijzonder verder ingegaan op de parkeerdruk door de
mogelijkheid tot gebruik van de podiumkunstenzaal als meetingfaciliteiten.
Niet alle gegenereerde verkeersstromen zullen naar de site zelf rijden. Dit is enkel het geval voor de bewoners van de site zelf en in beperkte mate
voor een deel van de werknemers van de Welzijnstoren (60 plaatsen). Deze parkeerbehoefte kan volledig opgevangen worden op de Hertogensite
zelf, in de drie voorziene parkings, ontsloten vanaf de Kapucijnenvoer, Minderbroederstraat en de Brusselsestraat. In functie van het gedifferentieerd
parkeren, zijn er zowel voor de bezoekers voor korte tijd als voor de werknemers en langdurige bezoekers verschillende scenario’s beschreven en
onderzocht alsook maatregelen voorgesteld.
Er werd in het MOBER aangetoond dat de restcapaciteit in de andere parkings in het centrum van Leuven binnen wandelafstand toereikend is om de
parkeerbehoefte van korte bezoekers aan de verschillende functies op te vangen. Er zijn voldoende alternatieve parkeervoorzieningen beschikbaar.
Ook wat werknemers en langdurige bezoekers van de Hertogensite betreft, werd aangetoond dat de parkeerdruk opgevangen kan worden in de
parkeervoorzieningen van randparkings en centrumparkings. Er is bijgevolg voldoende parkeeraanbod aanwezig om bezoekers en werknemers van de
Hertogensite op te vangen. Daarenboven is steeds uitgegaan van een worst-case scenario dat niet de werkelijkheid voorstelt (zie ook
sensitiviteitstoets in het MOBER met betrekking tot kantoren).
Conclusie

Er werd het nodige mobiliteitsonderzoek uitgevoerd en mobiliteitseffectenrapporten (MOBER) opgemaakt tijdens het hele planningsproces van
masterplan tot RUP teneinde in het planontwerp ook rekening te kunnen houden met inzichten en aandachtspunten vanuit mobiliteit. Het plan werd
hier ook tijdens het proces iteratief op aangepast. Rekening houdende met de mobiliteitsdoelstellingen van het plan en vooropgestelde maatregelen
en aandachtspunten die in het plan opgenomen worden, zijn er geen significante negatieve mobiliteitseffecten te verwachten. Rekening houdende
met de actualisatie, verfijning van het programma en vertaalslag naar het RUP werden de mobiliteitseffecten onderzocht van een worst-case
ontwikkelingsscenario. Hieruit blijkt dat er geen significante negatieve mobiliteitseffecten te verwachten zijn met het voorgenomen plan (RUP).
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3.3. Conclusie
Voornoemde aanvulling van het onderzoek tot milieueffectrapportage, i.e. een plan-m.e.r. screening, heeft aangetoond dat de negatieve
milieueffecten die zich mogelijks bij het planvoornemen (RUP) kunnen voordoen beperkt te noemen zijn en derhalve ook niet als mogelijks aanzienlijk
beschouwd kunnen worden. Het plan veroorzaakt voor meerdere milieudisciplines ook positieve effecten. Ten opzichte van het nulalternatief – zijnde
de toekomstige situatie bij het niet realiseren van het masterplan en het RUP – zijn ook positieve effecten op mens en milieu te verwachten.
Er kan geconcludeerd worden dat de opmaak van een plan-MER voor het voorliggende planvoornemen (ruimtelijk uitvoeringsplan) niet nodig is en
aan de plan-m.e.r. verplichtingen voor het plan werd voldaan.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1 – Onderzoek tot milieueffectrapportage van het masterplan Hertogensite te Leuven

-

Beslissing plan-MER plicht van de dienst MER d.d. 4 juni 2015 [dossiercode SCRPL14161]

-

Plan-m.e.r. screeningsnota masterplan Hertogensite te Leuven (versie 3.0 – 11 mei 2015)

-

Geïntegreerd advies plan-m.e.r. screening masterplan Hertogensite te Leuven (versie 3 – 11 mei 2015)

Zie ook http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank (dossiercode SCRPL14161)
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4208.pdf
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4208.pdf
http://www.lne.be/merdatabank/uploads/b1895.pdf
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BIJLAGE 2 – Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) Hertogensite te Leuven
Opgemaakt door MINT nv – versie 1.08 van 18 december 2015
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1. Adviesvraag
De adviesvraag betreffende het verzoek tot raadpleging in kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage voor het voorgenomen gemeentelijk
RUP Hertogensite te Leuven (plan-m.e.r. screening) werd op 12 januari 2016 verstuurd aan de instanties zoals hieronder aangegeven. De lijst van
instanties werd aangehouden naar analogie van het verzoek tot raadpleging van de plan-m.e.r. screening voor het masterplan Hertogensite. Op 16
februari 2016 werd een herinnering gestuurd naar de instanties die op dat ogenblik nog geen advies hadden gegeven.
De adviezen werden ingewacht tot 15 maart 2016. Alle briefwisseling alsook de eigenlijke adviezen zijn bijgevoegd als bijlage bij voorliggende nota.
Geraadpleegde adviesinstanties

Adviesvraag

Advies
verkregen op

Volgnummer
(zie verder)

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst Ruimtelijke Ordening

Provincieplein 1, 3010 Leuven

12/01/16

05/02/16

1

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst Waterlopen

Provincieplein 1, 3010 Leuven

12/01/16

02/03/16

2

Agentschap Ondernemen

Entiteit Ruimtelijke Economie

Ellipsgebouw, Koning Albert IIlaan 35, bus 12, 1030 Brussel

12/01/16

08/02/16

3

Dept. Ruimte Vlaanderen

APL – Vlaams Brabant
Gewestelijk Stedenbouwkundig
ambtenaar
Vlaams Brabant

VAC, Diestsepoort 6 bus 91,
3000 Leuven

12/01/16

10/02/16

4

VAC, Diestsepoort 6 bus 94,
3000 Leuven

12/01/16

09/02/16

5

Afd. Wonen, t.a.v. Hilde Van
den Bosch, afdelingshoofd

Koning Albert II-laan 19 bus 40,
1210 Brussel

12/01/16

10/02/2016

6

Onroerend Erfgoed

Agentschap Wonen Vlaanderen

14/03/16
Team Vlaamse Bouwmeester
Dept. Mobiliteit
Werken

en

Openbare

T.a.v. Filip Boelaert, secretarisgeneraal

Grasmarkt 61, 1000 Brussel

12/01/16

08/02/16

7

Graaf
de
Ferrarisgebouw,
Koning Albert II-laan 20 bus 2,
1000 Brussel

12/01/16

11/02/16

8

2
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De Lijn

Vlaams Brabant, t.a.v. Johan
Van Looy, directeur

Martelarenplein
Leuven

19,

3000

12/01/16

09/02/16

9

OVAM

Afd. Bodembeheer, dienst
Databeheer, t.a.v. Natalie
Hoffmann

Stationsstraat
Mechelen

110,

2800

12/01/16

05/02/16

10

Dept. LNE

t.a.v. Secretaris-generaal
[i.c. intern overgemaakt aan
AMNEB, dienst MER]

Graaf
de
Ferrarisgebouw,
Koning Albert II-laan 20 bus 8,
1000 Brussel

12/01/16

12/02/16

11

Dept. LNE

Afd.
Lucht,
Hinder,
Risicobeheer,
Milieu
en
Gezondheid
Dienst Hinder en Risicobeheer
Dienst Lucht en Klimaat
Afd.
Lucht,
Hinder,
Risicobeheer,
Milieu
en
Gezondheid
Dienst Lucht en Klimaat
Afd. Milieu-, Natuur- en
Energiebeleid (AMNEB)
Dienst VR

Graaf
de
Ferrarisgebouw,
Koning Albert II-laan 20 bus 8,
1000 Brussel

12/01/16

01/02/16

12

Graaf
de
Ferrarisgebouw,
Koning Albert II-laan 20 bus 8,
1000 Brussel

12/01/16

19/02/16

13

Graaf
de
Ferrarisgebouw,
Koning Albert II-laan 20 bus 8,
1000 Brussel

12/01/16

18/01/16

14

VMM

Afd.
Operationeel
Waterbeheer, t.a.v. Bram Vogels

Graaf
de
Ferrarisgebouw,
Koning Albert II-laan 20 bus 16,
1000 Brussel

12/01/16

28/01/16

15

Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaams-Brabant

VAC, Diestsepoort 6 bus 75,
3000 Leuven

12/01/16

12/02/16

16

Dept. LNE

Dept. LNE

Naar aanleiding van de geformuleerde aandachtspunten vanuit het Agentschap Wonen Vlaanderen op 10 februari 2016 is er een overleg doorgegaan
op 10 maart 2016 tussen de stad Leuven en het agentschap Wonen Vlaanderen. Hierbij werd het voorgenomen plan verduidelijkt en de
aandachtspunten overlopen en geduid. Op basis van deze inzichten, heeft het Agentschap Wonen Vlaanderen hun advies herzien op 14 maart 2016 .
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2. Adviezen en bespreking
[De nummers tussen haakjes verwijzen naar het desbetreffende advies, bijgevoegd als bijlage]
Volgende instanties hebben bij het dossier “geen opmerkingen/bezwaren” geformuleerd:
-

-

Provincie Vlaams-Brabant, dienst waterlopen [2]: “Binnen het plangebied zijn er geen waterlopen van 2de of 3de categorie gelegen. Volgens de
overstromingskaart van Vlaanderen is het projectgebied ook niet gelegen in een risicozone voor overstromingen. Er wordt daarom ook geen
uitgebreid advies meegedeeld van onze dienst waterlopen.”
Agentschap Ondernemen [3]
Team Vlaamse Bouwmeester [7]: “Ons inziens biedt het advies van Vlaams Bouwmeester in het kader van dit m.e.r. proces geen meerwaarde.
U hoeft dan ook niet langer te wachten op een advies.”
Dept. LNE– Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid – dienst Lucht en Klimaat [13]
VMM, afd. Operationeel Waterbeheer [15]

Volgende instanties hebben expliciet in het advies aangegeven dat zij “geen aanzienlijke milieueffecten verwachten”:
-

Provincie Vlaams-Brabant, dienst ruimtelijke ordening [1]: “Aangezien het gemeentelijk RUP de wijziging beoogt van het juridisch kader inzake
ruimtelijke ordening voor beperkte gebieden op lokaal niveau, valt het plan, ons inziens, niet onder de plan-MER plicht.”
Agentschap voor Natuur en Bos [16]: “adviseert de kennisgeving gunstig. De opmaak van een plan-MER is niet vereist.”
Ruimte Vlaanderen [4]: “De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor de ruimtelijke ordening.”
Dept. LNE– Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid – dienst milieuhinder [12]: “dit plan heeft geen significante milieueffecten
voor wat betreft de discipline geluid.”
De Lijn – Vlaams-Brabant [9]: “Wij vinden dan ook dat het RUP in zijn huidige vorm geen aanzienlijke negatieve milieueffecten zal
veroorzaken.”
Dept. Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) [8]: “bevestigen we dat het plan GGRL3 Hertogensite geen aanzienlijke milieueffecten op het
vlak van mobiliteit kan veroorzaken. We delen dus Uw besluit.”
Dept. LNE – dienst veiligheidsrapportering (VR) [14]: “De dienst VR stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ voldoende beschouwd werd in
de screeningsnota en kan zich akkoord verklaren met de hierin gestelde conclusie. Bijgevolg stelt er zich op het vlak van de externe
mensveiligheid geen probleem en meent de dienst VR dat er geen aanzienlijke effecten verwacht worden inzake externe veiligheid.”
4
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-

Onroerend Erfgoed [5]: “het agentschap OE vindt dat de MER-screening voldoende aantoont dat het RUP in zijn huidige vorm geen
aanzienlijke milieueffecten zal genereren voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.”
Wonen Vlaanderen [6]: “adviseert gunstig ten aanzien van dit RUP”

Volgende instanties geven expliciet in hun advies ook aan dat het plan positieve effecten genereert:
-

Agentschap voor Natuur en Bos [16]: “het plan zal overwegend positieve effecten veroorzaken ten opzichte van de huidige en
referentiesituatie. De nieuwe planvariant geeft bovendien een grotere aaneengesloten groene ruimte aan als binnengebied op de
Hertogensite, waarbij de gebouwen in grotere verdichting worden ingepland in specifieke zones op de site ten opzichte van de eerdere
planvoorstellen.”

