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1. Inleiding
In kader van de herontwikkeling van de Hertogensite in de binnenstad van Leuven is een masterplan in opmaak. Het masterplan zal het eindproduct
vormen van een intensief en uitvoerig planningsproces en de visie en doelstellingen voor de Hertogensite afbakenen. In kader van het masterplan
wenst men in deze fase reeds de plan-m.e.r. verplichtingen na te gaan en na te gaan of het plan aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken. Voor u
ligt de plan-m.e.r. screeningsnota dat in kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage wordt opgemaakt.

1.1.

Situering

De Hertogensite behelst een gebied in de stad Leuven van ca. 6,3 ha gelegen tussen de Brusselsestraat in het noorden, de Kapucijnenvoer in het
westen, de Minderbroedersstraat in het zuiden en de Dijlearm ‘Aa’ in het oosten. De site wordt van noord naar zuid doorkruist door een overwelfde
Dijlearm, parallel aan restanten van de Middeleeuwse stadsomwalling.
De gehele site toont zich vandaag als een amalgaam van gebouwen uit een ver en recent verleden, zonder enige binding met elkaar en zonder enige
kwalitatieve buitenruimte. In het centrum van Leuven wordt de bestaande Hertogensite de komende jaren herontwikkeld tot een duurzame wijk.
Hiervoor heeft de stad Leuven een ontwerp van masterplan opgemaakt. Het betreft een stadsvernieuwing en omvat de reconversie van het huidige
St-Rafaël en St-Pietersziekenhuis. De waterlopen (Dijle en de Aa) worden weer opengelegd en groen voorzien waar momenteel enkel verhardingen
zijn. Het zacht verkeer in de binnenstad zal versterkt worden: autoluw verkeer, voet- en fietsverbindingen langsheen de Dijle, alsook
dwarsverbindingen. Er wordt een mix aan functies en woonvormen voorzien waarbij de nodige aandacht besteed wordt aan het bestaande erfgoed.
Eveneens wordt aandacht besteed aan het duurzaam karakter van de ontwikkelingen. Er worden ca. 684 woongelegenheden voorzien (woningen en
woonzorgcentrum). Het bestaande torengebouw van het UZ wordt omgebouwd tot een 'welzijnstoren'. Eveneens wordt de mogelijkheid onderzocht
voor een podiumkunstenzaal.
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1.2.

Procesverloop
In 2004 werd reeds een masterplan opgemaakt voor de Hertogensite. Ondertussen
werden echter de randvoorwaarden grondig aangepast. Zo wordt er op een andere
manier omgegaan met het aanwezige onroerend erfgoed en gaat er veel aandacht naar
de doelstellingen voor Leuven Klimaatneutraal. De opmerkingen op het masterplan 2004
werden uiteraard in voorliggend masterplan meegenomen.
De herontwikkeling van de Hertogensite wordt gekenmerkt door een intensief en
duurzaam planningsproces. Naast de voorbereidingen via stuurgroep, kern- en
projectgroep en verschillende werkgroepen (bijv. erfgoed, mobiliteit, publieke ruimte,
Dijleruimte, duurzaamheid, communicatie) die de opmaak van het masterplan mee
begeleiden en input geven, wordt er bewust gekozen om een breed publiek te
informeren en consulteren. Een duidelijk communicatie/participatietraject doorheen het
proces is ook een van de krachtlijnen voor het planningsproces (zie verder). Hiertoe
werd ook een communicatieplan opgemaakt. Hiervan getuigen verschillende initiatieven
van communicatie en participatie: bijvoorbeeld infomarkten en klankbordgroepen. De
input vanuit de klankbordgroep heeft ook geleid tot een verbetering van het masterplan
(zie verder).

Naast de verschillende stadsdiensten en adviesraden, worden meerdere adviesinstanties in het planningsproces betrokken en gehoord, bijv. De Lijn,
MOW, VMM, OE,… Het masterplan wordt opgemaakt vanuit het uitgangspunt van een duurzame wijk te realiseren. Er wordt daarom ook permanent
aandacht besteed aan duurzaamheid (bijv. duurzaamheidsmeter, energieconcepten,…).
Voor de herontwikkeling van Hertogensite wordt momenteel een brownfieldconvenant voorbereid. De convenant wordt afgesloten tussen de
Vlaamse Regering, ontwikkelaar Resiterra, KU Leuven en de stad Leuven. De onderhandelingen hiervoor werden afgerond en in het najaar wordt de
definitieve convenant voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
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Globaal tijdspad voor projectontwikkeling
2013-2014
- Opmaak en goedkeuring masterplan
- Opstart RUP-procedure
2015-2016
- Ontruiming en afbraak/sanering campus Sint-Pieters (tussen Aa en overwelfde Dijle)
- Beëindiging RUP-procedure
- Aanvraag vergunningen (sloopvergunning, verkavelingsvergunning, bouwvergunningen, …)
- Realisatie Welzijnstoren UZ
2017 - 2021
- Herontwikkeling campus Sint-Pieters
2019-2020
- Ontruiming en afbraak/sanering campus Sint-Rafaël (tussen Kapucijnenvoer en overwelfde Dijlearm)
- Aanvraag vergunningen (sloopvergunning, verkavelingsvergunning, bouwvergunningen, …)
2021 -> 2025
- Herontwikkeling campus Sint-Rafaël

De herontwikkeling van de site zal aansluiten op de ontruiming van de 2 deelgebieden. Voor de herontwikkeling van elk deelgebied wordt 5 jaar
voorzien. Door de omvang van het project en een realistische projectie van het afzettempo is 2025 bepaald als voorziene einddatum van de volledige
herontwikkeling.
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2. Referentiesituatie

2.1.

Bestaande toestand

Hertogensite, ook gekend als de ziekenhuissite, is een groot gebied dat grenst aan enkele dichtbewoonde wijken van de benedenstad.
Met “benedenstad” wordt het gebied bedoeld tussen de Vismarkt, de Oude Markt, de herontwikkeling van Janseniushof, het Sint-Jacobsplein en Den
Bruul. Ook het gebied tussen de Brusselsestraat en de Vismarkt, dat deel uitmaakt van het kernwinkelgebied, hoort hier bij. De benedenstad kent zeer
veel kwaliteiten zoals de aanwezigheid van water, mooie pleinen en veel historische panden. Helaas komen die nu nog niet allemaal optimaal tot hun
recht. De stad werkte een strategische ontwikkelingsvisie uit voor de hele benedenstad. Hertogensite neemt hierin een prominente plaats in.
De Hertogensite is op vandaag een amalgaam van volumes, doorheen de jaren verbouwd, uitgebreid, vernieuwd volgens de logica van het
ziekenhuisfunctioneren eerder dan in respect voor de aanwezige historische elementen en de omgeving. De grootste gebruiker, het universitair
ziekenhuis, verhuist bijna al zijn diensten naar Gasthuisberg. Hierdoor loopt de site leeg. Naast een groot aantal gebouwen met een hoge
erfgoedwaarde blijft er ook nog een samenraapsel van andere infrastructuur over.
Er is op dit moment zeer weinig groen aanwezig op de site, de open ruimte is quasi volledig verhard en wordt veelal gebruikt als autoparking. De
Dijlearm die de site doorkruist, is ingekokerd en dus volledig onzichtbaar. De Aa is niet ingekokerd maar loopt langs de achterkant van de gebouwen
waardoor ook die verborgen is.
Op dit moment is de site een zeer gesloten gebied. Er lopen geen publieke fiets- en /of wandelpaden door. Dit vormt een belemmering voor mogelijke
wandel- en fietsroutes vanuit de omgeving van het Sint-Jacobsplein naar het centrum van de stad.
Ter hoogte van de Brusselsestraat neemt het Sint-Pietersziekenhuis een (te) prominente rol in. De hoogte en schaal ervan zijn niet in verhouding met
de rest van de omgeving.
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2.2.

Bestaande verkeersstructuur

Hertogensite is gesitueerd binnen de ring van Leuven en wordt begrensd door de Kapucijnenvoer, Brusselstraat en de Minderbroedersstraat. Naar
bereikbaarheid toe ligt de site nabij het Sint-Jacobsplein waar de busbundel UZ Gasthuisberg – Station Leuven doorkomt. Verder wordt de site ook
gekruist door enkele zachte assen en ligt men aan een verkeerslus voor het gemotoriseerd verkeer (Kapucijnenvoer – Tervuursestraat).
Het Dijlepad maakt onderdeel uit van de provinciale fietsroutes en dient voor het bovenlokaal fietsverkeer. Een ontbrekende schakel in het Dijlepad
wordt op Hertogensite voorzien. Daarnaast heeft de stad Leuven ook stedelijke fietsroutes geselecteerd (o.a. Biezenstraat, Monseigneur van
Waeyenberghlaan) die voor een maasverfijning van de provinciale routes zorgen.
Voor het openbaar vervoer is er een duidelijke oost-west-bundel die door de stad gaat als verbinding tussen het treinstation en Gasthuisberg. Deze
grenst aan de Hertogensite ter hoogte van Kapucijnenvoer en Brusselsestraat. Op de Kapucijnenvoer is er eveneens een openbaar
vervoerconcentratie. De bereikbaarheid en frequentie van het openbaar vervoer per bus is zeer hoog en vormt een troef voor Hertogensite. Tijdens
het planningsproces van het masterplan zijn er beleidsmatig meerdere toekomstscenario’s geanalyseerd in verband met het openbaar vervoer1. Het
weerhouden tracé voor het openbaar vervoer (busbundel) tussen het treinstation Leuven en Gasthuisberg gaat via de Biezenstraat – Kapucijnenvoer –
Fonteinstraat – Brouwersstraat – Dirk Boutslaan. Andere stadslijnen volgen maximaal hetzelfde tracé. Optimalisatie van de kruispunten op het nieuwe
tracé vormen een belangrijke voorwaarde voor de implementatie ervan, bijv. het kruispunt Biezenstraat-Kapucijnenvoer.

1

Er werden zo’n 16 verschillende scenario’s onderzocht door de stad Leuven en De Lijn gerelateerd aan ontkoppeling van OV-routes, OV-routes over de Hertogensite
zelf, …

5

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

2.3.

Biologische Waarderingskaart

Figuur 1 Biologische Waarderingskaart (versie 2, bron: AGIV)
Binnen het plangebied zijn geen delen van het gebied opgenomen op de
Biologische Waarderingskaart (BWK). De waterloop de Aa op de grens van het
plangebied is opgenomen als complex van biologisch minder waardevolle,
waardevolle en zeer waardevolle elementen. Deze waterloop wordt
behouden.

6
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2.4.