Volgende instanties verwijzen integraal naar hun advies in kader van de plan-m.e.r. screening van het masterplan Hertogensite:
-

VMM, afd. Operationeel Waterbeheer [15]
Onroerend Erfgoed [5]

Volgende instanties geven expliciet in hun advies aan dat hun aandachtspunten en opmerkingen mee opgenomen zijn in de screeningsnota of zij
de principes van het masterplan en screeningsnota onderschrijven:
-

De Lijn – Vlaams-Brabant [9]

Volgende instanties hebben in het kader van dit verzoek tot raadpleging aandachtspunten geformuleerd. Hieronder is aangegeven in hoeverre de
stad Leuven deze aandachtspunten kan inpassen in het verdere dossierverloop, dan wel van oordeel is dat aan de vragen niet of slechts gedeeltelijk
kan worden tegemoet gekomen.
Agentschap voor Natuur en Bos - ANB [16]
Het ANB geeft aan dat de opmaak van een plan-MER niet vereist is maar geeft nog aandachtspunten aan bij het verder verloop van de
herontwikkeling en realisatie van de Hertogensite. Er dienen nog enkele concepten verder uitgediept te worden.
5
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1. Het ANB geeft aan dat er bij het herstel van de erfgoedwaarden en beschermde monumenten bijkomend aandacht geschonken dient te
worden aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen op de site. Het ANB stelt voor dat op de site een vleermuizenonderzoek wordt
uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek dient rekening te worden gehouden in de verdere herontwikkeling van de site, in het
bijzonder de afbraak en herbestemming van de historische oude gebouwen. Desgevallend dienen volwaardige alternatieven met integratie
van de mogelijkheden voor vleermuizen op de site aangeboden te worden. Dit aspect dient in een latere fase bij de project MER wel
voldoende te zijn onderzocht en geëvalueerd. Hierbij is het van belang dat de eventuele milderende maatregelen mee geïncorporeerd worden
in de uiteindelijke bouwplannen.


Bij de verdere voorbereidingen voor afbraak en herbestemming van historische oude gebouwen zal een onderzoek naar vleermuizen
uitgevoerd worden. Er wordt nagegaan of en in welke mate oude historische gebouwen op de Hertogensite gebruikt worden als zomer/winterverblijfplaats of kraamkolonie. Bij de verdere uitwerking van de bouwplannen en herbestemming zal rekening gehouden worden
met deze bevindingen en nagegaan in welke mate maatregelen voorzien kunnen worden om de impact van afbraak- en bouwwerken op
vleermuizen te minimaliseren. Voor zover mogelijk wordt nagegaan of maatregelen van mogelijkheden voor vleermuizen geïntegreerd
kunnen worden voor deze historische gebouwen.



Zoals eerder al aangegeven wordt ook voorzien in de herlokalisatie van de nestgelegenheid voor slechtvalken die zich momenteel aan het
Sint-Pietersziekenhuis bevindt.

2. Met de voorliggende plannen worden de 2de en 3de Dijlearm terug zichtbaar in het centrale parkgedeelte. Bij de herontwikkeling van de site
wordt in het ontwerp ook aandacht geschonken aan het bestaande waardevolle groen, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan het
behoud van waardevolle elementen in het projectgebied. Wel dient voldoende aandacht te blijven gaan naar de bijkomende inrichting en
diversificatie van de groenvoorziening in de verdere planontwikkeling, met inbegrip van bloemenweiden, hooilanden, struiken en struwelen
naast het klassiek publiek toegankelijk groen.
Daarnaast wenst ANB aan te geven dat bij de verdere uitwerking van het project voldoende aandacht moet geschonken worden aan de
effectieve natuurlijke inrichting van de open te leggen Dijle-arm. Minimaal dient de rechteroever ingericht te worden met zacht hellende,
natuurlijk begroeide oevers ter optimalisatie van de ontwikkeling van water- en moerasplanten zodat deze dienst kunnen doen als paai-,
foerageer-, rust- en schuilgebied voor aquatische en semi-aquatische organismen.


In het masterplan staat vermeld dat maximaal wordt ingezet op zachte oevers van de Dijle (2de Dijle-arm), waar mogelijk ecologische
oevers. Waar mogelijk wordt ook aan de 3de Dijle-arm, ook wel de Aa genoemd, de keerwanden verwijdert en groene oevers voorzien.
6

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. verplichtingen gemeentelijk RUP – motivatienota

Aan de 2de Dijle-arm is de gehele oostelijke oever en een gedeelte van de westelijke (verhoogde) oever opgevat als groene oever. De
westelijke oever van de Aa ter hoogte van het aaneengesloten buurtgroen kan ook uitgewerkt worden als groene oever. Het zijn zachte
oevers waar het maaiveld onverhard is en zodoende kansen biedt om een ecologische rol te vervullen. De nodige aandacht wordt hierbij
besteed aan oevervegetaties. De groene oevers van de Dijleruimte zullen een ecologischer en natuurlijker karakter kunnen ontwikkelen
dan de aanliggende parkzone wat een sterkere verblijfs- en belevingswaarde heeft.


Rekening houdende met de meerdere functies die de openbare ruimte op Hertogensite dient te vervullen, zal de afweging gebeuren waar
maximaal ingezet kan worden op ecologische doelstellingen en diversificatie van de groenvoorziening. Dit aandachtspunt wordt verder
meegenomen bij de verdere planontwikkeling en realisatie voor Hertogensite. Zoals in de screeningsnota vermeld, worden de ecologische
inrichting en mogelijkheden nog verder nagegaan in relatie tot de waterfunctie van de Dijle en de belevingswaarde van de site (cf.
aaneengesloten buurtgroen).

3. Als bijkomend aandachtspunt in de verdere planontwikkeling wenst ANB ook dat de intentie om de gebouwen meer in te passen in de groene
structuur met inbegrip van de het gebruik van groendaken en gevelbegroening sterker worden uitgewerkt, welke later in de
bouwvoorschriften kunnen worden opgenomen. Ook de randvoorwaarden vanuit beheermaatregelen dienen in een latere fase mee
opgenomen worden.

1



De screeningsnota geeft de aanbeveling om bij de verdere uitwerking van het project de nodige aandacht te blijven besteden om
mogelijkheden en haalbaarheid van maatregelen na te gaan om de positieve effecten op fauna en flora en klimaat te versterken.
Verschillende elementen worden als opportuniteit overwogen en getoetst naar haalbaarheid in functie van planrealisatie en beheer. Ook
het nagaan van de mogelijkheid en haalbaarheid van gevelgroen, groendaken of daktuinen zijn in deze aanbevelingen opgenomen en
worden meegenomen bij de verdere uitwerking.



Voor de planontwikkeling en realisatie van de herontwikkeling Hertogensite wordt een duurzaamheidsmeter gehanteerd met ambitieuze
maar realistische doelstellingen voor duurzaamheid1. De resultaten zullen na verschillende fasen geaudit worden. De projectontwikkelaar
heeft zich geëngageerd tot het gebruik van de Vlaamse duurzaamheidsmeter. De mogelijkheid van groendaken, daktuinen en gevelgroen
maken hier ook onderdeel van uit. Ook maakt het beheer en adaptief vermogen van het groen deel uit van de duurzaamheidsmeter.

Als doelstelling wordt een score van 80% o.b.v. de duurzaamheidsmeter stad Gent als uitgangspunt gehanteerd.
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Dept. LNE – Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid (LHRMG) – dienst milieuhinder [12]
De dienst milieuhinder is van oordeel dat dit plan geen significante milieueffecten heeft voor wat betreft de discipline geluid maar formuleert wel de
volgende opmerkingen/aandachtspunten:
1. Op basis van strategische geluidsbelastingskaarten kan het gestelde op p.67 van de plan-m.e.r. screening echter niet worden aangenomen, er
zijn voor de agglomeratie Leuven immers enkel kaarten voor wegverkeerslawaai beschikbaar voor de wegen met meer dan 3 miljoen
voertuigen per jaar. Voor de wegen binnen het plangebied zijn geen kaarten opgemaakt. Aangezien er ook geen geluidsmetingen beschikbaar
zijn, is er dus geen informatie van het geluidsklimaat in het plangebied beschikbaar. De dienst milieuhinder merkt ook op dat voor het
toepassen van de NBN-norm (NBN S01-400-1) wel een inschatting van de geluidsbelasting nodig is zoals opgenomen in deze norm.


Dit aandachtspunt heeft betrekking op de plan-m.e.r. screening van het masterplan zoals goedgekeurd door de dienst MER op 4 juni 2015.
Dit werd niet aangehaald in een eerder advies. In de plan-m.e.r. screeningsnota van het masterplan Hertogensite werd aangeven dat er
geen concrete geluidsgegevens vanuit metingen of modelleringen beschikbaar zijn van de huidige geluidsbelasting in en in de directe
nabijheid van het plangebied. Er zijn vooralsnog geen geluidsbelastingskaarten en resulterende actieplannen voor de stedelijke
agglomeratie en binnenstad Leuven beschikbaar of in opmaak. Er zijn geen milieuklachten geluidshinder bekend voor de omgeving van
het plangebied. Gezien de ligging van het plangebied in binnenstedelijk kerngebied valt te verwachten dat het omgevingsgeluid relatief
gezien ook per definitie intensiever van aard is en zal blijven. In de screeningsnota van het masterplan werd dus bevestigd dat er geen
concreet inzicht beschikbaar is van het huidige geluidsklimaat en bevestigt dus voornoemde.



Vanuit de bevindingen van het MOBER is er ten opzichte van de huidige toestand cumulatief geen verandering in vervoersbewegingen van
meer dan 25% te verwachten. Een geluidstudie op basis van geluidsmetingen en kwantitatieve modelleringen is dan ook niet aangewezen
volgens de MER handleiding stadsontwikkelingsprojecten en zoals bevestigt bij goedkeuring van de screeningsnota masterplan. Doorheen
het planningsproces en ontwerpend onderzoek wordt ook rekening gehouden met leefbaarheid en woonkwaliteit als uitgangspunt.



Bij de verdere uitwerking en nodige vergunningsaanvragen zal voldaan worden aan de van toepassing zijnde NBN-normen.

2. De legende van Figuur 34a ‘Geluidsbelasting wegverkeer Lden 2011’ is niet volledig. De geluidsbelastingsklasse “>75 dB” ontbreekt in de
legende.
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Dit aandachtspunt heeft betrekking op de plan-m.e.r. screening van het masterplan zoals goedgekeurd door de dienst MER op 4 juni 2015.
Dit wordt aangevuld. Dit heeft echter geen invloed op de beschrijving of beoordeling van mogelijke milieueffecten.

De Lijn Vlaams-Brabant [9]
Bij het doornemen van de MOBER RUP Hertogensite stellen we wel vast dat er op pagina 28 nog steeds gesproken wordt over het 3de Busplan
Leuven. We gaven eerder reeds aan dat deze schematische weergave niet meer up-to-date is. We stellen daarom voor om het te houden op een korte
omschrijving aangaande de doelstellingen van De Lijn om in Leuven:
- een kwaliteitsvol stadsnet aan te bieden waarin het stadscentrum bediend blijft
- een uitgebreid streeknet te voorzien met bediening van de belangrijkste polen
- de Hoogwaardig Openbaar Vervoersassen verder uit te werken zoals deze momenteel onderzocht worden in het Regionet Leuven


Dit wordt opgenomen in het MOBER bij het RUP Hertogensite.

Wonen Vlaanderen [6]
1. U toonde aan dat de Hertogensite ingebed zal zijn in een autoluwe zone waarbij de site in hoofdzaak met het openbaar vervoer, de fiets en te
voet bereikbaar is. (…) Er komen enkele nieuwe fietsroutes (naar het horecacentrum). Een efficiënte fietsverbinding naar het station blijft een
heikel punt.


2

De Hertogensite wordt via nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers aangetakt op de rest van de binnenstad. Er worden een
aantal belangrijke bijkomende verbindingen voor fietsers en voetgangers verwezenlijkt. De stad Leuven is ook bezig met een nieuw
circulatieplan2 voor de binnenstad waarbij het autovrije deel van de binnenstad heel wat groter gemaakt wordt. Daarnaast komt er ook
een autoluwe zone bij waar enkel voor bewoners zal geparkeerd worden. De Brusselsestraat zal er in de toekomst helemaal anders
uitzien omdat de huidige busroute die langs de Brusselsesestraat en Lei loopt verplaatst wordt naar de Tessenstraat – Brouwersstraat.
De Brusselsestraat wordt ook autovrij van aan de Amerikalaan tot aan de Grote Markt. Tussen de Biezenstraat en de Amerikalaan wordt
de Brusselsestraat autoluw. Grote delen van de binnenstad worden dus heel wat verkeersluwer en dus aangenamer en veiliger voor
fietsers. Er is momenteel een goede fietsverbinding van het station naar de Hertogensite wat naar de toekomst toe enkel nog zal
verbeteren naar veiligheid en comfort.

Voor meer info zie website: http://www.leuven.be/leven/mobiliteit-openbare-werken/circulatieplan/index.jsp
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2. De geluidshinder van de optredens in de podiumkunstenzaal voor de bewoners van de nieuw op te richten woningen op de site zal eerder
beperkt zijn door de inplanting op het terrein. Ook voor de constructie van zowel woningen als het podiumkunstengebouw kan gekozen
worden om de geluidshinder te elimineren. Het vrijwaren van geluidshinder voor de bestaande bewoning op de Brusselsestraat door
bezoekers voor, in de pauzes en na de optredens/voorstellingen blijft een onderwerp dat in de verdere concretisering van het plan
nauwlettend in het oog zal gehouden worden.


Dit aandachtspunt wordt mee genomen bij de verdere voorbereiding en uitwerking van de bouwplannen voor de zone van de
podiumkunstenzaal en het openbare plein. Dit aandachtspunt heeft ook te maken met handhaving van mogelijke buurtoverlast door
lawaaihinder op openbare ruimten en maakt geen voorwerp uit van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan.

Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) [5]
Het agentschap OE verwijst naar bemerkingen uit hun eerdere adviezen zoals herhaald in het huidige advies van 9 februari 2016. Er werden geen
bijkomende opmerkingen geformuleerd. Deze opmerkingen werden bij de plan-m.e.r. screeningsnota voor het masterplan behandeld.
Dept. LNE – dienst MER [11]
Er is onduidelijkheid over de maximale oppervlakte handel/horeca die ontwikkeld kan worden volgens het RUP. Eerst is er sprake van maximaal 4500
m² in functie van horeca én handel. Een paar zinnen verder op p.13 is sprake van een maximale oppervlakte van 6350 m² horeca/handel. Indien deze
grotere oppervlakte mogelijk gemaakt wordt in het RUP moeten de effecten hiervan eveneens onderzocht en beoordeeld worden.


De opmerking is terecht. Een verduidelijking is dan ook aan de orde. In het masterplan werd de oppervlakte voor handel en horeca niet
samen beschouwd, en was 3.816 m² en respectievelijk 2.030 m² voorzien in de doorrekeningen van het programma. Het RUP maakt
echter geen onderscheid naar handel of horeca. In zones waar handel of horeca toegelaten wordt, zijn deze in het RUP steeds beide
mogelijk. Uiteraard is het de bedoeling en ook te verwachten dat een mix van beide gerealiseerd wordt. Er zijn uiteraard zones op de
Hertogensite die zich beter lenen tot handel of horeca.



Er zijn op de Hertogensite 3 zones waar het RUP handel en horeca kunnen gerealiseerd worden. Elk van deze zones heeft een zeer
specifieke ruimtelijke context waardoor de uiteindelijke functionele invulling (handel of horeca, type handel, andere functies) onderling
sterk zal verschillen.
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(1) De eerste zone is gelegen aan de Brusselsestraat en omvat de zones MF4, W1 en W2. Zeker in de zone MF 4 is handel een logische
keuze gelet op de ligging aan het begin van het kernwinkelgebied. Ook horeca is hier gewenst gelet op de ligging in de nabijheid van de
culturele functies van de podiumkunstensite en de Romaanse Poort.
o

o

o



Multifunctionele zone MF4 (podiumkunstensite): handel en horeca zijn toegelaten (min. 1000 m² - max. 3000 m²) alleen
gelijkvloers en/of op de eerste ondergrondse bouwlaag.
 Horecafunctie: Het restant van het Gasthuis dat als erfgoedpand blijft behouden waarvan de gelijkvloerse verdieping
bij voorkeur een publiek toegankelijke functie, aansluitend op het park krijgt. Dit gebouw krijgt bij voorkeur een
functie ondersteunend aan de parkfunctie, bijvoorbeeld en bij voorkeur een horecafunctie. Het gelijkvloers van het
Gasthuis omvat 746 m². Het is aan te nemen dat minstens 746 m² van de oppervlakte horeca betreft.
 Handelsfunctie: Naast gemeenschapsvoorzieningen (podiumkunsten) laat deze multifunctionele zone, aan het
beginpunt van het kernwinkelgebied in de Brusselsestraat ook de realisatie van een grote handelsruimte toe. Deze
handelsfunctie zal grootschaliger zijn van activiteit. Rekening houdende met een horecafunctie van min. 746 m² is er
2.254 m² voor handel beoogd.
Woonzone W1: Deze zone bevat de erfgoedpanden van de Blauwen Oijvaert. De te behouden erfgoedpanden zijn niet steeds
evident iom te vormen naar woonfuncties en beperken de mogelijkheid tot echt grootschalige handelsruimten. In deze zone is
1000m² aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen toegelaten. Daaronder vallen ook handel en horeca.
Woonzone W2: Handel en horeca zijn uitsluitend toegelaten in de gelijkvloerse bouwlaag langsheen de Kapucijnenvoer met
een maximum van 1000 m².

(2) De tweede zone is het pleintje aan de Dijle en omvat delen van de zones W4 en W6. Aan het plein aan de Dijle kunnen we vooral
horeca verwachten.
o

o

Woonzone W4: Aanverwante functies (waaronder handel en horeca) zijn voor 700 m² toegelaten. Binnen de woonzone W4 is
in hoofdzaak horecafunctie voorzien aan het openbare plein aan de Dijle. In de woonzone W4 is dit toegestaan met een
beperking tot 700 m² in het nieuwe gebouw, gelegen aan het plein aan de Dijle, en op de hoek met de Kapucijnenvoer
gelijkvloers.
Woonzone W6: Aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn uitsluitend toegelaten in de “te behouden
erfgoedpanden”, in “de beschermde monumenten” en in de gelijkvloerse bouwlaag van het nieuwe bouwvolume aan het
plein bij de Dijle. Handel en horeca zijn uitsluitend toegelaten in de gelijkvloerse bouwlaag met een maximum van 800 m². In
11
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de woonzone W6 is dit enkel toegelaten op het gelijkvloers aan het plein aan de Dijle. Zie ook de overdruk zone voor plein op
het grafisch plan (zie verder).
(3) De derde zone is de cluster van monumenten en erfgoedpanden aan de Minderbroederstraat. Deze zone omvat de zone MF2, MF3
en delen van de zone W6. Historisch waren deze gebouwen geen woningen. Daarom is het opportuun om bij de herbestemming van
deze gebouwen ook niet-woonfuncties mogelijk te houden. In de zone MF2 is de oppervlakte handel wel beperkt tot maximum 500m².
Bij deze gebouwen primeert altijd de erfgoedwaarde. Indien de functies de erfgoedwaarden overschrijden, dan kunnen ze niet
toegelaten worden.
o

Multifunctionele zone MF23 (hoek Minderbroedersstraat – Kapucijnenvoer): handel wordt toegelaten tot 500 m². Gezien de
aard en context van de te behouden erfgoedpanden en beschermd monument, betreft dit kleinschalige functies4.



Naargelang de locatie en context op de Hertogensite, is er dus een onderscheid te maken in de handelsactiviteiten.
De meer grootschalige handelsruimten met een sterkere verkeersgeneratie zijn voorzien en te verwachten aan de Brusselsestraat, in
hoofdzaak de multifunctionele zone MF4 met 1000m² - 3000 m² (zone cultuur en podiumkunsten) en in tweede orde aan de woonzones
W1 (Brusselsestraat) en W2 (Kapucijnenvoer en Cuythoek). Deze zones sluiten meer aan bij het kernwinkelgebied en zijn interessanter
voor meer specifieke of grootschalige kleinhandel. De woonzones W1 en W2 betreffen grotendeels echter te behouden gebouwen die op
de inventaris bouwkundig erfgoed zijn opgenomen. Voor zone W1 betreft dit de herenwoning ‘Nieuwe Blauwen Oijvaert’ en het
Breedhuis. Voor zone W2 zijn dat de vleugels van Pediatrie, Materniteit, In- en Uitwendige Ziekten. In de zones W1 en W2 moet rekening
gehouden worden met voorschriften met betrekking tot de te behouden erfgoedpanden. Voor de zone W2 zijn handel en horeca
uitsluitend toegelaten in de gelijkvloerse bouwlaag langsheen de Kapucijnenvoer met een maximum van 1000m². Wat de zone W1
betreft, worden aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen toegestaan tot een maximum van 1000 m².
Andere handelsfuncties die op de site in nevenorde mogelijk zijn, zijn kleinschaligere en louter buurtondersteunende functies. Deze
bevinden zich eveneens hoofdzakelijk in beschermde monumenten of erfgoedpanden. Het is namelijk niet steeds evident deze gebouwen
om te vormen naar woonfuncties, bijvoorbeeld MF2 (Minderbroedersstraat).