Bodem
Figuur 2: Bodemkaart (bron: AGIV)
Het plangebied wordt op de bodemkaart aangeduid als
antropogene kunstmatige gronden en op de bodemtypekaart
aangegeven als bebouwde zone . De huidige bebouwing en
aanleg op de site hebben al een grote bodemverstoring
veroorzaakt. Momenteel is quasi de hele site verhard terrein. De
huidige bebouwing is grotendeels onderkelderd met een
souterrain of kruipkelder en de Dijle ingekokerd en overwelfd.
Het voorziene proefsleuvenonderzoek2 zal naast de mogelijke
archeologische sporen in de ondergrond verder inzicht geven
hoe de bodemopbouw van de site is en was. Ook boringen in
kader van het geotechnisch onderzoek in een latere fase zal
bijkomend inzicht bieden in functie van bouwwerken.
Her en der in het plangebied staan versnipperde zones
aangeduid als erosiegevoelig gebied (bron: AGIV). Het
plangebied staat echter niet opgenomen in de recente
bodemerosiegevoeligheidskaarten (bron: DOV).

Zoals ook uit de watertoetskaarten blijkt (zie verder), ligt het plangebied net zoals het overgrote deel van de rest van de binnenstad Leuven, in de
zone voor grondwaterstromings-gevoelige gebieden.

2

Zie deel archeologie verder.
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Figuur 3: Watertoets – erosiegevoelige
gebieden (bron: AGIV)

Figuur 4 Watertoets – grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: AGIV)
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Bodemonderzoeken
Op de site zijn bodemverontreinigingen aanwezig en gekend, voornamelijk ten gevolge van lekkende stookolietanks. Er werden reeds verschillende
bodemonderzoeken uitgevoerd: oriënterende bodemonderzoeken (OBO), beschrijvende bodemonderzoeken (BBO) en een bodemsaneringsproject
(BSP). OVAM vraagt geen bijkomend veldwerk meer, enkel dat in afwachting van de sanering de monitoring verder uitgevoerd wordt met rapportage
naar OVAM. Deze monitoring door een bodemsaneringsdeskundige en rapportage wordt jaarlijks uitgevoerd. Een overzicht van de
bodemonderzoeken vindt u hieronder terug.

9
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Figuur 5 Detailplan onderzoekslocatie bodemsaneringsproject (bron: Bodemsaneringsproject UZ St Pieter en St Rafaël, BDB)
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2.5.

Watertoets: overstromings- en infiltratiegevoeligheid

Doorheen het plangebied loopt de Dijle (2de arm), een waterloop van eerste categorie beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Ten
(zuid)oosten van het plangebied vormt de 3de arm van de Dijle de grens, ook nog de Aa genoemd. Grenzend aan het plangebied loopt onder de
Kapucijnenvoer de Voer, eveneens een waterloop van eerste categorie. De Dijlearm (2de arm) die het plangebied noord-zuid doorsnijdt is ingekokerd
en overwelfd. Het terug openstellen van de Dijle en de Dijleruimte als een blauw-groene ader zijn doelstellingen van het plan.

Voer

Dijle 3de arm

v (Aa)
Dijle 2de arm

Figuur 6 Situering waterlopen (bron: AGIV)
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Figuur 7 Risicozones voor overstromingen (bron: AGIV)

Figuur 8 Watertoetskaart – overstromingsgevoelige gebieden (bron: AGIV)

Het plangebied behoort volgens de gegevens van het AGIV niet tot een risicozone voor overstromingen. De watertoets- en overstromingskaarten van
het AGIV geven aan dat het plangebied noch in effectief overstromingsgevoelige, noch in mogelijks overstromingsgevoelige zone ligt. Het plangebied
is niet overstromingsgevoelig zoals ook de recente kaarten van 2011 van overstromingsgevoelige gebieden bevestigen.
Er zijn ook geen vermeldingen op de kaarten van de recent overstroomde gebieden (ROG) en de kaart met aanduiding van de beschermingszones voor
grondwaterwinningen. Op de kaarten van de van nature overstroombare gebieden (NOG) is het gebied zoals het overgrote deel van de binnenstad
binnen NOG gelegen omwille van de overstroombaarheid vanuit de waterloop (i.c. Dijle).
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Figuur 9 Recent overstroomde gebieden (ROG) (bron: AGIV)

Figuur 10 Van nature overstroombare
gebieden (NOG) (bron: AGIV)

Zowat de volledige site is vandaag verhard. Slechts sporadisch is er geen verharding voorzien, zoals ter hoogte van het Instituut Maisin en de zone van
vijf lindenbomen aan de Stadsschool die dan ook behouden blijven in het voorgenomen plan. De onverharde delen omvatten momenteel slechts ca.
500 m² of 1% van de totale site.
Daarnaast blijkt uit deze gegevens van AGIV dat het plangebied zich niet in de zone voor infiltratiegevoelige bodems bevindt maar wel, net zoals het
overgrote deel van de rest van de binnenstad Leuven, in de zone voor grondwaterstromingsgevoelige gebieden.
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Figuur 11: Watertoets – infiltratiegevoelige bodems (bron: AGIV)

Figuur 12 Watertoetskaart – grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: AGIV)

Figuur 13 Grondwaterkwetsbaarheidskaart
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Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)3 ligt bijna het hele plangebied in centraal gebied. Er is afvalwaterriolering
aanwezig die verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie. Er geldt de verplichting het afvalwater aan te sluiten op de
afvalwaterriool. In het zuidwesten is een deel in collectief te optimaliseren buitengebied (t.h.v. de Stadsschool) gelegen, dit wil zeggen dat er (nog)
geen mogelijkheid is om aan te sluiten op een openbare riolering. Momenteel zijn de rioleringswerken van de Kapucijnenvoer door Aquafin in
afronding voor het eerste deel van de Kapucijnenvoer. Het deel tot aan de Brusselsestraat dat nog niet uitgevoerd werd, wordt later door de stad
Leuven gepland. Voor de zone ter hoogte van de Stadsschool zal de aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel bij de werken worden voorzien. Het
is wenselijk in verdere fase na te gaan of de uitvoeringswerken maximaal mogelijk gekoppeld kunnen worden. In het ontwerp van herzien
zoneringsplan Leuven dat momenteel in openbaar onderzoek ligt (bron: VMM) zijn geen wijzigingen opgenomen.
De lozingsvoorwaarden voor huishoudelijk afvalwater zijn gebaseerd op de ligging van de lozing in de verschillende gebieden van de zoneringsplannen
van de VMM. De timing van de in het zoneringsplan nog uit te voeren rioleringsprojecten wordt vastgelegd in de zogenaamde gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen (GUP) waarvan een ontwerp is opgemaakt.

3

Ministerieel besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de gemeente Leuven (B.S. 28/08/08)
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Figuur 14 Zoneringsplan rioleringen VMM
(bron: AGIV)

Figuur 16 Ontwerp gebiedsdekkend uitvoeringsplan
(GUP) Leuven (bron: VMM)

Figuur 15 Ontwerp herzien zoneringsplan Leuven
(bron: VMM)
16
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Figuur 17 Rioleringen in en nabij het projectgebied (Bron: Rioleringsdatabank Vlaanderen - AGIV)
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3. Juridische toestand
3.1.

Gewestplan
Figuur 18: 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 masterplan gelegen in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde (code 0101). De bepalingen van het gewestplan schrijven voor dat in deze gebieden de
wijziging van de bestaande toestand onderworpen wordt aan bijzondere voorwaarden,
gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

3.2.

Bijzondere plannen van aanleg

Er zijn voor het projectgebied geen bijzondere plannen van aanleg van toepassing.

3.3.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er is voor het projectgebied geen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van toepassing.

3.4.

Verkavelingen

Er zijn voor het projectgebied geen verkavelingen van toepassing.
18
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3.5.

Beschermde monumenten, stadsgezichten en landschappen

Figuur 19 Beschermde landschappen (bron: AGIV/VIOE)

Het plangebied maakt geen deel uit van beschermde landschappen of relictzones. In de
directe nabijheid van Hertogensite zijn meerdere beschermde landschappen aanwezig:
- Geheel van Handbooghof (met gebouwen, bomen, rivierkant en oude
stadswallen)4
- Predikherenkerk met onmiddellijke omgeving
- Kruidtuin

In en in de omgeving van het plangebied zijn meerdere beschermde monumenten en
beschermde stads- en dorpsgezichten gelegen. Meerdere gebouwen op de site zijn
opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

4

Het handbooghof is ook gekenmerkt door een hoge ecologische waarde.
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Figuur 20 Beschermde monumenten (bron AGIV)

Figuur 21 Beschermde stads- en
dorpsgezichten (bron AGIV)

Figuur 22 Inventaris Bouwkundig Erfgoed – relicten
(bron AGIV)

Figuur 23 Inventaris Bouwkundig Erfgoed
– gehelen (bron AGIV)
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Beschermde monumenten:
1a. Vesalius instituut/Anatomisch
amfitheater (1877)
1b. Pathologisch instituut (1906)
2. Eerste stadsomwalling (12de E)
Beschermd stadsgezicht:
3. Anatomisch instituut (1939-1940) en
gebouw wettelijke geneeskunde
4. Burgerhuis (Minderbroederstraat 14)
Inventaris bouwkundig erfgoed:
5. Herenwoning ‘ambassade’
(Brusselsestraat 77, 1853)
6. Breedhuis (Brusselsestraat 79) (19de E)
7. resten 19de-eeuws Sint-Pietersgasthuis
(1838-1868)
8. stadsschool nr.3 (1874-1875)
9. Auditorium Heelkunde (1929)
10. Instituut Maisin
11. klooster en verpleegsterschool SintElisabeth
12. vleugels van Pediatrie, Materniteit, Inen Uitwendige Ziekten
13. stookhuis
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3.6.

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN)

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

Figuur 24 Gebieden van het VEN en IVON (bron: AGIV)

Figuur 25 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (bron: AGIV)
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4. Relatie met de ruimtelijke structuurplannen
4.1.