De verkeersgeneratie van de verschillende theoretische ontwikkelingsscenario’s dat het RUP mogelijk maakt, kan sterk verschillen van het
voorziene programma. Voor het onderzoek naar mobiliteits- en milieueffecten is het van belang om het zogenaamde worst case scenario

3

Deze zone was niet opgenomen binnen de contouren en het programma van het masterplan (en bijhorende MOBER en plan-m.e.r. screening). De mogelijkheid tot aanverwante
handelsfunctie was in een eerdere versie van het voorontwerp RUP – en dus de initiële screeningsnota – nog niet opgenomen.
4 In deze panden behoort bij wijze van voorbeeld een kunstgalerie tot de mogelijkheden. Dergelijke activiteit wordt eveneens als handel beschouwd. Dit betreft geenszins een
grootschalige handelsactiviteit met een sterke verkeersgeneratie.
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te gaan beschrijven en beoordelen. Vandaar ook de bezorgdheid van de dienst MER in hun advies. In het MOBER en de plan-m.e.r.
screening werd daarom gewerkt met het ontwikkelingsscenario van het RUP dat theoretisch gezien de meeste verkeersgeneratie en
mobiliteitseffecten kan veroorzaken. In concreto betekent dit dat er voor de nevenbestemmingen van aanverwante functies een
maximale invulling aan kantoren werd voorzien voor het mobiliteitsonderzoek. Zoals in de screeningsnota aangegeven wordt dus de
beschikbare oppervlakte voor aanverwante functies in het RUP maximaal beschouwd als kantooroppervlakte. In het MOBER is nagegaan
welk programmascenario(‘s) een worst case scenario betreft wat mobiliteitseffecten aangaat. Zo werd in het MOBER aangetoond dat
kantoorfunctie een beduidend sterkere verkeersgeneratie en mobiliteitseffecten teweegbrengt, in het bijzonder voor de ochtend- en
avondspits, dan functies als horeca en handel. Voor bijvoorbeeld de woonzones W1 en W2 waar als aanverwante functies ook handel of
horeca mogelijk wordt met het RUP, werden die oppervlaktes als kantoorfunctie ingevuld voor het worst-case scenario. Dit werd
gemotiveerd in het MOBER. Het MOBER heeft gerekend met een theoretisch groot aandeel aan kantoren omwille van het sterkere
mobiliteitsprofiel.

5
6



De verwoording in het MOBER dat er een maximale ontwikkeling van 4.500 m² handel en horeca mogelijk is in het RUP dient dus
genuanceerd te worden. In relatie tot het mobiliteitsonderzoek is dit wel degelijk zo gezien de maximalisatie van kantoorfunctie om de
worst case te beoordelen. De maximale oppervlakte van 6.350 m² horeca/handel zoals verwoord op p. 13 van de screeningsnota was
ingegeven vanuit de bijkomende mogelijkheid van invulling aanverwante functies van de zones W1 en W25. Bij de verdere verfijning van
de voorbereiding van het RUP klopt dit niet meer. Rekening houdende met voornoemde is het aandeel aan handelsruimte – al dan niet
grootschalig of louter buurtondersteunend – dat theoretisch mogelijk gemaakt wordt in het RUP groter (ca. 7.850 m² handel en/of
horeca). Het aandeel te verwachten horecafunctie, is hiervan ca. 2.200 m². Niettegenstaande theoretisch in het RUP een groter aandeel
aan handel – met inbegrip van kleinschalig buurtondersteunende handel – mogelijk gemaakt wordt, is in het mobiliteitsonderzoek
aangetoond dat de invulling van aanverwante functies door kantoren een grotere mobiliteitsimpact kent dan deze handel. Een groter
aandeel aan handel heeft een kleinere mobiliteits- en milieuimpact dan wat onderzocht en beoordeeld werd in het milieuonderzoek.



In het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) en de screening van milieueffecten werd 4.500 m² voor handel én horeca onderzocht. In het
MOBER werd gerekend met een scenario van 4.500m² volledig handelsruimte enerzijds en 4.500m² volledig horecafunctie anderzijds, wat
in praktijk echter steeds een combinatie van handel en horeca zal inhouden. Uit de berekeningen van het MOBER blijkt dat een maximale
invulling van horeca (4.500 m²) het meeste verkeer zal genereren tijdens de avondspits6. Horecazaken genereren in tegenstelling tot
handelszaken geen of nauwelijks verkeer tijdens de ochtendspits. Er blijkt slechts een beperkte attractie van werknemers van

Dit ging nog uit van mogelijkheid tot aanverwante functies handel/horeca van 650m² en 1200 m² in respectievelijk W1 en W2, samen met handel/horeca voorzien in MF4 (3.000m²).
zie ook p.45 MOBER in bijlage.
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handelszaken in de ochtendspits. In functie van een worst-case scenario te beoordelen en de nodige conclusies te kunnen trekken, werd
in het MOBER uitgegaan van 4.500 m² horeca oppervlakte wat een overschatting inhoudt van de realiteit aangezien steeds een mix
vooropgesteld wordt.


Met betrekking tot handel en/of horeca kunnen we het volgende besluiten. In het MOBER en het onderzoek naar milieueffecten werd het
worst-case scenario onderzocht en beoordeeld. Niettegenstaande in theorie over de hele site verspreid meer dan 4500m² handel én
horeca mogelijk is, noodzaakt dit geen bijkomend onderzoek aangezien de mogelijke mobiliteits- en milieueffecten hiervan steeds kleiner
zijn dan wat onderzocht en beoordeeld werd (i.e. met een maximale invulling aan kantoorfuncties voor aanverwante functies).



Voornoemde wordt beknopt aangepast in de screeningsnota.

3. Verdere opmaak voorontwerp RUP
De eerste draft van voorontwerp RUP werd verder verfijnd. Hieronder vindt u enkele van de wijzigingen geduid.
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Grafisch plan
Op heden ziet het voorstel grafisch plan van het voorontwerp gemeentelijk RUP er als volgt uit.
W
MF
P
OW
WTR

zone voor wonen
zone voor multifunctionele ontwikkeling
zone voor park
zone voor openbare wegenis
zone voor water

Ten opzichte van de versie van het grafisch plan dat in de
screeningsnota was opgenomen en ter advies
voorgelegd, was zone MF1 (Welzijnstoren) en MF3
(Vesaliusinstituut) grafisch weergegeven als zones voor
gemeenschapsvoorzieningen, respectievelijk GV1 en GV2.
De zone MF1 is concreter verordenend vastgelegd ten
opzichte van de eerdere versie. Ter hoogte van de
Welzijnstoren wordt aan de Kapucijnenvoer een
pleinfunctie toegelaten en is de doorsteekmogelijkheid
via de openbare wegenis aangeduid. In de woonzone W9
is bijkomend het Bloedtransfusiecentrum aangeduid als
deels te behouden gebouw (zie verder).
De zone MF4 (podiumkunstensite) werd in de vorige
versie aangeduid als MF1.
Deze verfijningen en andere voorstellingswijze
veroorzaken geen wijzigingen voor de beoordeling en
conclusie van aanzienlijke milieueffecten.
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Wonen
Bij de verdere verfijning van het RUP op basis van verder ontwerpend onderzoek en concrete gegevens of aandachtspunten, zijn er op heden nog
enkele wijzigingen in de vloeroppervlakte voor woonfuncties. Enerzijds zijn er door bijvoorbeeld volumetrische verschuivingen zowel in meer als in
min wijzigingen over de zones W2, W3, W4 en W6, dit echter zonder noemelijke wijziging in het totaal aantal vloeroppervlakte voor wonen.
Het programma van het masterplan (en de bijhorende MOBER en plan-m.e.r. screening) voorzag een oppervlakte van 62.050 m² wonen (564
wooneenheden) en 10.691 m² (120 wooneenheden) woonzorgwonen. Dit kwam voor de woonfunctie neer op een totale oppervlakte van 72.741 m²
of 684 wooneenheden. Het eerste voorstel voorontwerp RUP waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen wonen en woonzorg, hield rekening
met een oppervlakte voor wonen van 68.259 m² of 621 wooneenheden. Het huidig voorliggende voorontwerp van RUP voorziet echter in een totale
oppervlakte van 70.957 m² woonfuncties. Het betreft in hoofdzaak volgende wijzigingen.
Zone W5 – Stadsschool
In de zone W5 van de stadsschool wordt een cohousing project voorzien. Wat betreft deze cohousing is de toename van de m² van woonfunctie het
gevolg van een andere invulling van de klassenvleugel. Het betreft een stijging van ca. 1500 m² vloeroppervlakte. In het masterplan werden in de
klassenvleugel eerst grondgebonden woningen voorzien, dit zijn uiteindelijk gestapelde woningen geworden. In plaats van 2 bouwlagen zijn er nu 3 à
4 bouwlagen in de klassenvleugel voorzien in functie van de financiële haalbaarheid van het cohousing project. Bovendien dienen er in het cohousing
project ook heel wat meer gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd te worden.
Zone W9 – Bloedtransfusiecentrum
Voor de site van het Bloedtransfusiecentrum is nog een nieuwe invultoets opgemaakt. Omwille van erfgoedwaarden is ervoor gekozen om het
gebouw van het bloedtransfusiecentrum te behouden. De stad Leuven is van mening dat het gebouw aan de O-L-V-straat 42 over voldoende
(architectuurhistorische en wetenschappelijke) erfgoedwaarde beschikt om in termen van behoud te spreken, hoewel niet opgenomen in de
vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Bovendien is de historische link met de ziekenhuissite een pluspunt. De voorgevel en indeling
dienen zo goed mogelijk bewaard. Bij een herbestemming is het belangrijk dat de voormalige functie van het gebouw leesbaar blijft in de indeling en
inrichting. Dit heeft implicaties naar de mogelijke invulling van functies. Het gebouw heeft een structuur die zich leent voor allerlei bestemmingen van
wonen, gemeenschapsvoorzieningen tot kantoren of atelierruimtes. Handel en horeca zijn niet toegelaten. In het eerste voorstel van RUP en de
screeningsnota was voor de zone W9 van het Bloedtransfusiecentrum initieel 500 m² wonen en 1500 m² aan kantoorfunctie mogelijk. Dit is in het
huidige voorstel van voorontwerp RUP gewijzigd naar 1398 m² wonen en 1398 m² kantoorfunctie dat toegelaten wordt.
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Terugvalscenario zone multifunctionele ontwikkeling (MF4) zonder de realisatie van gemeenschapsvoorziening podiumkunsten
In het voorontwerp RUP wenst de stad Leuven in de voorschriften twee scenario’s op te nemen afhankelijk van de haalbaarheid tot realisatie op korte
termijn van de podiumkunstenzaal. Enerzijds is er een scenario A dat de realisatie van een gemeenschapsvoorziening in functie van podiumkunsten
verplicht. In scenario B is de realisatie van een gemeenschapsvoorziening in functie van podiumkunsten niet verplicht. Tot 31 december 2019 is alleen
het scenario A geldig. Vanaf 1 januari 2020 is eveneens het scenario B geldig. In scenario B zonder een gemeenschapsvoorziening in functie van de
podiumkunstenzaal is ten opzichte van scenario A ca. 4.150 m² extra voor woonfunctie toegelaten, zij het ca. 38 wooneenheden. Dergelijk scenario B
zonder podiumkunstenzaal betekent uiteraard een beduidend kleinere impact naar mobiliteits- en milieueffecten. De beperkte bijkomende
woonfunctie kent slechts een beperkt verkeersgenererend effect. Ook kan het parkeren op de site opgevangen worden zonder dat dit een impact
heeft op de verkeersafwikkeling.

4. Conclusie
Enkele aandachtspunten werden met de verkregen adviezen geformuleerd en zoals hoger aangegeven ook geduid. Deze aandachtspunten leiden
nauwelijks tot een wijziging van de screeningsnota.
Als conclusie kan uit de ontvangen adviezen afgeleid worden dat de mogelijke gevolgen op het leefmilieu op een correcte en afdoende wijze in de
plan-m.e.r. screeningsnota zijn beschreven, dat er globaal gesproken geen aanzienlijke negatieve milieueffecten verwacht worden en bijgevolg de
opmaak van een plan-MER niet nodig geacht wordt.
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Voorbeeld van brief tot “Verzoek tot raadpleging” en herinnering in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage van een plan
of programma (kenmerk ro_RUP/GGRL3)
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DIRECTIE RUIMTE | DIENST WATERLOPEN
Elke Artels - il
016 26 75 50
Elke.Artels@vlaamsbrabant.be

Uw kenmerk: ro/RUP/GGRL3
Ons kenmerk: RMT/WAT/M/36/16.0076 W.RUP
Dossierkenmerk:

2 maart 2016

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - PROVINCIEPLEIN 1 - 3010 LEUVEN

Stadskantoor Leuven
dienst ruimtelijke ordening
Professor van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Geacht college,
Betreft: Leuven: Ruimtelijk uitvoeringsplan GGRL3 Hertogensite
Wij verwijzen naar uw adviesvraag van 12/01/2016 in verband met het verzoek tot raadpleging
in het kader van een onderzoek tot milieueffectenrapportage van het ruimtelijk uitvoveringsplan
GGRL3 ‘Hertogensite’.
de

Binnen het plangebied zijn er geen waterlopen van 2e of 3 cat. gelegen .
Volgens de overstromingskaart van Vlaanderen is het projectgebied ook niet gelegen in een
risicozone voor overstromingen.
Er wordt daarom ook geen uitgebreid advies meegedeeld van onze dienst waterlopen.
Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

ir. Rolf DE BRUYN,
diensthoofd waterlopen

www.vlaamsbrabant.be/waterbeleid
In het kader van de vervulling van onze taak van openbaar belang nemen wij uw relevante persoonlijke gegevens op in onze bestanden. U kunt
deze inzien en verbeteren conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992. | Ondernemingsnummer: 0253.973.219

AGENTSCHAP
INNOVEREN &
ONDERNEMEN
Koning Albert ll-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
info@vlaio.be
www.vlaio.be

Uw bericht van

17-01-2016

Ellen Van de Putte
Ruimtelijk- en duurzaamheldsbeleld
Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

uw kenmerk
ro_RUP/GGRL3

vragen naar/e-mall
ellen.vandoneen(S)vlaio.be

ons kenmerk

bijlagen
/

telefoonnummer

datum

02/553.09.72

08-02-2016

Betreft: Verzoek tot raadpleging l.k.v. plan of programma: gebiedsgericht RUP GGRL3
Hertogensite, Leuven

Geachte,
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen ontving uw verzoek tot raadpleging in verband met het
bovenvermelde plan of programma.
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft geen specifieke opmerkingen of
aandachtspunten in verband met dit plan of programma in het kader van de procedure 'verzoek tot
raadpleging' zoals voorzien in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene maatregelen inzake
milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma's.
Uiteraard behoudt het Agentschap Innoveren en Ondernemen haar eventuele advies- of
bezwaarmogelijkheden in het kader van andere procedurestappen die gezet worden.
Met vriendelijke groet.

1 L. TOBBACK
1 G. DEVLIES
Ellen Van Dongen
Beleidsmedewerker

Vlaanderen
is ondernemen
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vragen naar/e-mail
Elke Vranckx
elke.vranckx@rwo.vlaanderen.be

telefoonnummer
016 66 58 50

datum

Betreft:

1 0 “Ca- 201S

Gemeente LEUVEN, gemeentelijk RUP “Hertogensite“: verzoek tot raadpleging in het
kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage

Geacht college,
Het betreffende ‘verzoek tot raadpleging’ werd door het departement Ruimte
Vlaanderen ontvangen op 13/01/2016.
In toepassing van artikel 4.2.5 van het decreet van 27 april 2007 inzake de
milieueffectrapportage over plannen en programma’s en van artikel 3 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage
over plannen en programma’s, vindt u hierbij het advies van het departement Ruimte
Vlaanderen in verband met de ingeschatte effecten op de ruimtelijke ordening.
De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor de
ruimtelijke ordening.
Dit advies vervangt geenszins het advies van het departement Ruimte Vlaanderen in
toepassing van artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Hoogac

oor tót departement,
Roladd Nackaerts

LBR00075911

Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant, Dirk Boutsgebouw - Diestsepoort 6 bus 91,3000 Leuven
www.ruimtevlaanderen.be
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STAD LEUVEN
College van Burgemeester en Schepenen
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 LEUVEN

LBR00075302
Uw bericht van
12/01/2016

Uw kenmerk
ro_RUP/GGRL3
Betreft:

Contactgegevens
Ruth Devolder, Els Patrouille, Jan Van
Ormelingen
vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
016 66 59 00

Ons kenmerk
4.002/24062/99.809

Bijlagen
2 adviezen

Datum

- 9 K'l zm
advies op MER-screening voor ruimtelijk uitvoeringspian (RUP)/ GGRL3 Hertogensite

Geachte mevrouw.
Geachte heer.
Het agentschap Onroerend Erfgoed ontving de adviesvraag over de MER-screening voor het RUP
'GGRL3 Hertogensite' op 13 januari 2016.
Dit advies wordt gevraagd in het kader van de opmaak van het gemeentelijk RUP dat opgemaakt
wordt in functie van realisatie van de visie en de doelstellingen van het masterplan Hertogensite
(goedkeuring gemeenteraad Leuven dd. 8 december 2014).
Voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeoiogie herhalen wij de bemerkingen
zoals die werden meegegeven in onze adviezen over de plan-MER screening voor het masterpian
(ons kenmerk 4.002/24062/99.809, adviezen van 14 oktober 2014 en 17 november 2014). Deze
bemerkingen blijven reievant bij de verdere uitwerking van het ruimteiijk uitvoeringspian.
M.b.t. de discipline "landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie' worden volgende
bemerkingen gemaakt:
Discipline archeologie:
De discipline archeologie is correct opgenomen in het onderzoek tot miiieurapportage.
De nodige maatregelen staan opgesomd in de nota.

Discipline landschappen:
De openlegging van de Dijie ais ruggengraat is positief.
De Dijie samen met het historisch patrimonium, de bakens, bepalen de structuur van de
site en geven betekenis, nieuwbouw is van een ondergeschikte orde.
Diverse zichtassen zorgen eveneens voor een meerwaarde, in dit stadium is het echter nog
niet duidelijk welke belevingswaarde/geladenheid de nieuwe openbare pleintjes zullen
vervullen.
Het is niet de bedoeling om een versteend binnengebied te creëren dat aangekleed wordt
met bomen, op deze plaatsen moet er iets te beleven zijn ter ondersteuning van de
Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant - Dirk Boutsgebouw - Diestsepoort 6 bus 94 - 3000 Leuven
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bebouwing, waarbij de gebouwen en de pleinen in relatie tot de centrale Dijle-as gebracht
worden.
Naar nieuwe gebouwen dient er voldoende oog te zijn voor differentiatie naar hoogte om
massiviteit te vermijden. Dit wordt meegenomen in de verfijning van het masterplan in het
RUP.
De voorziene nieuwbouwontwikkelingen kunnen een invloed hebben op het bomenbestand
in de omgeving. Met name bemaling
kan schade aanrichten in de
ruime
omgeving. Onroerend Erfgoed vreest bemalingseffecten onder meer in de Kruidtuin en voor
de monumentale Bruine beuk in de tuin van Biezenstraat 3. Het is noodzakelijk om de
bodemopbouw te analyseren en het grondwater te monitoren, zodat er vervolgens gepaste
maatregelen kunnen worden genomen.

Discipline monumenten:
Betreffende monumenten en stadsgezicht:
Geen opmerkingen voor wat het beschermde erfgoed betreft.
Betreffende de inventarisitems (niet bindend advies):
De beslissingsbevoegdheid omtrent sloop van inventarisitems ligt bij de stad Leuven die de
verschillende aspecten dient af te wegen t.o.v. elkaar.
De leidraad voor ons advies blijft het eerder uitgebracht advies omtrent de "visienota
erfgoed Hertogensite" van eind oktober 2013 (ons kenmerk 4.002/24062/223.1) waarin
onze standpunten omtrent de Stadsschool nr. 3, de klooster- en verpleegsterschool SintElisabeth, het Instituut Maisin (kankerinstituut) beschreven zijn.
•

Klooster- en verpleegsterschool Sint-Elisabeth (inventarisitem)
Dit complex bestaat uit een hoofdbouw en een dwarsvleugel. Kenmerkend zijn de grote
puntgevels, de steile daken, de straatgevel met figuratieve glas-in-lood ramen van de kapel.
Betreffende het interieur zijn er nog diverse originele elementen zoals de tegeltjes met
bijpassende marmeren lambrisering, de figuratieve glas-in-lood ramen van de kapel...
Uit voorafgaande adviesaanvraag i.v.'m. de mobiliteitsdoeleinden voor de site is duidelijk dat de
verpleegsterschool plaats moet ruimen voor de verschillende verkeersscenario's. Voor Onroerend
Erfgoed is dit echter geen reden tot sloop.

De verpleegsterschool zal omwille van de beleidskeuze binnen de stad Leuven met betrekking tot
mobiliteit gesloopt worden. Na sloop kan de rooilijn verlegd worden om plaats te bieden voor het
openbaar vervoer en ademruimte te bieden in de Kapucijnenvoer.
In de plan mer-screening van het masterplan is opgenomen dat er stabiliteitsproblemen zijn en er
ingrijpende aanpassingen zijn om de brandveiligheid te garanderen.
Vanuit het standpunt Onroerend Erfgoed worden deze bewegingsredenen niet ondersteund omdat de
erfgoedwaarden nog aanwezig zijn.
Het mobiliteitsplan Leuven sluit een tramlijn over de site niet uit. Volgens de-plannen zoals
voorgesteld op 7 november 2014 zal de tramlijn enkel impact hebben op de
verpleegsterschool.
•

Stadsschool nr. 3 (inventarisitem)
Onroerend Erfgoed staat achter de ambitie om de meisjesschool als beeldbepalend geheel te
behouden en te restaureren; om het concept van de opbouw van de stadsschool te respecteren;
om de uitbreiding van Frische te behouden en te restaureren; om de ommuurde speelplaats met
Lindebomen te bewaren.
Voor het zoeken naar de gepaste herbestemming vragen we ook rekening te houden met
waardevolle interieurelementen zoals bvb. binnenschnjnwerk, tegelvloeren.

Na het overleg van 7 november 2014 is gebleken dat er voor de stadsschool nr. 3 twee
opties zijn:
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•

Behoud van de volumes aan de Kapucijnenvoer, de klassenvleugel wordt gesloopt
en vervangen door een nieuwbouwwoonproject binnen de footprint van de
klassenvleugel.
Integraal behoud van de stadsschool waarbij er naar een functie gezocht wordt die
past binnen het globaal kader van de stadsschool (volumetrie, structuur, indeling...)