Wonen

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

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) en addendum
De doelstellingen van het RSV om de bijkomende woningen prioritair te bundelen in de stedelijke gebieden en de kernen van het buitengebied,
worden door het RSVB ondersteund. De provincie is niet bevoegd voor de selectie en afbakening van de groot- en regionaalstedelijke gebieden,
waardoor de uitspraken over het regionaalstedelijke gebied Leuven beperkt zijn en onder voorbehoud worden gedaan. In het algemeen pleit het RSVB
voor een verhoging van de dichtheid in de bestaande stedelijke woonkernen en de goed ontsloten geselecteerde buitengebiedkernen. Dit door
inbreidingsprojecten, opdelingen van grote woningen, verhoging van het aantal bouwlagen en hergebruik van leegstaande gebouwen. Hierbij zal
echter steeds aandacht besteed worden aan het verhogen van de kwaliteit van de woonomgeving; via kwalitatieve publieke ruimte, vermijden van
verkrotting, aandacht voor het erfgoed, herwaarderen van stedelijke groenelementen, verhogen van de verkeersveiligheid. Het RSVB benadrukt de
kansen van vernieuwende woontypologieën. Daarnaast wenst de provincie het sociaal woonbeleid (sociale huur- en koopwoningen) prioritair onder
de aandacht te brengen. De provincie pleit voor gemengde projecten waar sociale huur- en koopwoningen gezamenlijk met andere woningen worden
ontwikkeld.5
Op 6 november 2012 keurde de Vlaamse Regering een addendum goed waarin aanvullingen en wijzigingen aan het provinciaal structuurplan VlaamsBrabant werden opgenomen.
5

Provincie Vlaams-Brabant (2004), Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, §2.1 van het richtinggevend gedeelte (ruimtelijke principes voor de bebouwde
omgeving), p. 223 ev
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Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL)

Figuur 26 Niet-limitatieve selectie van woonontwikkelingsgebieden in Leuven (bron: RSL)

In het RSL werden inzake wonen volgende uitdagingen geformuleerd:
- De compacte stedelijke structuur behouden als troef voor Leuven als leefomgeving, door ontwikkelingen voornamelijk via inbreiding te
realiseren;
- Het voorzien van voldoende publiek groen met hoge belevingswaarde in de woonkernen;
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-

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

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

4.2.

Verkeersstructuur

RSV en RSVB (en addendum)
Het gewest en de provincie pleiten voor het selectief auto-arm maken van de stedelijke gebieden via een geschikt locatiebeleid, een gericht
vergunningenbeleid in verband met parkeervoorzieningen, het stimuleren van zachte vervoersvormen,… Er wordt gestreefd naar een duurzame
mobiliteit vanuit een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de economische, sociale en ecologische componenten ten volle onderkend worden.
25
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Door het versterken van alternatieven voor het wegverkeer (multimodaliteit) en de verbeterde verbinding van de modi (intermodaliteit) blijft de
mobiliteit beheersbaar. In het bijzonder wenst de provincie de intermodaliteit tussen fiets en openbaar vervoer te versterken.
RSL

Figuur 27 Wegcategorisering, bus- en fietsinfrastructuur (bron: RSL)
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In het RSL worden inzake de verkeersstructuur binnen het plangebied volgende selecties gemaakt:
- De ziekenhuissite wordt in het richtinggevend gedeelte (p. 263 §8.7.7, C) geselecteerd als locatie van een busroute in vrije bedding (tussen
Brusselsetraat en Janseniusstraat).
- Het plangebied is gelegen aan de primaire verkeerslus Kapucijnenvoer- Sint-Jacobsplein – Tervuursestraat (Z19) en aan de secundaire
verkeerslus Fonteinstraat – Brusselsestraat - Tielemanslaan – Dirk Boutslaan – Brouwersstraat – Petermannenstraat – Donkerstraat (Z29) (p.
263 § 8.7.5).
- De ziekenhuissite wordt geselecteerd als locatie voor een centrumparking (P12) (p.277, §8.8.3). Een route noord-zuid over het plangebied en
de Brusselsestraat worden als provinciale fietsroute geselecteerd. De route in verlengde van de Biezenstraat wordt als stedelijke fietsroute
geselecteerd. (p. 257 e.v., § 8.6.1 en § 8.6.2).

4.3.

Groenstructuur en landschapsstructuur

RSV en RSVB (en addendum)
Het RSV pleit voor het behoud en de ontwikkeling van stedelijke natuurelementen omwille van hun belang voor de stedelijke leefbaarheid. De
provincie wenst het openruimtenetwerk bestaande uit een aaneenschakeling van pleinen, groene lijnelementen en waterlopen doorheen de
stedelijke gebieden ruimtelijk te ondersteunen en te versterken. Hiertoe wenst zij enerzijds aandacht te hebben voor de open ruimtes binnen de
stedelijke gebieden door middel van een versterking van de ecologische infrastructuur en een ruimtelijke ondersteuning van de verbindingsfunctie
van waterlopen.
RSL
Figuur 28 Selectie van openruimtegebieden Leuven (bron: RSL)
In navolging van het RSV heeft het RSL een selectie gemaakt van de waardevolle openruimtegebieden.
Binnen het plangebied wordt de Dijle doorheen de binnenstad geselecteerd als groencorridor (p. 65, §
4.5.6). Binnen het RSL wordt het concept ‘De Dijle levend door Leuven’ uitgewerkt.
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4.4.

Economische en centrumstructuur

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

Figuur 29 Multifunctionele assen in binnenstad Leuven (Bron: RSL)

28

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

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

4.5.

Gebiedsgerichte bepalingen in het RSL
Deelruimte ‘Middeleeuwse stadskern’: De ‘Ziekenhuissite’ als katalysator voor de benedenstad en de Dijle

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

29

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

5. Flankerende beleidsplannen en studies
5.1.

Mobiliteitsplan Leuven

Binnen het mobiliteitsplan van Leuven (2002) heeft men als doelstelling om de verblijfsgebieden te vrijwaren en worden nabijheid en bereikbaarheid
benaderd vanuit de voetganger en de fietser. Naar aanleiding van de sneltoets van het mobiliteitsplan (2008) was de zone 30 een te verbreden en te
verdiepen thema. Dit resulteerde in de invoering van de zone 30 binnen de ring van Leuven waardoor het beleid ervoor gekozen heeft dat de
verblijfsfunctie zeer belangrijk wordt. Tegelijk mag de verkeersfunctie echter niet genegeerd worden.
De visie van de stad Leuven voor het verkeersnetwerk stelt een verkeersleefbare binnenstad voorop waarbij een multimodale bereikbaarheid
gegarandeerd moet worden door het bevoordelen van fietsers en openbaar vervoer. De verkeerslussen fungeren als verzamelwegen in de binnenstad
en de gedachte hierachter is dat ze de middeleeuwse kern vrijwaren van het doorgaand verkeer. Ze verzamelen namelijk het verkeer op wijkniveau en
voeren het af naar de ring. Het doorgaand verkeer, dat geen relatie heeft met
de wijk, moet worden geweerd door de organisatie van het autoverkeer in
lussen. Op enkele strategische trajecten wordt het busverkeer bevoordeeld en
de fietsroutes vanuit de deelgemeenten komen tot in het hart van het centrum.
De centrumparkings hangen op aan de primaire verkeerslussen en het
langsparkeren wordt opgeheven in de radiaalstraten van het historische
centrum. Het projectgebied Hertogensite ligt tussen twee primaire
verkeerslussen (lus Kapucijnenvoer – Sint-Jacobsplein – Tervuursestraat en lus
Donkerstraat – Fonteinstraat/ Tessenstraat – Brusselsestraat) die elk ophangen
aan de ring die op dat gedeelte geselecteerd is als een primaire weg type II. De
parking Sint-Jacobsplein wordt ontsloten door beide primaire verkeerslussen en
er is een bypass tussen de twee vermits het fysiek niet onmogelijk is gemaakt
om van de ene naar de andere lus te gaan. Naast de primaire lussen worden er
ook secundaire lussen geselecteerd en deze bedienen een bestemmingsparking.

Figuur 30 Primaire en secundaire verkeerslussen (bron: GRS Leuven)
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5.2.

Visienota erfgoed Hertogensite

De stad Leuven heeft voor het bouwkundig erfgoed op de Hertogensite een erfgoedvisie opgesteld6. Deze nota is gebaseerd op een
erfgoedwaardering waarbij het erfgoed niet alleen als object, maar vooral als deel van een ruimtelijke context afgewogen wordt. De bedoeling is om
een erfgoedkader aan te rijken waarbinnen afwegingen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen kunnen gemaakt worden en dat als houvast kan
dienen voor de wijze waarop het erfgoed maximaal geïntegreerd kan worden in de ruimtelijke ontwikkeling.
Voor de verschillende beschermde gebouwen wordt in de nota volgende visie en krijtlijnen vooropgesteld:

Beschermde monumenten:
1a. Vesalius instituut/Anatomisch amfitheater (1877): Het pand dient behouden, gerestaureerd en herbestemd te worden.
1b. Pathologisch instituut (1906): Het pand dient behouden, gerestaureerd en herbestemd te worden.
2. Eerste stadsomwalling (12de E): Het opnieuw openleggen van de gracht, het consolideren van de restanten van de omwalling, het visualiseren van
de verdwenen delen en het integreren van dit structurerend element in de ruimere ontwikkeling. Hierbij dient afgestemd te worden op de visie voor
de volledige stadsomwalling in de binnenstad en lopende projecten.
Beschermd stadsgezicht:
3. Anatomisch instituut (1939-1940) en gebouw wettelijke geneeskunde: Sloop van deze gebouwen kan worden toegestaan op voorwaarde van een
kwalitatieve vervangende nieuwbouw met respect voor de beschermde omgeving.
4. Burgerhuis (Minderbroederstraat 14)
Het gevelbeeld dient behouden en gerestaureerd. Herbestemming van het gebouw met respect voor oorspronkelijke structuur (vloerniveaus,
dakgabariet,...).
Inventaris bouwkundig erfgoed:
5. Herenwoning ‘ambassade’ (Brusselsestraat 77, 1853)
6