Auditorium Instituut Maisin (inventarisitem)
Deze nota voorziet de mogelijkheid om het auditorium van het kankerinstituut te slopen.
Onroerend Erfgoed gaat niet uit van sloop, maar denkt in termen van behoud en herbestemming.
Het auditorium van het kankerinstituut werd als aanbouw tegen het kankerinstituut bijgebouwd
hierdoor is er weinig eenheid, naar herbestemming kan dit juist voor potentieel zorgen om 2
aparte, autonome functies te voorzien.

Het Kankerinstituut opgericht door professor Maisin als één van de eerste in de wereld, is historisch
gezien zeer waardevol. Het oorspronkelijk karakter van het gebouw is grotendeels bewaard gebleven.
Gezien de historische waarde wordt integraal behoud vanuit het standpunt Onroerend Erfgoed
vooropgesteld, het auditorium zou eventueel mee geïntegreerd kunnen worden in de werking van de
podiumkunstenzaal.

Conclusie
Het agentschap Onroerend Erfgoed vindt dat de MER-screening voldoende aantoont dat het RUP in
zijn huidige vorm geen aanzienlijke milieueffecten zal genereren voor de discipline landschep,
bouwkundig erfgoed en archeologie.
Het is wel belangrijk dat er bij de verdere uitwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan rekening
wordt gehouden met de hoger vermelde bemerkingen uit onze eerdere adviezen (ons kenmerk
4.002/24062/99.809 adviezen van 14 oktober 2014 en 17 november 2014) om de impact op de
erfgoedwaarde te milderen.
Met \

ndelijke groet

KriSin Van den Ar
Provinciaal Directeur
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Wonen Vlaams-Brabant
VAC Leuven
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
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016 66 59 35

ons kenmerk
RUP advies 2
Hertogensite
Datum
14/03/2016

bUlage

Betreft: Herziening advies Plan-MER Screening RUP “Hertogensite”
Geachte mevrouw.
Op 10/02/2016 ontving u ons negatief advies ten aanzien van de Plan-MER screening voor het RUP
Hertogensite. Naar aanleiding van dit advies vroeg u een gesprek om bijkomende informatie en duiding
te verschaffen bij de thema’s die wij aanhaalden in het advies.
De inhoud van ons gesprek op 10/03/2016 laat ons toe om onze beoordeling bij te stellen.
U kondigde aan dat 10% van de woningen (van zowel nieuw te bouwen als in te richten woonentiteiten
in te behouden gebouwen) sociale woningen zullen zijn naast het cohousing-project, de
assistentiewoningen en de eenheden van het woonzorgcentrum.
U toonde u aan dat de Hertogensite ingebed zal zijn in een autoluwe zone waarbij de site in hoofdzaak
met het openbaar vervoer, de fiets en te voet bereikbaar is. De bezoekers zullen gebruik maken van de
bestaande parkings in de buurt. Het zoekend rondrijden naar een parkeerplaats zal onmogelijk en
onnuttig zijn. Er komen enkele nieuwe fiets routes (naar de het horecacentrum). Een efficiënte
fietsverbinding naar het station blijft een heikel punt.
U duidde dat het bedoeling is van de stad om ‘de aan wonen verwante füncties' in het bijzonder de
kantoorfünaie te beperken. De keuze om op bepaalde plaatsen andere bestemmingen dan wonen ook
toe te latea is in de meeste gevallen te verklaren vanuit de te herbestemmen erfgoedpanden. Het is nog
niet duidelijk in hoeverre deze panden met respect voor hun erfgoedwaarde kunnen bestemd worden
voor kwalitatief en duurzaam wonen. De analyse van de Impact op de omgeving is daarom een
maximale theoretische impact waarbij het quasi uitgesloten is dat die situatie zich zal voordoen.

LBR00078385
Vlaanderen
is wonen

www.wonenvIaanderen.be

De geluidshinder van de optredens in de podiumkunstenzalen voor de bewoners van de nieuw op te
richten woningen op de site zal eerder beperkt zijn door de inplanting op het terrein. Ook voor de
constructie van zowel woningen als het podiumkunstengebouw kan gekozen worden om de
geluidshinder te elimineren. Het vrijwaren van geluidhinder voor de bestaande bewoning op de
Brusselse straat door bezoekers voor, in de pauzes en na de optredens/voorstellingen blijft een
onderwerp dat in de verdere concretisering van het plan nauwlettend in het oog zal gehouden worden.
Wonen-Vlaanderen adviseert gunstig ten aanzien van dit RUP. Het negatief advies van 10/02/2016
wordt hierbij herroepen.
Met vriendelijke groeten.
Johan Baeten
Diensthoofd
Wonen Vlaams-Brabant
In opdracht

Dirk Vanderborght
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Stadsbestuur Leuven
Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeieid
Tav Wim Vandevorst
Prof Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
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Brussel 05/12/2014

Geachte,

Met dit schrijven verlenen wij i een antwoord op uw adviesvraag met betrekking tot uw verzoek
tot raadpleging in het kader van het Onderzoek tot miheueffectrappoage van het RUP
‘Hertogensife” te Leuven, Wij baseren ons op de informatie bijgevoegd in het schrijven van
28102014 [ontvangen op 30102014] met als referentie roRUp/GGRL3
Ons inziens biedt het advies van Vlaams Bouwmeester in het kader van dit me r proces geen
meerwaarde, U hoeft dan ook niet langer te wachten op een advies.
Wij zullen bijgevolg ook niet aanwezig zijn
worden in het kader van deze procedure,

Hoogachtend
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Geachte Mevrouw Van De Putte Elien
Directie Ruimtelijk Beleid

Aansluitend op Uw schrijven, afgestempeld dd. 12 jan. 2016, bevestigen we dat het plan “GGRL3
Hertogensite3 “ geen aanzienlijke milieueffecten op het vlak van mobiliteit kan veroorzaken. We
delen dus Uw besluit.
Deze conclusie is geldig voor versie 1-4 januari 2016, conform de aangepaste ontwikkelingen
zoals beschreven in de MOBER RUP Hertogensite Leuven, 4 januari 2016. MINT Mechelen.
Dus met de nodige aanpassingen in functie van de parkeerbehoefte.
Jaak Boon
Mobiliteitscoördinator Vlaams-Babant
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Beleid
T 016 665845 M 0492 347192
jaak.boon@mow.vlaanderen.be
mow.vlaanderen.be
Volg ons op Facebook

Twitter

LinkedIn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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“Verzoek tot raadpleging” in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage van een
gebiedsgericht RUP “GGRL3 Hertogensite” in Leuven

Geachte mevrouw Van De Putte

Wij verwijzen naar uw vraag (brief 12 januari 2016) om een advies over te maken op het “verzoek tot
raadpleging” van een onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP “GGRL3 Hertogensite” in
Leuven.
De Lijn is tijdens het volledig proces van het Masterplan betrokken geweest en onze
aandachtspunten en opmerkingen werden meegenomen (cfr. MER-screening Masterplan
Hertogensite):
• Het Masterplan hypothekeert het voorzien van een hoogwaardige openbaar vervoersas
doorheen de site niet qua ruimtebeslag
• Het Masterplan zet in op duurzame uitbouw van het openbaar vervoernet in de
Benedenstad. Bijvoorbeeld door het verschuiven van het bustraject via de Bruul met daarbij
maximale doorstroming op deze openbaar vervoer-as als voorrangsas.
• Cfr. MOBER: uitwerking van flankerende maatregelen voor het stimuleren van het gebruik
van openbaar vervoer
Zoals afgesproken met het stadsbestuur, worden deze aspecten momenteel ook verder uitgewerkt
en vastgelegd in een Overeenkomst “Toekomstig Bustraject Benedenstad” tussen de stad Leuven en
De Lijn.
Bij het doornemen van de MOBER RUP Hertogensite stellen we wel vast dat er op pagina 28 nog
steeds gesproken wordt over het 3*“® Busplan Leuven. We gaven eerder reeds aan dat deze
schematische weergave niet meer up-to-date is. We stellen daarom voor om het te houden op een
korte omschrijving aangaande de doelstellingen van De Lijn om in Leuven:
een kwaliteitsvol stadsnet aan te bieden waarin het stadscentrum bediend blijft
een uitgebreid streeknet te voorzien met bediening van de belangrijkste polen
de Hoogwaardig Openbaar Vervoersassen verder uit te werken zoals deze momenteel
onderzocht worden in het Regionet Leuven
Vlaamse Vervoermaatschappij

De Lijn Vlaams-Brabant
Uailelannplein 19 - 3000Leuvon-tel. 016313711-fax016313712
IBAN BE66 3631 0563 7750 - BIC BBRUBEBB - ING 363-1056377-50
BTW BE 0242 060 537 - mm.delijn.be

LBR00075901
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In de aangepaste MOBER voor de opmaak van het RUP wordt niet afgeweken van deze afspraken.
Wij vinden dan ook dat de RUP in zijn huidige vorm geen aanzienlijke negatieve milieueffecten zal
veroorzaken. Wanneer aan bovengenoemde afspraken voldaan wordt en de Overeenkomst
“Toekomstig Bustraject Benedenstad” uitgevoerd wordt, is bijgevolg de opmaak van een plan-MER
niet noodzakelijk voor De Lijn.
Wij hopen verder op een goed resultaat. Indien u nog vragen heeft, kunt u ons hiervoor steeds
contacteren.

Met vriendelijke groeten

Johan Van Looy
Directeur

Vlaamse Vervoermaatschappij

De Lijn Vlaams-Brabant
Martelarenplein 19 - 3000 Leuven - tel. 016 313711- fax 016 31 37 12
ING 363-1058377-50 - BTW BE 0242 069 537 - vmw.delijn.be
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"Verzoek tot raadpleging" in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage van een
plein of programma - “GGRL3 Hertogensite”

Geachte mevrouw Van de Putte,
Aansluitend bij uw schrijven van 12 januari 2016 met referentie ro_RUP/GGRL3 willen wij u het
volgende meedelen.
Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet.dat er door de OVAM advies wordt
verleend bij de opmaak van BPA’s en/of MER-studies.
Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de bodemattesten die afgeleverd werden in het
thans geviseerde gebied. Desgevallend kan u ook via de website www.ovam.be/webloket
fwebtoepassingen en publieke lijsten/Geoloket: bodemonderzoeken en -saneringen een kaart
raadplegen met informatie betreffende de locatie waarvoor bij de OVAM reeds onderzoeksgegevens
beschikbaar zijn, en de fase waarin deze zich bevinden.
Als bijkomende informatiebron kan venwezen worden naar de bodemattesten die zijn afgeleverd
geweest aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten waar de gronden zijn
gelegen. Deze gegevens zijn aldaar raadpleegbaar.
Verder moet rekening gehouden worden met de volgende standaardopmerkingen:
— indien er calamiteiten optreden die impact kunnen hebben op de bodem, dienen zo snel mogelijk
de nodige acties ondernomen te worden om de verontreiniging weg te nemen. De nodige
controlestalen dienen genomen te worden. Indien de calamiteit valt onder het toepassingsgebied
van een schadegeval, dienen deze specifieke bepalingen nageleefd te worden (artikel 74 ev van
het Bodemdecreet);
— indien gronden worden overgedragen, dienen de bepalingen van het Bodemdecreet te worden
gevolgd (artikel 101 ev van het Bodemdecreet);
— indien gronden dienen onteigend te worden, dienen de bepalingen van het Bodemdecreet te
worden gevolgd (artikel 119 en 119bis van het Bodemdecreet);
— de nodige aandacht dient te worden geschonken aan de regels van het grondverzet
— de nodige aandacht dient te worden geschonken aan de voorgenomen bestemming (wijziging) op

Dit is 100% gerecycleerd papier.
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reeds vastgestelde bodemverontreiniging:.
artikel 38 van het Bodemdecreet: indien een beschrijvend bodemonderzoek werd uitgevoerd
op deze grond kan een mogelijk andere bestemming impact hebben op de ernst van de
bodemverontreiniging/saneringsnoodzaak en urgentie:
artikel 64 van het Vlarebo: indien het bestemmingstype van de grond in die zin wijzigt dat een
lagere bodemsaneringsnorm van toepassing wordt, dient een nieuw oriënterend
bodemonderzoek te worden uitgevoerd bij overdracht van de risicogrond.