Erfgoedvisie stad Leuven voor Hertogensite d.d. 27 augustus 2013, zie bijlage.
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Het pand dient behouden en gerestaureerd te worden, voorafgegaan door een bouwhistorisch onderzoek. Behoud van een woonfunctie is wenselijk,
eventueel herbestemming.pand wordt behouden en gerestaureerd na bouwhistorisch onderzoek; Behoud woonfunctie wenselijk, eventueel
herbestemming.
6. Breedhuis (Brusselsestraat 79) (19de E)
Het pand dient behouden en gerestaureerd teworden, voorafgegaan door een grondig bouwhistorisch onderzoek. Behoud van een woonfunctie
is wenselijk, eventueel herbestemming.
7. resten 19de-eeuwe Sint-Pietersgasthuis (1838-1868)
Voorafgegaan door een grondig bouwhistorisch onderzoek dient het pand geïntegreerd te worden in een nieuw project. Hierbij dienen de nog
aanwezige erfgoedwaarden behouden en waar nodig versterkt te worden. Het is wenselijk dat een nieuw project rekening houdt met het
oorspronkelijke concept van het Sint-Pietersgasthuis.
8. stadsschool nr.3 (1874-1875)
Het beeldbepalend geheel aan de Kapucijnenvoer en de uitbreiding door Frische dient behouden, gerestaureerd en herbestemd te worden. Sloop van
de klassenvleugel kan worden toegestaan op voorwaarde van een kwalitatieve vervangende nieuwbouw met respect voor het oorspronkelijk concept
van opbouw van de stadsschool. De speelplaatsbomen dienen behouden te worden en de aanleg van het openbaar domein dient zo te gebeuren dat
deze bomen ook volwaardige overlevingskansen hebben.
9. Auditorium Heelkunde (1929)
Het pand dient behouden en gerestaureerd te worden, met inbegrip van het houten meubilair.
10. Instituut Maisin
Het pand dient behouden, gerestaureerd en herbestemd te worden. De vele waardevolle interieurelementen dienen eveneens behouden. De
voorkeur gaat ernaar uit om terug te gaan naar de oorspronkelijke bouwfase van het gebouw, waarbij de later toegevoegde verdieping verwijderd
wordt en de trappenpartij van het middenrisaliet opnieuw wordt aangebracht. Er dient bovendien onderzocht of het auditorium kan behouden
blijven, met inbegrip van het waardevolle houten meubilair. De site bevat echter 3 historische auditoria. De stad is van oordeel dat behoud van alle
auditoria omwille van economische redenen niet kan worden afgedwongen. Omwille van hun geclusterde ligging wordt de keuze gemaakt voor
behoud (met inbegrip van houten meubilair) van het beschermde auditorium en het auditorium Heelkunde aan de Minderbroedersstraat. Sloop van
het auditorium Kankerinstituut kan binnen deze visie worden toegestaan.
11. klooster en verpleegsterschool Sint-Elisabeth
De erfgoedwaarden werden ten opzichte van de mobiliteitsproblematiek in de benedenstad afgewogen. Om het knelpunt in de verkeersstructuur op
het kruispunt Kapucijnenvoer en Biezenstraat te kunnen oplossen (zie verder), dient er meer ruimte gemaakt op dit kruispunt. Aangezien de hoeken
beschermd zijn (ofwel in stadsgezicht, ofwel als monument) wordt de keuze gemaakt om de sloop van de Klooster- en verpleegsterschool SintElisabeth als inventarispand toe te staan. Daarnaast wees bouwtechnisch onderzoek uit dat de staalstructuur waaruit het pand is opgebouwd,
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ondergedimensioneerd is. De staalstructuur conform de huidige normen brengen, veronderstelt een dermate ingreep dat van de erfgoedwaarden
relatief weinig over zal blijven. Sloop van de Klooster- en verpleegsterschool Sint-Elisabeth kan binnen deze visie dan ook worden toegestaan.
12. vleugels van Pediatrie, Materniteit, In- en Uitwendige Ziekten
Het pand dient behouden en kwalitatief gerenoveerd en herbestemd te worden. De integratie van nieuwbouwdelen is mogelijk. De beeldbepalende
gevel langs de Dijle dient maximaal behouden.
13. stookhuis
De stooktoren ligt op de stadsomwalling en werd ingeplant vlak naast een toren van de stadsomwalling. De stooktoren zelf heeft slechts zeer beperkte
erfgoedwaarde. Aangezien de stadsomwalling en torens een zeer grote erfgoedwaarde hebben en een prominente rol zullen krijgen in de
herontwikkeling, kan sloop worden toegestaan.
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6. Beschrijving voorgenomen plan
6.1.

Ruimtelijke situering

Figuur 31: Situering plangebied
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Figuur 32a Luchtfoto bestaande toestand projectgebied (bron: De Gregorio & Partners)
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Figuur 32b Luchtfoto bestaande toestand projectgebied (bron: De Gregorio & Partners)
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6.2.

Beknopte beschrijving masterplan Hertogensite

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
ontwikkeling van het gebied opgemaakt dient te worden.
De site zelf is van bijzonder strategisch belang voor de ontwikkeling van de benedenstad Leuven. Vandaag is de site dichtgeslibt, met een letterlijk
doorgegroeid systeem van de ziekenhuisinfrastructuur. Een nieuw masterplan 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.

6.2.1. Krachtlijnen en krijtlijnen voor herontwikkeling Hertogensite
De stad Leuven werkte een aantal krachtlijnen uit, die de randvoorwaarden vormen voor de herontwikkeling van de site. De krachtlijnen werden
verder uitgewerkt en geconcretiseerd tot krijtlijnen die het uitgangspunt vormen voor het masterplan.
Krijtlijnen herontwikkeling Hertogensite:
- 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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6.2.2. Visie en concepten van het masterplan
Het masterplan is opgebouwd rond enkele heldere krachtlijnen:

1. Hertogensite als sleutelproject in de groen-blauwe stadslandschap van de Dijlevallei in Leuven.
De passage van de Dijle en Dijlevallei doorheen de stedelijke agglomeratie, en specifiek de binnenstad, levert een specifiek stadslandschap op van
smalle, meanderende waterlopen en groenruimtes die de stedelijke massa dooraderen.
Het concept van het blauw-groene netwerk staat voor de uitbouw van een netwerk van groenruimtes, gelinkt door de meanderende Dijle-armen,
dat zich uitstrekt over de volledige passage van de Dijle doorheen de stadskern, vanaf het Arenbergpark ten zuiden tot de Keizersberg ten
noorden.
Het masterplan Hertogensite vormt, met het openleggen van de Dijle met groene oevers, het Dijlepad, vergroening en wandelroute langs de Aa,
en publieke groenruimtes, een cruciale schakel in de uitbouw van dit netwerk.
2. Dijleruimte als ruggengraat voor een nieuwe, duurzame centrumwijk.
Centraal in het masterplan Hertogensite vormt de Dijleruimte de ruggengraat van het plan in Noord-Zuid richting. Alle ontwikkelingen staan in
directe relatie tot deze centrale Dijleruimte.
De Dijleruimte kent een variërend profiel van de opengewerkte Dijle, met aan linkeroever de oude kademuur, en aan rechteroever een glooiende,
groene oever, die opklimt tot de begrenzing van de 1ste stadswal. Deze historisch belangrijke structuur zal in het profiel verschijnen door een
keermuur/zitbank, die het tracé van de omwalling markeert, en zo de 2 overgebleven verdedigingstorens en muurfragmenten opnieuw in verband
plaatst. Aan de stadszijde van deze omwalling vormt een verharde publieke ruimte het Dijlepad, dat in Noord-Zuidrichting de continuïteit verzorgt
van het stedelijk fiets- en voetgangerstraject langsheen de Dijle-oevers.
3. Hertogensite als typisch stadsdeel in de Benedenstad
Het masterplan zet in op fijnschaligheid als korrel, aansluitend op het fijnmazig weefsel van zowel de middeleeuwse stadskern intra muros als de
19de eeuwse ilôt-structuur aan de westzijde.
In Oost-West richting zorgen verschillende doorsteken voor zachte weggebruikers voor de doorwaadbaarheid van een voorheen volledig
afgesloten gebied. Niet alleen wordt de groene binnenkern hierdoor toegankelijk voor de ruime buurt, maar ook de relatie tussen de wijk StJacobs en het stadscentrum wordt erdoor versterkt.
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‘Groene vingers’ takken aan dwars op de Dijleruimte en vormen publieke tuinen tussen de gebouwgehelen in. Ze zorgen eveneens voor de
verbinding van verschillende groenruimtes (stadstuin, Kruidtuin, …) en waterlopen (Dijle-armen, Aa) tot een samenhangend ecosysteem.
4. Een onbevangen omgang met erfgoed in 3 ambities:


Erkenning van waardevolle gebouwen/structuren
In het onderzoek worden parameters opgenomen die de waarde van het bestaand patrimonium catalogeren:
- erfgoedwaarde van het gebouw
- stedelijke en stadslandschappelijke kwaliteit en betekenis van het gebouw
- identiteitsbepalende waarde van het gebouw voor Hertogensite (bv. link met de geschiedenis van de plek



Gebouwen worden in hun ziel bewaard en herbestemd
- Vermijden van al te ‘invasieve’ ingrepen
- Vermijden van amputaties, perforaties



Integratie van Erfgoed op een natuurlijke wijze
- Geen verzelfstandiging van behouden patrimonium tot solitaire objecten tegen hun natuur in
- Verweving van erfgoedpanden in logica stadsontwerp en samenhangende ensembles

5. Diverse woonwijk met buurtoverstijgend centrumprogramma
De kern van het programma voor Hertogensite is wonen. Doelstelling is het woonaanbod zo divers mogelijk te maken, zodat een gemengde
centrumwijk ontstaat. Het masterplan voorziet in:
 grondgebonden gezinswoningen
 nieuwbouw meergezinswoningen met eenheden in variërende grootte met collectieve tuinen
 wonen en ateliers en diverse woon-werkvormen in historische bouwvleugels
 zorgwonen zowel voor senioren als ander stedelijke woonzorgprogramma’s – bv. begeleid zelfstandig wonen – rond het thema zorgwijk.
 collectieve woonvormen o.a. in de oude stadsschool
 budgetwoningen

De strategische ligging van het gebied in de beneden- en centrumstad, noopt tot buurtoverstijgend, publiek gericht programma:
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Welzijnstoren, als bundeling van publieksgerichte programma’s rond zorg en welzijn. Deze functie heeft uiteraard een sterke link met de
geschiedenis van de plek. De welzijnstoren werkt op lokaal niveau, buurtniveau en stedelijk-regionaal niveau.
Podiumkunstenzaal: Een nieuwe podiumkunstenzaal sluit aan bij de verder uit te bouwen identiteit van de Benedenstad als locatie van
culturele instellingen. Zij vormt een cluster met SLAC, Romaanse Poort, Predikherenkerk en de verschillende scholen in de buurt.
HistarUZ / monumentenzone Minderbroederstraat. De beschermde monumenten van Anatomisch Theater, Auditorium en Snijhuis
worden herbestemd als actief museum rond de rijke geschiedenis van Ziekenhuis en Universiteit.

Op strategische plaatsen voorziet het masterplan ruimte voor commerciële activiteiten, horeca of kleinschalige kantoor-, praktijk- of werkruimtes.
6. Autovrije wijk in het hart van de stad.
Hertogensite is een volledig autovrije wijk. Bewonersparkeren wordt gegroepeerd in collectieve, ondergrondse parkings, die ontsloten worden
vanaf de omliggende verkeersstraten, zodat de kern van de wijk gevrijwaard wordt van gemotoriseerd verkeer.
Bezoekersparkeren en werknemersparkeren wordt opgenomen in de parkings van Sint-jacobs en de toekomstige parking Den Bruul.
Op het terrein worden uitgebreide fietsenstallingen, geïntegreerd in de gebouwen, voorzien, die vlot toegankelijk zijn.
7. Openbaar Vervoer
Het masterplan zet in op een duurzame uitbouw van het openbaar vervoersnet in de Benedenstad.
Langsheen de Capucijnenvoer wordt een opbenbaar vervoers-as voorzien waarbij de bussen in eigen bedding, vrij van ander verkeer circuleren.
Het masterplan maakt eveneens de uitbouw van een tramnet in Leuven mogelijk.
8. Hertogensite, duurzame wijk in het kader van Leuven Klimaatneutraal
Het masterplan Hertogensite zet in op een integrale en fundamentele duurzaamheid, voorbij blitse en modegevoelige techniek. Als borging van
een integrale duurzaamheid wordt de Duurzaamheidsmeter van de Stad Gent gehanteerd.
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6.2.3. Programma en functies
In voorliggende screeningsnota wordt uitgegaan van onderstaand programma. Het programma is vrij gevarieerd en bestaat uit een stadsontwikkeling
met verschillende functies. Dergelijk programma komt eerder overeen met de laatste versie van het masterplan (i.e. onderstaande planvariant 2, cf.
1400 plaatsen voor podiumkunstenzaal) dat op basis van inspraak en adviezen, alsook de klankbordgroep een verdere optimalisatie inhoudt. In de
bestaande situatie op de Hertogensite vormt het totaal van het aanwezige programma en functies ca. 130.000 m² vloeroppervlakte.

FUNCTIE

OPPERVLAKTE (m²)

Wonen

62.050

Woonzorg

11.096

Welzijnstoren UZ Leuven

11.508

Podiumkunstenzaal (1400 plaatsen)

7.661

Cultuur (museum)

1.040

Commercieel

3.816

Horeca

2.030

Kantoor

1.500

TOTAAL

100.701 m²

Vloer-terreinindex (V/T)

100.701/63.700 = 1,58
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Aantal wooneenheden
Diverse typologie wonen

564

Woonzorg

120

TOTAAL

684
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6.2.4. Planevolutie
Het is eigen aan het masterplanproces dat onder meer op basis van inzichten, ontwerpend onderzoek, 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 hierboven ook
verbeeld.
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6.2.5. Planvarianten
Op heden zijn nog verschillende varianten van inrichting van het oostelijk deel van de Hertogensite in overweging. Deze planvarianten zijn opgemaakt
naar aanleiding van inspraak en adviezen, zo ook de klankbordgroep (zie hoger). Naast de zogenaamde basisvariant zijn er nog twee varianten.
Onderstaand wordt geduid op welke punten deze varianten een wijziging inhouden.

In de basisvariant worden er op de zone 1 en 2 grondgebonden duplexwoningen met tuintje en appartementen voorzien. In planvariant 1 wordt een
grotere groende ruimte voorzien aan het Sint-Pietersgasthuis. De typologie van woningen in zone 1 wordt dan grondgebonden split-level woningen
met ruim terras en collectieve tuin en hoekappartementen en voor zone 2 worden dit grondgebonden gestapeld wonen met terras en collectieve tuin.
Op de locatie van de podiumkunstenzaal worden naast appartementen eveneens stedelijk wonen in residentiële toren voorzien. In planvariant 2
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wordt een grotere groene ruimte ter hoogte van de Aa voorzien. Hierdoor komt ten opzichte van planvariant 1 een kleiner en iets hoger bouwvolume
voorzien als variant voor zone 2 in planvariant 1.
Momenteel zijn nog verdere optimalisaties van planvariant 2 in verder onderzoek. Het omvat enerzijds mogelijkheden om de twee open groene
ruimten aan de oostelijke oever van de Dijle samen te voegen tot één grotere open publieke groene ruimte tussen de Dijleruimte en de Aa ten zuiden
van het Sint-Pietersgasthuis waarbij dus enkele bouwvolumes meer zuidwaarts naar het Rega instituut zouden opschuiven. Anderzijds wordt in kader
van de in opmaak zijnde beleidsvisie vanuit de stad naar hoogbouw binnen de stad nagegaan welke implicaties of mogelijkheden dit voor Hertogensite
heeft. Mogelijks leidt dit tot een verdere optimalisatie van varianten van het masterplan.
Deze optimalisaties hebben weinig tot geen impact op de beoordeling naar mogelijke aanzienlijke negatieve milieueffecten aangezien dergelijke
optimalisaties net een verbetering van het plan inhouden, onder meer door na te gaan of positieve effecten van het plan nog versterkt kunnen
worden (bijv. creëren van meer open en onverharde groene ruimte).

6.2.6. Statuut van het masterplan
Het masterplan zat tijdens de opmaak van de screeningsnota en de procedurestap van adviezen (onderzoek tot m.e.r.) in ontwerpfase. Het was de
bedoeling dat het masterplan in het najaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In de fase van opmaak definitief masterplan
worden zoals hoger beschreven nog mogelijke verdere optimalisaties onderzocht op basis van adviezen en inspraak (bijv. klankbordgroep).
Voorliggende screeningsnota en adviezen in kader hiervan kunnen mogelijk ook nog invloed hebben op het finale masterplan.
Ondertussen werd het masterplan op 8 december 2014 goedgekeurd door de gemeenteraad van Leuven. Het masterplan kan u downloaden van
http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/hertogensite/
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7. Onderzoek tot milieueffectrapportage
7.1.

Wettelijk kader en toetsing plan-m.e.r. plicht

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 DABM7. Het betreft de artikelen 4.1.1 tot en met 4.1.7 van het DABM.
Er geldt enkel een plan-MER-plicht voor deze plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen
besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de volgende drie stappen doorlopen worden8:
- stap 1: nagaan of het voorgenomen plan of programma onder de definitie valt van plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM
- stap 2: eens vaststaat dat het voorgenomen plan of programma onder de definitie van plan of programma valt, nagaan of het betrokken plan
of programma onder het toepassingsgebied van het DABM valt. Het toepassingsgebied staat niet gelijk met de plan-MER-plicht, die pas in een
volgende stap wordt behandeld. Dit betekent dat niet voor alle plannen en programma's waarop het DABM van toepassing is, er een planMER-plicht geldt.
- stap 3: bepalen welke plannen en programma’s waarop het DABM van toepassing is, onder de plan-MER-plicht vallen. Er vindt desgevallend
een onderzoek plaats naar de noodzaak tot de opmaak van een plan-MER (= zogenaamde plan-m.e.r. screening), meer bepaald een onderzoek
of het voorgenomen plan of programma aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

Definitie plan of programma
Een masterplan zoals voorgenomen masterplan Hertogensite valt niet onder de definitie van plan of programma conform art 4.1.1. §1, vierde lid, van
het DABM. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat in een latere fase opgemaakt zal worden, voldoet wel aan de definitie van plan conform
voornoemde bepalingen van het DABM.

7
8

Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 (DABM)
Zie ook Omzendbrief LNE/2007/1 van 1 december 2007 betreffende Milieueffectbeoordeling van plannen en programma’s.
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Toepassingsgebied
Wat het masterplan betreft is dergelijk plan in principe niet onderworpen aan de plan-m.e.r. verplichtingen aangezien dit zelfs niet onder de definitie
van plan valt (zie hoger) en bijgevolg ook niet onder het toepassingsgebied valt. Er moet dan ook in principe niet verder nagegaan te worden of het
betrokken plan onder het toepassingsgebied van de bepalingen van plan-m.e.r. van het DABM valt. Rekening houdende met het gegeven dat
voorliggend masterplan in een latere fase zal worden vertaald naar een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat wel onder de definitie van plan en het
toepassingsgebied plan-m.e.r. van het DABM komt te vallen, én er altijd op vrijwillige basis een milieubeoordeling kan gebeuren (zie verder), worden
de volgende stappen verder nagegaan.
Voor het masterplan Hertogensite is geen passende beoordeling uit hoofde van artikel 36ter van het natuurdecreet vereist. Het masterplan
Hertogensite vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor een project. Het masterplan valt bijgevolg niet onder het
toepassingsgebied en bijgevolg werkingssfeer van de plan-m.e.r. verplichtingen conform het DABM. Het masterplan is in principe dus niet
onderworpen aan de plan-m.e.r. verplichtingen.
Het is uiteraard wel de bedoeling dat de visie en krachtlijnen van het masterplan in een volgende fase vertaald komen te worden in een ruimtelijk
uitvoeringsplan. Dergelijk RUP valt wel onder het toepassingsgebied van plan-m.e.r. aangezien het RUP een kader vormt voor de toekenning van een
vergunning voor een of meerdere projecten.

Plicht tot opmaak van een plan-MER
Zoals hoger genoemd valt het masterplan niet onder de definities en toepassingsgebied van plan-m.e.r. van het DABM. Rekening houdende met de
intentie om reeds in deze fase van het beleidsvoorbereidend proces op vrijwillige basis een milieubeoordeling uit te voeren volgens de te volgen
decretale procedure, worden in deze stap 3 de plan-m.e.r. verplichtingen alsnog nagegaan.
Volgende afwegingen dienen bijgevolg te gebeuren:
- Kan het plan beschouwd worden als een kleine wijziging ten opzichte van bestaande geldende plannen of het gebruik bepaalt van een klein
gebied op lokaal niveau?
- Heeft het plan betrekking op één of meerdere van voornoemde categorieën én vormt het plan het kader voor de toekenning van een
vergunning voor een project opgesomd in bijlagen I, II en III van het project-MER besluit9?
9

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage
(B.S.17/02/2005)
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Indien de eerste vraag positief beantwoord wordt, moet er voor het plan geen plan-MER worden opgemaakt voor zover de initiatiefnemer aan de
hand van de criteria die worden omschreven in het DABM aantoont dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken.
Dergelijk onderzoek teneinde dit aan te tonen gebeurt in het ‘onderzoek tot milieueffectrapportage’ (of nog plan-m.e.r. screening). Nog losstaand van
de stelling dat het masterplan het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau10, valt het plangebied te beschouwen als een kleine wijziging
ten opzichte van de bestaande bepalingen en mogelijkheden van het gewestplan (zie hoger)11. Dit impliceert dat een plan-m.e.r. screening
opgemaakt kan worden om aan te tonen dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken.
Het planvoornemen heeft betrekking op ruimtelijke ordening of grondgebruik. Het masterplan vormt op zich al geen kader voor de toekenning van
vergunningen voor projecten van gelijk welke aard. Uiteraard is het RUP dat in een latere fase opgemaakt zal worden wel te beschouwen als het kader
voor de toekenning van vergunningen. Rekening houdende met het toekomstige RUP (zie kader verder), wordt nagegaan 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 besluit. Dit is uiteraard zonder
meer het geval voor bijlage III aangezien hier louter de categorie van stadsontwikkelingsprojecten is opgenomen12. 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

10

begrip ‘klein gebied op lokaal niveau’: Wanneer een plan of programma betrekking heeft op het hele grondgebied van een lokale instantie (zijnde een gemeente)
dan is er geen sprake van een klein gebied op lokaal niveau. Wanneer het plan of programma betrekking heeft op een gedeelte van het grondgebied van een lokale
instantie, dan kan er wel sprake zijn van een klein gebied op lokaal niveau, maar ook hier zal er in concreto een beoordeling dienen te gebeuren. (bron: Omzendbrief
LNE/2007/1)
11
begrip ‘kleine wijzigingen’: Er zal in concreto moeten gekeken worden naar de context van het plan of programma dat wordt gewijzigd. Een kleine wijziging is een
wijziging die van die aard is dat het geen substantiële of essentiële verandering van de milieueffecten ten gevolge van de uitvoering van het plan of programma zou
kunnen veroorzaken. (bron: Omzendbrief LNE/2007/1)
12
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.