Tevens willen wij ook nog aangeven dat het voorstel tot opmaak van een plan van aanleg of MER geen
onderzoeksverplichting meebrengt in het kader van het Bodemdecreet.
In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijven wij.
Hoogachtend,

Eddy Van Dyck
afdelingshoofd

Van:                                            Knight, David [david.knight@lne.vlaanderen.be]
Verzonden:                             vrijdag 19 februari 2016 9:20
Aan:                                            Elien Van De Putte
CC:                                               Claeys, Natacha
Onderwerp:                            RE: plan-mer Hertogensite: verzoek tot raadpleging
Beste,
Excuses voor het uitblijven van een reactie, maar mijn collega is afwezig.
Navraag bij andere college leert me evenwel dat we geen opmerkingen hebben.
Groeten,
David
David Knight
Beleidsmedewerker luchtverontreiniging
Vlaamse overheid
DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE
Afdeling LHRMG
Dienst Lucht
T 02 553 11 34, F 02 553 11 45
David.knight@lne.vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
www.lne.be

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Van: Elien Van De Putte [mailto:Elien.VanDePutte@leuven.be]
Verzonden: vrijdag 19 februari 2016 8:59
Aan: Knight, David; Claeys, Natacha
Onderwerp: RE: plan-mer Hertogensite: verzoek tot raadpleging

Beste
Tot nu toe hebben wij nog geen advies ontvangen van de dienst lucht en klimaat. Ik heb enkel een advies gekregen van de
dienst milieuhinder.
Is het mogelijk om sowieso een antwoord te bezorgen (mag ook per e-mail), ook al hebt u geen opmerkingen?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten,

Elien Van de Putte
architect – stedenbouwkundige
afdeling ruimtelijk beleid
Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven
T   +32 (0)16 27 25 64
elien.vandeputte@leuven.be
www.leuven.be

RE plan-mer Hertogensite verzoek tot raadpleging.htm[15/04/2016 14:52:38]

Van: Knight, David [mailto:david.knight@lne.vlaanderen.be]
Verzonden: donderdag 11 februari 2016 21:16
Aan: Claeys, Natacha
CC: Elien Van De Putte
Onderwerp: FW: plan-mer Hertogensite: verzoek tot raadpleging

Natacha,
Kan jij antwoorden.
Bedankt,
David
Van: Lucht Hinder Risicobeheer Milieu en Gezondheid, Verzonden: maandag 8 februari 2016 9:24
Aan: Knight, David
Onderwerp: FW: plan-mer Hertogensite: verzoek tot raadpleging

Dag David
Ik vermoed dat dit iets voor jou is?
Groetjes
Katelijne
Van: Elien Van De Putte [mailto: ]
Verzonden: vrijdag 5 februari 2016 16:30
Aan: Lucht Hinder Risicobeheer Milieu en Gezondheid, Onderwerp: plan-mer Hertogensite: verzoek tot raadpleging

Geachte
De stad Leuven heeft het voornemen om het gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan “GGRL3 Hertogensite” op te maken.  
Op 13 januari 2016 ontving u via brief een adviesvraag in het kader van het “verzoek tot raadpleging” van een onderzoek tot
milieueffectrapportage van dit plan.   Zie bijlage de brief die we verstuurden.
De voorziene termijn van 30 dagen voor advies loopt binnenkort af. Tot op heden hebben wij geen advies van u gekregen.
Via deze mail wil ik het verzoek tot raadpleging in herinnering brengen.   Is het mogelijk om sowieso een antwoord te
bezorgen (mag ook per e-mail), ook al hebt u geen opmerkingen?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten

Elien Van de Putte
architect – stedenbouwkundige
afdeling ruimtelijk beleid
Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven
T   +32 (0)16 27 25 64
elien.vandeputte@leuven.be
www.leuven.be

RE plan-mer Hertogensite verzoek tot raadpleging.htm[15/04/2016 14:52:38]
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12 januari 2016
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- 1 FEB. 2016

Betreft Verzoek tot raadpleging betreffende het ‘onderzoek tot milieueffectrapportage’ van
gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan “GGRL3 Hertogensite”

Geachte.
Wij ontvingen uw aanvraag om advies betreffende bovenvermelde screeningsnota.
De dienst milieuhinder van de afdeling Lucht Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid is van oordeel
dat dit pian geen significante miiieueffeaen heeft voor wat betreft de discipline geluid.
Maar de dienst miiieuhinder formuleert wel de volgende opmerkingen/ aandachtspunten:

Op pagina 67 van de pian- m.e.r. screening is het volgende vermeld “Ondanks het ontbreken van
concrete kwantitatieve gegevens van geiuidsmetingen van (de omgeving van) het plangebied, is
op basis van de geiuidsbeiastingskaarten voor de agglomeratie Leuven namelijk te verwachten dat
het geiuidskHmaat in het plangebied minder dan 60 dB (Lden) bedraagt "
Op basis van strategische geiuidsbeiastingskaarten kan dit echter niet worden aangenomen, er
zijn voor de aggiomeratie Leuven immers enkei kaarten voor wegverkeersiawaai beschikbaar voor
de wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar. Voor de wegen binnen het plangebied zijn

Vlaanderen
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'geen kaarten opgemaakt. Aangezien er ook geen geluidsmetingen beschikbaar zijn, is er dus geen
informatie van het geluidsklimaat in het plangebied beschikbaar.
De. dienst milieuhinder merkt ook op dat voor het toepassen van de NBN-norm (NBN S01-400-1)
Wel een inschatting van de geluidsbelasting nodig is zoals opgenomen in deze norm.
De legende van Figuur 34a ‘Geluidsbelasting \A/egverkeer Lden 2011’ is niet volledig. De
■geluidsbelastingsklasse "> 75 dB" ontbreekt in de legende.

Hoogachtend,

Bob Nieuwejaers
Afdelingshoofd
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Vlaamse
overheid
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Afdeling Milieu-, Natuur- en
Energiebeleid
Dienst Veiligheidsrapportering
Koning Albert ll-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
T 02 553 03 55
F 02 553 21 25
seveso®vlaanderen.be

uw bericht van
12.01.2016

uw kenmerk
ro_RUP/GGRL3

vragen naar/e-mail
An Meulenijzer
An.meulenijzer@lne.vlaanderen.be
Betreft

Stadsbestuur Leuven
Afdeling ruimtelijk Beleid
T.a.v. Elien Van De Putte
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
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Advies over het verzoek tot raadpleging (screeningsnota) in het kader van het
onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP “GGRL3 Hertogensite” te
"Leuven”

Geachte.

Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van de dienst
Veiligheidsrapportering (dienst VR) van mijn afdeling.
De dienst VR werd in de bijlage bij het plan-m.e.r.-besluit van 12 oktober 2007 ingedeeld als te raadplegen
instantie voor de categorie “ mogelijk te verwachten aanzienlijke effecten voor mens of milieu inzake de
gezondheid en de veiligheid van de mens”.
Het advies van de dienst VR heeft specifiek betrekking op het aspect externe (mens)veiligheid als bedoeld
in de Seveso-richtlijn’, of. m.a.w. op de risico's waaraan mensen in de omgeving van Seveso-inrichtingen^
(kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die
inrichtingen.

' Europese richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn
^ Dit zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het toepassingsgebied van de
Seveso-richtlijn.

Vlaanderen
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Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient het voorliggende RUP
afgetoetst te worden aan de hand van criteria die werden opgenomen onder de vorm van een
beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage.
Aftoetsing
De dienst Veiligheidsrapportering stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ voldoende beschouwd werd
in de screeningsnota op pagina 88 onder punt 7.11 en kan zich akkoord verklaren met de hierin gestelde
conclusie.
Bijgevolg stelt er zich op het vlak van de externe mensveiligheid geen probleem en meent de dienst VR
dat er geen aanzienlijke efferten verwacht worden inzake externe veiligheid.
De dienst VR wenst er de initiatiefnemer op te wijzen dat het aspect “externe veiligheid” eveneens in het
voorontwerp van het RUP voor de plenaire vergadering dient behandeld worden.
Met vriendelijke groeten,.

1
Paul Van Snic
Algemeen directeur
AfdelingshooföLAMNEB

\ Vlaamse
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VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ
Vlaamse Overheid
Koning Albert II - laan 20 bus 16
1000 BRUSSEL
T 02 214 21 11
F 02 553 21 05
www.vmm.be

uw bericht van
1/12/2016
vragen naar/e-mail
Wim Verhaegen
w.verhaegen@vmm.be

uw kenmerk
ro_RUP/G6RL3

College van burgemeester en schepenen
P. Van Overstraetenplein 1
3000 LEUVEN

ons kenmerk
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telefoonnummer
02 214 2111
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datum
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Betreft: Advies over het verzoek tot raadpleging i.k.v. het RUP met betrekking töt GGRL3 Hertogensite te Leuven
Aanvrager: stadsbestuur Leuven
Geachte heer.
Geachte mevrouw.
Op uw verzoek werd onderzocht of de VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer akkoord kan gaan met de
effectbeschrijving en -effectinschatting zoals opgenomen is in de aangevulde screeningsnota.
De VMM-AOW heeft geen bijkomende opmerkingen op de aanvullingen die voorzien werden in het verzoek
tot raadpleging, aangezien deze in hoofdzaak betrekking hebben op de mobiliteitsaspecten. We verwijzen dan
ook naar ons eerder gunstig advies met betrekking tot het verzoek tot raadpleging (ons kenmerk WT 2014 M
0157 d.d. 21/10/2014).