48

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

De toetsing aan voornoemde drempelwaarden geven voor voorliggend plan:
- In de toekomstige situatie zijn er in totaliteit 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
wordt 3.816 m² brutovloeroppervlakte (bvo) vooropgesteld. De drempel van 5.000 m² wordt hiermee niet benaderd of overschreden.
- Vanuit de MOBER zijn de cijfers van verkeersgenererende werking van de toekomstige ontwikkelingen gekend. 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.
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 en dus de plan-m.e.r. plicht. Dergelijke afweging gebeurt in de plan-m.e.r. screening.

Conclusie plan-m.e.r. verplichtingen
Niettegenstaande dit zoals aangehaald vanuit de regelgeving geen verplichting is, wordt toch geopteerd om op eigen initiatief reeds vrijwillig in deze
fase van het masterplan een plan-m.e.r. screening (“onderzoek tot milieueffectrapportage”) op te maken 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.
Rekening houdende met voornoemde afwegingen, wordt op heden desondanks er geen verplichtingen hiertoe gelden op vrijwillige basis een
onderzoek tot milieueffectrapportage uitgevoerd (“plan-m.e.r. screening”). Onderhavige nota omvat dit onderzoek.
In kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat in een volgende fase opgemaakt wordt, zal op basis van de bepalingen van het DABM voldaan moeten
worden aan de plan-m.e.r. verplichtingen. Een RUP valt immers onder het toepassingsgebied van plan-m.e.r. en is het verplicht een onderzoek tot
m.e.r. (plan-m.e.r. screening) of een plan-MER op te maken. Voorliggende plan-m.e.r. screening zal de plan-m.e.r. verplichtingen voor het RUP mee
voeden. Het is aan de dienst MER van de Vlaamse overheid om op het moment van de opmaak van het voorontwerp van RUP te oordelen of met
voorliggende plan-m.e.r. screeningsnota – dewelke op dat moment de procedure heeft doorlopen – voldaan kan worden aan de plan-m.e.r.
verplichtingen voor het RUP.
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Voor het RUP dat in een latere fase opgemaakt wordt, kan het voldoen aan plan-m.e.r. verplichtingen in een eerdere fase13 – zij het door de opmaak van
een zogenaamd onderzoek tot milieueffectrapportage (‘plan-m.e.r. screening’, zie verder), of een plan-MER – de latere procedure efficiënter laten
verlopen. Milieuafwegingen in een vroegere fase in een planningsproces of beleidsvoornemen meenemen heeft uiteraard ook tot voordeel dat
milieuaspecten al eerder in het proces een plaats krijgen en desgevallend beter kunnen doorwerken in het voorgenomen plan en besluitvorming. Een
vrijwillige milieubeoordeling kan dan immers eventueel gebruikt worden om te voldoen aan de plan-m.er. verplichtingen van het RUP. Dit voor zover
conform de bepalingen van artikel 4.2.2 §5 van het DABM aan de plan-m.e.r. verplichtingen is voldaan (m.i.v. volgen van vereiste procedures) en dit
plan-m.e.r. onderzoek kan gelden voor het voorgenomen RUP, of het voorafgaande planningsproces aan het RUP beantwoordt aan de essentiële
kenmerken van milieueffectrapportage conform art. 4.1.4 §2, zijnde14:
1° de systematische en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van de te verwachten, of in het geval van zware ongevallen mogelijke,
gevolgen voor mens en milieu, van een voorgenomen actie en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven voor de actie of onderdelen
ervan, en de beschrijving en evaluatie van de mogelijke maatregelen om de gevolgen van de voorgenomen actie op een samenhangende wijze te
vermijden, te beperken, te verhelpen of te compenseren;
2° de kwaliteitsbeoordeling van de verzamelde informatie;
3° de actieve openbaarheid van de rapportage en de besluitvorming over de voorgenomen actie.
Dergelijke beoordeling dient door de bevoegde dienst MER te gebeuren voor de plenaire vergadering over het voorontwerp van gemeentelijk RUP.

In functie van vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning, omgevingsvergunning) dienen de nodige
project-m.e.r. verplichtingen voldaan te worden. Afhankelijk van het voorwerp van vergunning kan dit een project-m.e.r. screening, ontheffing
project-MER of project-MER zijn. Rekening houdende met het niet overschrijden van de drempelwaarden van bijlage II (zie hoger) kan afgeleid
worden dat op projectniveau voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de site de project-m.e.r. screeningsprocedure van toepassing
zal zijn. Dit dient bij het indienen van de vergunningsaanvraag en op basis van het ingediende project echter concreet afgetoetst te worden. In die fase
kan verder onderzocht en aangetoond worden hoe de randvoorwaarden en principes ingevuld worden en de verdere concretisering van maatregelen
of aanbevelingen overwogen en uitgewerkt worden.
13

Dit nog losstaand van gegeven of planvoornemens in de eerdere fase al dan niet aan milieueffectrapportage moet worden onderworpen. Indien er geen planm.e.r. verplichtingen gelden voor een bepaald plan of programma in het vooronderzoek (bijv. masterplan) kan steeds een milieubeoordeling op vrijwillige basis
gebeuren. Voor dergelijke vrijwillige milieubeoordeling is de initiatiefnemer – privé-instantie of overheidsinstantie – niet gebonden aan de decretale procedurele
verplichtingen, echter is dit wel aan te raden, in het bijzonder wanneer in een latere fase (RUP) wel plan-m.e.r. verplichtingen gelden.
Zie ook Omzendbrief LNE/2007/1 van 1 december 2007 betreffende Milieueffectbeoordeling van plannen en programma’s.
14
DABM, Titel IV, Hoofdstuk I “Definities, procedurele bepalingen, doelstellingen en kenmerken van de milieueffect- en veiligheidsrapportage”, Afdeling 3 –
Doelstelling en kenmerken.
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7.2.

Methodologie plan-m.e.r. screening

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 geen doorgang vindt en de geldende
bepalingen van het gewestplan van kracht blijven. 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. In
dergelijk scenario is te verwachten dat de doelstellingen en potenties van het gebied echter ook niet benut worden (zie hoger) en positieve
maatregelen en effecten ook geen doorgang vinden om deze site op te waarderen. Het gewestplan laat veel meer functies en activiteiten toe dan met
voorliggend plan beoogd (i.e. masterplan en op te maken RUP).
Wat dergelijk nulalternatief naar de toekomst toe zal 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 visie op de volledige site.
- …
Bij de afweging van mogelijke milieueffecten die gepaard kunnen gaan met de beoogde herontwikkeling, 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.
De relevante specifieke aspecten van de bestaande toestand voor de verschillende milieudisciplines worden beschreven bij de respectievelijke
hoofdstukken van beschrijving en beoordeling van de verschillende disciplines (zie verder).
Per milieudiscipline wordt een kwalitatieve beschrijving en beoordeling gemaakt van de effecten van het voorgenomen plan op basis van beschikbare
gegevens. Er zijn in kader van het planningsproces al onderzoeken uitgevoerd en specifieke rapporten opgemaakt (bijv. mobiliteitseffectenrapportage
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– MOBER). In voorliggende plan-m.e.r. screening wordt zo maximaal als mogelijk expliciet verwezen naar deze studies en enkel de essentie toegelicht.
Voor bijkomende duiding en specifieke details van deze onderzoeken wordt verwezen naar de rapporten zelf. Deze rapporten worden voor zover
relevant als bijlage bij de screening toegevoegd.
Waar nodig en mogelijk worden aandachtspunten, maatregelen of aanbevelingen voorgesteld.
Tijdelijke effecten welke zich voordoen tijdens de aanlegfase (bijv. werken) worden niet beschouwd. Deze effecten moeten beoordeeld worden op
projectniveau. Het betreft onder meer:
- Stabiliteitseffecten als gevolg van bemaling;
- Geluidshinder en rustverstoring tijdens de werken;
- Wijziging perceptieve kenmerken en wijziging belevingskenmerken tijdens de werken;
- Verkeerstoename tijdens de werken.
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7.3.

Bodem

Het bodemgebruik ondergaat geen negatieve effecten bij planrealisatie, wel integendeel. De huidige quasi volledig verharde site (99%) zal op
verschillende plaatsen als niet-verharde ruimte ingericht worden. Het voorgenomen plan voorziet ongeveer 69% van de site als verhard, wat dus een
daling inhoudt van 30% ten opzichte van de huidige situatie. Ten opzichte van de huidige toestand wordt er minder verharding voorzien wat een
positieve maatregel is voor het bodemvochtregime. In het plan wordt ook een betere opvang en infiltratie van regenwater voorzien. Het plan
veroorzaakt positieve effecten voor het bodemvochtregime.
Bij de verbouwing en herontwikkeling van de site kan de structuur van de bodem gewijzigd worden. Deze wijzigingen leiden niet tot ernstige effecten
aangezien het bodemprofiel reeds sterk aangetast werd door vroegere ingrepen. Voor de omvangrijkste bodemverstoringen zorgen de twee geplande
ondergrondse parkeergarages. Waar deze gepland zijn zal het bodemarchief volledig worden verstoord. De vergraving voor de ondergrondse parking
met ingang aan de Minderbroedersstraat biedt echter ook de opportuniteit om de verontreinigde bodem te saneren (zie onder). Daarnaast zorgt de
geplande nieuwbouw nog op enkele plaatsen voor kleinere bodemverstoringen.
Her en der in het plangebied staan versnipperde zones aangeduid als erosiegevoelig gebied (bron: AGIV). Het plangebied staat echter niet opgenomen
in de recente bodemerosiegevoeligheidskaarten (bron: DOV). De erosiegevoeligheid neemt niet toe bij realisatie van het plan. De zones aangeduid op
de kaarten zijn op heden verhard.
Zoals ook bij de discipline water besproken (zie verder), ligt het plangebied net zoals het overgrote deel van de rest van de binnenstad Leuven, in de
zone voor grondwaterstromingsgevoelige gebieden (type 1, zeer gevoelig voor grondwaterstroming). Door het realiseren van ondergrondse
bouwlagen voor de drie ondergrondse parkings is een effect op de grondwaterstroming vanwege de ligging in grondwaterstromingsgevoelig gebied
niet uit te sluiten. Om de footprint van oppervlakte ondergrondse parking onder de site te beperken, werd geopteerd om drie ondergrondse parkings
te voorzien. De ondergrondse parking aan de Kapucijnenvoer wordt voorzien met 2 ondergrondse bouwlagen, de andere twee betreft één bouwlaag.
De bouw van ondergrondse constructies (parkings) kunnen op projectniveau enkel vergund worden na onderzoek en inschatting van mogelijke
effecten op de grondwaterstromen en na gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Tijdens het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek is een verontreiniging met minerale olie in de grond en minerale olie en zware metalen
gemeten in het grondwater ter hoogte van het stookhuis15. Uit het onderzoek blijkt dat de verontreiniging met zware metalen historisch van aard is
waar er geen saneringsplicht van uitgaat. Voor de verontreiniging met minerale olie werd in het beschrijvend bodemonderzoek geconcludeerd dat er
15

Kadastrale percelen 96T en 16R van UZ Sint-Pieter en Sint-Rafaël, zie eerder bij referentiesituatie bodem.
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geen risico voor mens en leefmilieu uitgaat, maar dat er wel een verspreidingsrisico van uitgaat. Daarom werd een bodemsaneringsproject opgesteld.
Gezien het potentiële verspreidingsrisico dat uitgaat van de verontreiniging met minerale olie is een sanering noodzakelijk. De ontgraving van de
verontreinigde zone wordt geïncorporeerd in het bouwproject voor Hertogensite aangezien er ook geen voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen in
afwachting voorzien moeten worden. In het bouwproject is een ontgraving in functie van de aanleg van een ondergrondse parking op deze locatie
voorzien, dewelke de volledige verontreinigingszone behelst. In afwachting van de saneringswerken vindt een monitoring plaats om de evolutie van
de verontreiniging te controleren.

stookhuis

Voor de noodzakelijke bodemsanering wordt dus een
volledige ontgraving van de verontreinigde grond
voorzien. De grond verontreinigd met minerale olie
componenten zal afgevoerd worden naar een erkend
grondreinigingscentrum. Er zal een drain geïnstalleerd
worden op 50 cm onder het maaiveld of onder de
ondergrondse parking. Indien uit de bemonstering van
deze drain via de pompput blijkt dat er een
restverontreiniging in het grondwater achtergebleven is,
zal de drain geactiveerd worden en het grondwater
opgepompt worden en na zuivering geloosd worden.
Er bestaat geen bijkomend gevaar voor aantasting van de
bodem door gevaarlijke stoffen bij realisatie van het plan.
De terreinen zijn voornamelijk bestemd voor
woon(zorg)functie.
Milieubelastende
industriële
activiteiten zijn niet toegelaten.

Figuur 33: Detail van saneringsvariant ontgravingszone (bron: Bodemsaneringsproject UZ St Pieter en St Rafaël, BDB)
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De geplande ontwikkelingen van gebouwen, renovatie en ondergrondse parkings zullen slechts een beperkt negatief effect hebben op de bodem. De
site wordt gekenmerkt door antropogene bodems. Ten opzichte van de bestaande situatie kan zelfs gesteld worden dat er met het planvoornemen
positieve effecten te verwachten zijn door de beduidende vermindering van verharding (bijvoorbeeld Dijleruimte en onverharde open ruimte) en
uiteraard de bodemsanering die uitgevoerd zal worden bij ontgraving van de zone in functie van de ondergrondse parking.
Vanuit de discipline bodem en rekening houdende met onder meer de bodemsanering en positieve effecten zijn geen aanzienlijke negatieve
milieueffecten te verwachten.
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7.4.

Water

Voor een overzicht van de referentiesituatie en de verschillende relevante watertoetskaarten wordt verwezen naar de bespreking van de
referentiesituatie.
Ten opzichte van de huidige situatie waarbij praktisch de volledige site verhard is (99%), voorziet het plan in een totaal van 4,3 ha verharde
oppervlakte (69 %). Ten opzichte van vandaag wordt een oppervlakte van ca 1,93 ha (31 %) als onverhard voorzien wat uiteraard een positieve
maatregel is. Het openleggen en herwaarderen van de Dijle en de opwaardering van een deel van de Aa zal uiteraard een positief effect kennen op de
structuurkwaliteit van de Dijle. Het project zal door het herwaarderen van water in de stad bijdragen tot het verhogen van de belevingswaarde,
optimaliseren van vismigratie en het verhogen van de structuurkwaliteit van de Dijle in het centrum van Leuven en draagt op deze wijze bij aan de
actiemaatregelen van het integraal waterbeleid16. Het openleggen van de Dijle kadert binnen de doelstellingen van het integraal waterbeleid om meer
open water in de stedelijke omgeving te brengen en zo de belevingswaarde van water te verhogen. Het heropenen van de Dijle past in een integrale
visie op waterbeheer, waarbij water terug dichter bij de mensen wordt gebracht. Naast de ecologische meerwaarde, zorgt deze maatregel voor een
aangename en aantrekkelijke leefomgeving (zie verder).
In het plangebied wordt er ruimte voor water gecreëerd waardoor de bergingscapaciteit wordt verhoogd. Het terug openleggen van de Dijle zorgt
voor een extra buffercapaciteit voor regenwater in het stadscentrum. In de open bedding in het stadscentrum zal een fluctuerend debiet stromen, zij
het gecontroleerd (Urselinensluis). Er dient voldoende ruimte over te blijven die benut kan worden bij hevig regenweer. Rioleringen worden op deze
manier minder overbelast waardoor wateroverlast meer verhinderd kan worden. Het plan voorziet in een zachte linkeroever van de Dijle die ook
overstroombaar is – zij het gecontroleerd. Dit zal mogelijks bijdragen tot minder overstromingsrisico stroomop-/afwaarts.
In het planontwerp wordt rekening gehouden met waterpeilen in overleg met de waterwegbeheerder (VMM). Door de VMM (afd. operationeel
waterbeheer) werd naast de historische gegevens van overstromingen ook in kader van de Europese overstromingsrichtlijn verschillende
retourperiodes onder verschillende klimaatscenario’s doorgerekend. De te verwachten overstromingspeilen bij een hoog klimaatscenario (i.e. een
worst case benadering) ter hoogte van het plangebied, rekening houdende met de opwaartse bescherming die wordt geboden door de
bergingsmogelijkheden in het natuurlijke valleigebied opwaarts Leuven en het wachtbekken van Egenhoven (GOG), zijn bij retourperiodes van 100,
500 en 1000 jaar respectievelijk 21,02 mTAW, 21,52 mTAW en 21,70 mTAW. Ondanks alle maatregelen die door de overheid worden genomen (VMM)
om overstromingsschade terug te dringen, kan nooit uitgesloten worden dat bij zeer extreme gebeurtenissen deze infrastructuur ontoereikend kan
16

Opgenomen als gebiedsspecifieke actie 8A_E_280 van het Dijle-Zennebekken in kader van de Kaderrichtlijn Water (Ontwerp van Stroomgebiedbeheerplan voor de
Schelde 2016-2021, momenteel in openbaar onderzoek). Het projectvoornemen geeft mee invulling aan deze actie.
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zijn. Daarom dient aan een meerlagige bescherming gewerkt te worden waarbij bedreigde stadskernen ook overstromingsresistent ontworpen
worden, dit betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen de gebouwen zodanig opgetrokken worden dat ze bij eventuele overstromingen geen schade
ondervinden.
Er wordt naar analogie met de Janseniussite in het ontwerp rekening gehouden met een vloerpeil van minstens 21,52 mTAW opgelegd voor elke deur
van gebouwen om waterschade van overstromingen bij zeer extreme gebeurtenissen te voorkomen. Hierdoor kan een basisveiligheid geboden
worden voor retourperiodes tot 500 jaar bij een hoog klimaatscenario (worst case). Het is aanbevolen de rest van de gebouwen zodanig te
ontwikkelen dat tijdelijke beschermingsmaatregelen bij nog hogere waterpeilen eenvoudig te plaatsen zijn zodat schade vermeden kan worden.
De 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhoud (ruimingswerken, herstel van oevers) dient toegankelijk te zijn. Het voorzien van beplantingen zal hier
ook rekening mee houden. Een verdere afstemming met de VMM voor de aanleg en inrichting van de oeverzones in de 5m-zone wordt voorzien.
Er wordt rekening gehouden met de geldende bepalingen uit de gewestelijke17 en provinciale18 stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterbuffering en –infiltratie. De prioriteit gaat hierbij uit naar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven buffering met
vertraagde afvoer. Het algemene uitgangsprincipe is dat hemelwater op volgende wijze (in volgorde van prioriteit) wordt aangewend:
- opvang voor hergebruik;
- infiltratie op eigen terrein;
- buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.
Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater geloosd worden in de
openbare riolering. Bij de planrealisatie Hertogensite wordt geen lozing in de openbare riolering (regenwaterafvoerleiding, RWA) voorzien.
Het hemelwater wordt voor hergebruik maximaal opgevangen in hemelwaterputten waarvan de overloop wordt aangesloten op een bufferbekken.