Met vriendelijki

ICris Van den Belt
Diensthoofd Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer

LBR0007419
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Aan
Stadsbestuur Leuven
Afdeling Ruimtelijk beleid
t.a.v. Elien Van De Putte
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000
Leuven
uw kenmerk
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vragen naar /e-mail

Telefoonnummer
016/66 63 16

datum
12/02/2016

Chris Van Liefferinge
Chris.vanliefferinge@lne.vlaanderen.be

BETREFT: Advies Kennisgevingsfase MER
Onderwerp
Verzoek tot raadpleging in het kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage van een plan of
programma – Ruimtelijke ontwikkeling Hertogensite, Leuven.
Datum van ontvangst
13/01/2016
Situering
Kadaster
Adres

Leuven, 4e afdeling D, percelen 10/D; 16/R; 48/G; 48/E; 49/M; 49/P; 49/R; 50/N;
50/P; 67/H; 68/P; 96/X en openbaar domein
Hertogensite te Leuven

Aanvrager
Naam
Adres

Stad Leuven

Beschermingsstatus
De Hertogensite is niet gelegen in SBZ, noch in VEN. Het is gelegen op 2km verwijderd van
dichtstbijzijnde SBZ en VEN ‘Dijlevallei’. De percelen worden volgens de Biologische waarderingskaart
overwegend ingedeeld als minder waardevol (Ud). In het Oosten van het projectgebied wordt naast de
Aa – 3e Dijlearm een complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
gekarteerd omwille van de aanwezige kleine landschapselementen ovv de waterloop en de aanwezige
oude muurvegetaties (wat, kp en km).
Rechtsgrond
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende
wetgeving:
Artikel 8 besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage
over plannen en programma's
Art. 4.3.4., §4, 3° en Art. 4.3.8., §3 decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid
Artikel 2, § 4 besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS • PROVINCIALE DIENST VLAAMS BRABANT • DIESTSEPOORT 6 BUS 75 • 3000 LEUVEN
TEL. 016 66 63 00 • FAX 016 66 63 05 • E-MAIL VBR.ANB@VLAANDEREN.BE • WEB WWW.NATUURENBOS.BE

Bespreking passende beoordeling en natuurtoets
Het project is gelegen op 2 km van het dichtstbijzijnde SBZ en VEN. Derhalve wordt geen significante
aantasting van de natuurlijke kenmerken van het habitatrichtlijngebied en betekenisvolle schade aan
de natuur in het VEN verwacht, waardoor geen uitgebreide toetsing nodig wordt geacht voor dit
project in zijn totaliteit.
Bespreking soortentoets en kennisgeving
Er wordt niet verwacht dat het plan in zijn huidige vorm aanzienlijk negatieve gevolgen zal hebben op
vlak van fauna en flora. Het voorgenomen RUP moet toelaten meer open ruimte te creëren en een
focus te leggen op een gerichte verdichting in de stadsontwikkeling door het aantrekken van nieuwe
bewoners en nieuwe functies voor de Hertogensite. De focus voor ANB ligt in het uitzetten van de
krijtlijnen voor de herontwikkeling van de site met in het bijzonder de herontwikkeling van kwalitatief
groen, het terug openleggen en zichtbaar maken van de waterlopen in het projectgebied en het
versterken van het netwerk voor zacht verkeer in de binnenstad. Door de ontsluiting van de site en de
ontwikkeling van wandel- en fietsroutes worden bovendien zachte verkeersvormen gestimuleerd,
passend binnen de visie van ‘Leuven – Klimaat Neutraal’ waar de uitbouw van kwalitatieve routes van
zacht verkeer een belangrijke hoeksteen is.
De Hertogensite is een belangrijk element in de ontwikkeling van een groen-blauw stadslandschap van
de Dijlevallei in Leuven. Op het grafisch plan van het RUP wordt op de rechteroever ingezet op de
ontwikkeling van een parkzone, waarbij de 3e Dijle-arm terug zal opengelegd worden als blauw-groen
lint met een voorziene groenzone op de rechteroever. Deze vormt een doorlopende Noord-Zuid
verbinding doorheen het projectgebied en sluit aan op het Noordelijk gelegen parkgebied waardoor de
groenstructuur in de binnenstad wordt versterkt.
Onder de huidige omstandigheden is de site sterk verhard en volgens het gewestplan ingedeeld als
woongebied (code 100 en sommige percelen in het Oosten van het projectgebied als code 101). Onder
de huidige omstandigheden zijn er mogelijkheden in het woongebied voor wonen, handel,
dienstverlening, kleinbedrijf en ambacht, groene ruimte, … Het is onduidelijk hoe de verdere evolutie
en invulling precies zal gebeuren. Het RUP legt de krijtlijnen voor deze ontwikkeling echter verder
vast. Ten opzichte van het nulalternatief wordt verwacht dat het plan hoofdzakelijk positieve effecten
zal veroorzaken op vlak van mens en milieu. Waar momenteel verharding is, zal de 2e Dijle-arm weer
worden opengelegd en worden er groenvoorzieningen aangelegd. Wel is het hierbij van belang dat de
oevers zo natuurlijk mogelijk moeten ingericht worden. De aanleg van zacht hellende en
overstroombare oevers bieden een meerwaarde door het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden
voor moerasplanten en dus een algemene ecologische meerwaarde, niet enkel voor vegetatie, maar
ook voor de ontwikkeling van aquatische en semi-aquatische levensgemeenschappen zoals macroinvertebraten en vissen. Bovendien zorgen zacht hellende oevers ook voor een hogere
bergingscapaciteit. Dit is een aandachtspunt die op projectniveau verder dient opgenomen te worden.
Naast de 2e Dijle-arm wordt ook de Aa (3e Dijlearm) met de plannen terug zichtbaar in het centrale
parkgedeelte, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan het behoud van de biologisch
waardevolle elementen in het projectgebied. Bij de herontwikkeling van de site wordt in het ontwerp
het bestaande waardevolle groen (5 oude lindebomen) behouden. Wel dient voldoende aandacht te
blijven gaan naar de bijkomende inrichting en diversificatie van de geplande groenvoorziening, met
inbegrip van de aanleg van bloemenweiden, hooilanden, struiken en struwelen. De randvoorwaarden
vanuit beheermaatregelen dienen in een latere fase mee opgenomen worden.
Conform het RSV worden bijkomende woongelegenheden gebundeld in de stedelijke gebieden en de
kernen van het buitengebied. Het RSVB stipuleert een verhoging van de dichtheid in de bestaande
stedelijke woonkernen o.a. door inbreidingsprojecten en het verhogen van de kwaliteit van de leef- en
woonomgeving, met o.a. aandacht voor erfgoed en de herwaardering van stedelijke groenelementen.
Met de uitwerking van het plan worden de groenelementen en het waterlopennetwerk versterkt
doorheen het stedelijk gebied. Er wordt ingezet op het maximaal optimaliseren en versterken van de
groenvisie door het creëren van meer open en onverharde groene ruimte. De ecologische
infrastructuur wordt versterkt en er is een ruimtelijke ondersteuning van de verbindingsfunctie van
waterlopen. Het plangebied fungeert hierbij als groen-blauwe corridor waarbij de verschillende
groenruimtes binnen Leuven (zoals de stadstuin en de kruidtuin) en de aanwezige waterlopen zo veel
als mogelijk als een samenhangend ecosysteem worden ingericht. In het plangebied dient tevens
aandacht te worden geschonken aan een maximale opvang en infiltratiemogelijkheden van regenwater
en de mogelijkheid voor de aanleg van groendaken en groengevels. Deze elementen dienen later op
projectniveau verder bekeken en geïntegreerd te worden.
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Tevens wordt aandacht gegeven aan het herstel van de erfgoedwaarden en beschermde monumenten,
opgegeven in de visienota erfgoed Hertogensite. Echter dient hier vanuit natuuroogpunt ook
aangegeven te worden dat er aandacht moet geschonken worden aan de eventuele aanwezigheid van
vleermuizen op de site. In de onmiddellijke omgeving van de site zijn er bvb verschillende
waarnemingen van gewone dwergvleermuis. Alle van nature in het wild levende vleermuizen zijn
beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 (vleermuizen
worden onderverdeeld in cat3 van Bijlage 1 van het soortenbesluit). Het zijn soorten die bovendien
zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, en die regelmatig voorkomen in het Vlaamse
Gewest. Als gevolg van hun aanwezigheid op de vermelde bijlage van de Habitatrichtlijn genieten
vleermuizen van de strengste beschermingsregeling. De bescherming heeft onder meer betrekking op
de rustplaatsen en de kraamkolonies van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Het is
niet ongewoon dat huizen- en zolderbewonende vleermuizen oude historische gebouwen gebruiken als
zomerverblijfplaats of zelfs als kraamkolonie. Overigens kunnen sommige oude historische gebouwen
ook dienst doen als winterverblijfplaats. Bij de afbraak en herbestemming van de oude gebouwen op
de site dient bijgevolg ook aandacht te worden geschonken aan de mogelijke aanwezigheid van
vleermuizen. Indien er kolonies aanwezig zouden zijn, dienen in de verdere uitbouw van de plannen
en de herbestemming ook maatregelen genomen te worden om de impact van de werken op deze
beschermde soortengroep te minimaliseren en om volwaardige alternatieven met integratie van de
mogelijkheden voor vleermuizen op de site aan te bieden.
Met de afbraak van het Sint-Pieters ziekenhuis dient ook aandacht geschonken te worden aan de
herlocalisatie van de nestgelegenheid voor slechtvalken. Dit aandachtspunt werd in het plan reeds
aangestipt.
Conclusie1
De screening nota geeft aan dat het voorgenomen plan geen aanzienlijk negatieve milieu-effecten zal
hebben, meer nog : het plan zal overwegend positieve effecten veroorzaken ten opzichte van de
huidige en referentiesituatie. De nieuwe planvariant geeft bovendien een grotere aaneengesloten
groene ruimte aan als binnengebied op de Hertogensite, waarbij de gebouwen in grotere verdichting
worden ingepland in specifieke zones op de site ten opzichte van de eerdere planvoorstellen.
Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert de kennisgeving gunstig. De opmaak van een plan-MER
is niet vereist.
Voor de uitwerking van maximale kansen voor fauna en flora dienen wel enkele concepten nog verder
uitgediept te worden.
Zo dient bijkomend aandacht geschonken te worden aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen
op de site. Het ANB stelt voor dat op de site een vleermuizenonderzoek wordt uitgevoerd. Met de
resultaten van dit onderzoek dient rekening te worden gehouden in de verdere herontwikkeling van de
site, in het bijzonder de afbraak en herbestemming van de historische oude gebouwen. Desgevallend
dienen volwaardige alternatieven met integratie van de mogelijkheden voor vleermuizen op de site
aangeboden te worden. Dit aspect dient in een latere fase bij de project MER wel voldoende te zijn
onderzocht en geëvalueerd. Hierbij is het van belang dat de eventuele milderende maatregelen mee
geïncorporeerd worden in de uiteindelijke bouwplannen.
Met de voorliggende plannen worden de 2e en 3e Dijlearm terug zichtbaar in het centrale
parkgedeelte. Bij de herontwikkeling van de site wordt in het ontwerp ook aandacht geschonken aan
het bestaande waardevolle groen, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan het behoud van
waardevolle elementen in het projectgebied. Wel dient voldoende aandacht te blijven gaan naar de
bijkomende inrichting en diversificatie van de groenvoorziening in de verdere planontwikkeling, met
inbegrip van bloemenweiden, hooilanden, struiken en struwelen naast het klassiek publiek
toegankelijk groen. Als bijkomend aandachtspunt in de verdere planontwikkeling wenst ANB ook dat
de intentie om de gebouwen meer in te passen in de groene structuur met inbegrip van de het gebruik
van groendaken en gevelbegroening sterker worden uitgewerkt, welke later in de bouwvoorschriften
kunnen worden opgenomen. Ook de randvoorwaarden vanuit beheermaatregelen dienen in een latere
1

Het Agentschap voor Natuur en Bos spreekt zich enkel uit over de uitwerking van de discipline fauna en flora en
dus niet over de wenselijkheid van het plan/project voor natuur.
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fase mee opgenomen worden. Daarnaast wenst ANB aan te geven dat bij de verdere uitwerking van
het project voldoende aandacht moet geschonken worden aan de effectieve natuurlijke inrichting van
de open te leggen Dijle-arm. Minimaal dient de rechteroever ingericht te worden met zacht hellende,
natuurlijk begroeide oevers ter optimalisatie van de ontwikkeling van water- en moerasplanten zodat
deze dienst kunnen doen als paai-, foerageer-, rust- en schuilgebied voor aquatische en semiaquatische organismen.
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