17

Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (B.S. 08/10/2013)
18
Op 24 juni 2014 werd door de provincieraad Vlaams-Brabant een nieuwe provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen
vastgesteld. In afwachting van de goedkeuring door de Vlaamse Regering, blijft de oude provinciale hemelwaterverordeningen van 19 juli 2005 inzake afkoppeling
van hemelwater (met name afkomstig van daken en afkomstig van verharde oppervlakken) van toepassing.
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De groene private en openbare ruimten die in het plan worden gecreëerd, bieden kansen voor een zo ruim mogelijke infiltratie in de bodem. Dit is een
verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De oppervlakte verharde oppervlakte wordt door het plan beperkt en waar mogelijk halfverharde of
waterdoorlatende bodembedekking en materialen gebruikt. In de verdere projectvoorbereiding zal op basis van het lopende archeologisch
vooronderzoek en latere bodemkundig en geotechnisch onderzoek met plaatsing van peilbuizen concreet in overleg met VMM worden nagegaan of er
bijkomende randvoorwaarden of beperkingen gelden voor infiltratie rekening houdende met grondwaterstanden en kwaliteit van de ondergrond.
De buffering met vertraagd lozen in de Dijle gebeurt door het voorzien van bufferbekkens. Er zullen buffervoorzieningen met vertraagde
hemelwaterafvoer met aansluiting op het oppervlaktewater worden voorzien19. De aansluiting op oppervlaktewater wordt voorzien van een
terugslagklep. Voor zover deze buffervoorzieningen ondergronds voorzien worden onder groene onverharde ruimte, dient rekening gehouden te
worden met voldoende dekking (minstens 1m) om begroeiingen mogelijk te maken zonder het maaiveld nodeloos te verhogen.
De mogelijkheid en haalbaarheid van voorzien van groendaken zal in een latere fase op projectniveau ook nagegaan worden op de dakoppervlakten
die niet gebruikt worden voor hemelwaterrecuperatie of alternatieve energie.
De aan te leggen riolen zullen conform de Vlarem wetgeving steeds gebeuren volgens een gescheiden stelsel en conform de principes van optimale
afkoppeling. Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater en de bouw van
een hemelwaterput steeds verplicht. Het lozen van afval- en hemelwater zal via een gescheiden rioleringsstelsel gebeuren. Gezien de huidige riolering
in en aansluitend aan de site kan rekening houdende met de huidige functies en activiteiten verwacht worden dat de bestaande riolering zal voldoen
om het afvalwater van de woonontwikkeling op te vangen.
Gezien de ligging in grondwaterstromingsgevoelig gebied kan de bouw van ondergrondse constructies (parkings) enkel vergund worden na onderzoek
en inschatting van mogelijke effecten op de grondwaterstromen en na gunstig advies van de VMM. Zie ook discipline bodem. Dit is een aandachtspunt
bij het verder onderzoek op projectniveau.
Voor de aanlegfase op projectniveau voor grote ondergrondse constructies zal nagegaan moeten worden welke mogelijke effecten van de nodige
bemalingen kunnen optreden en of alternatieve bouwtechnieken of retourbemaling overwogen dienen te worden. Dergelijk onderzoek en voorstel
van maatregelen zal ter gunstig advies voorgelegd worden aan de VMM, stad Leuven en Aquafin. Dit onderzoek en voorstel van maatregelen dient op
projectniveau te gebeuren (bijv. project-m.e.r. verplichtingen).

19

Streefcijfer van ca. 380 m³/ha verharde oppervlakte
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Het project voorziet in de kans om bestaande bodem- en grondwaterverontreiniging op de site te saneren wat uiteraard een positieve maatregel is.
Indien uit de bemonstering tijdens de bodemsanering blijkt dat er een restverontreiniging in het grondwater achtergebleven is, zal het grondwater
opgepompt worden en na zuivering geloosd worden (zie eerder).
Het plan voorziet en integreert voornoemde maatregelen waardoor het voorgenomen plan niet leidt tot een verhoogd risico op overstromingen,
optimaal gebruik maakt van opvang hemelwater voor hergebruik, een passende oplossing biedt voor de infiltratie van hemelwater en ruimte en
kansen biedt voor het herstel van het watersysteem volgens de principes van integraal waterbeheer.
Rekening houdende met de aandachtspunten die in het plan opgenomen zijn, veroorzaken de beoogde plandoelstellingen slechts beperkte effecten
op de waterhuishouding. Ten opzichte van de bestaande toestand leidt de realisatie van het voorgenomen plan tot positieve effecten.
Er worden geen significante negatieve milieueffecten voor de discipline water veroorzaakt door het planvoornemen.
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7.5.

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 een Plan-MOBER opgestart20. 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 masterplan vanuit mobiliteitsoogpunt te onderzoeken.
Voorliggende nota is dan ook geen project-MOBER voor een stedenbouwkundige aanvraag waarbij het programma definitief vast ligt.
Dit plan-MOBER werd reeds in een vroege fase van het planningsproces masterplan opgestart en loopt 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.
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.
In het MOBER wordt in eerste instantie de huidige situatie geschetst met een verkeersplanologisch luik en een omschrijving van het
bereikbaarheidsprofiel van het projectgebied volgens het STOP-principe21. Anderzijds wordt de huidige verkeersdrukte op de nabijgelegen
kruispunten in het huidige mobiliteitsprofiel besproken.

20
21

Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) Hertogensite Leuven, opgemaakt door MINT nv – versie 1.05 van 29 juli 2014
STOP principe: stappers, trappers, openbaar vervoer, privaat vervoer
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In het huidig mobiliteitsprofiel werd de actuele modal split na te gaan: het auto-aandeel blijkt
ca. 38 % te zijn. Eveneens werd de verdeling over werknemers en bezoekers nagegaan. Voor
beide samen werd vastgesteld dat er ca. 1170 personenauto’s op dagbasis worden
aangetrokken. De huidige verkeersattractie en –productie in ochtend- en avondspits bedraagt
respectievelijk ca. 220 en 130 wagens.

Auto's
Werknemers
Bezoekers
TOTAAL

OSP (1u)
Prod.
Attr.
19
86
33
83
52

169
221

ASP (1u)
Prod.
Attr.
68
11
38
11
106

22
128

Omdat er momenteel ook uitdovende activiteiten op Hertogensite aanwezig zijn werd ook een toekomstige referentiesituatie berekend22. Dit is het
zogenaamde nulalternatief, zijnde de situatie in de toekomst zonder het realiseren van het planvoornemen). Mogelijke mobiliteitseffecten van de
ontwikkelingen Hertogensite moeten immers ook tegen deze toekomstige referentiesituatie beoordeeld worden om het netto-effect na planrealisatie
te kennen. Mogelijke cumulatieve mobiliteitseffecten werden dan ook in het MOBER beschreven en beoordeeld. In de toekomstige referentiesituatie
zullen de verkeersintensiteiten in de omgeving dalen met respectievelijk ca. 335 voor de ochtendspits en ca. 254 tijdens de avondspits. Dit geeft een
genuanceerder beeld dan de huidige toestand.
Op basis van de ontwerpplannen en krijtlijnen voor de projectzone alsook op basis van de visie van de stad Leuven voor de Benedenstad werd in het
MOBER het toekomstig bereikbaarheidsprofiel beschreven. In het toekomstig mobiliteitsprofiel werden de verwachte extra verkeersintensiteiten ten
gevolge van de projectontwikkeling Hertogensite geraamd, evenals de effecten daarvan op de afwikkelingscapaciteit. Hierna werd er een
sensitiviteitstoets uitgevoerd en worden er enkele flankerende maatregelen (inclusief duurzaamheidstoets) geformuleerd om respectievelijk
schommelingen in de aannames te weerleggen en milderende maatregelen aan te reiken.
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 aannames23 berekeningen gedaan van de
verkeersproductie en –attractie voor een ochtend- en avondspitsuur. De volledige ontwikkeling van de site leidt tijdens het ochtendspitsuur tot een
productie en attractie van ca. 275 voertuigen en tijdens de avond ca. 350 voertuigen.

22

Rekening houdende met ontwikkelingen als het uitdoven van de huidige ziekenhuisactiviteiten, de realisatie van het woonproject Janseniushof; het afschaffen van
de parkeermogelijkheden op de terreinen waar Janseniushof wordt gerealiseerd, en niet onbelangrijk de knip in de verkeersrelatie langsheen de Kapucijnenvoer
tussen de Biezenstraat en de Brusselsestraat.
23
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.
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Tabel 1 Totale verkeersgeneratie Hertogensite per programmafunctie (bron: MOBER, Mint nv)

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

Wanneer de verkeersproductie en -attractie gerelateerd aan Hertogensite wordt toegedeeld is het logisch dat de realisatie van Hertogensite tot extra
verkeersintensiteiten op de Tervuursestraat en de Kapucijnenvoer leidt ten opzichte van de toekomstige referentiesituatie. Uit het MOBER blijkt dat
deze verkeerstoename echter niet leidt tot effecten inzake verkeersleefbaarheid. Wanneer de mobiliteitseffecten van de ontwikkelingen van
Hertogensite ten opzichte van de huidige toestand getoetst worden, stelt het MOBER dat de aangehaalde mobiliteitseffecten ook nu al optreden. De
toename van het verkeer langsheen de Kapucijnenvoer ten gevolge van de ontwikkeling van Hertogensite resulteren niet in een (sterke) toename van
de effecten, maar bestendigen eerder de huidige situatie.
De visie van de stad Leuven voor het verkeersnetwerk stelt een verkeersleefbare binnenstad voorop waarbij een multimodale bereikbaarheid
gegarandeerd moet worden door het bevoordelen van fietsers en openbaar vervoer. De stadsontwikkeling Hertogensite geeft invulling aan deze visie.
Rekening houdende met een totaal van 564 wooneenheden worden ca. 1.700 fietsenstallingen nagestreefd voor woonfunctie. Voor de bezoekers van
het gevarieerd aanbod aan functies op de site worden ook verspreid en nabij functies openbare fietsenstallingen voorzien met het oog op het
stimuleren van de fiets als volwaardig transportmiddel en het duurzaam karakter van de woonwijk. Hiervoor worden ca. 1.100 fietsenstallingen
voorzien. De site wordt via het openbaar vervoer goed ontsloten.
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Uitbreiding van podiumkunstenzaal met conservatorium ?
De afweging van een uitbreiding van de podiumkunstenzaal met
conservatoriumfunctie
(2.960
m²)
veroorzaakt
een
grotere
mobiliteitsimpact. Om plaats te bieden aan het conservatorium verdwijnt de
kantoorfunctie (1.500 m² bvo). Uitgaande van het huidig profiel van het
conservatorium Leuven kan worden uitgegaan van een maximale
gelijktijdige aanwezigheid van 120 leerlingen en 25 leerkrachten . Rekening
houdend met de keuze van vervoerswijze, de autobezettingsgraad en het
spitsaandeel kan verwacht worden dat het conservatorium tijdens een
avondspitsuur circa 140 voertuigen per uur genereert (attractie en
productie). Bij realisatie van het conservatorium zal de verkeersgeneratie
van Hertogensite dan ook stijgen. Tijdens de avondspits neemt de
verkeersproductie en –attractie toe met circa 35%.

Wonen
Woonzorg
Podiumkunstenzaal (scenario 0)
Conservatorium
Commercieel
Horeca
Kantoor
Cultuur (museum)
Welzijnstoren
TOTAAL aantal verpl (heen of terug)/spitsuur

Ochtend 1 uur
Prod.
Attr.
117
19
10
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
8
92
136
120
256

Avond 1 uur
Prod.
Attr.
29
81
7
7
0
13
72
72
16
12
11
12
0
0
6
6
99
35
239
237
476

(bron: MOBER)

In het MOBER zijn uiteraard ook de mogelijke effecten van parkeren onderzocht. Niet alle gegenereerde verkeersstromen zullen echter naar de site
zelf rijden, enkel de bewoners van de site zullen tot op de site kunnen parkeren in de drie ondergrondse garages, waarvan één uitmondt op de
Kapucijnenvoer en de andere op de Minderbroedersstraat 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.
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Podiumkunstenzaal met congresfaciliteiten ?
Het is van belang de mogelijke mobiliteitseffecten van de beleidsafweging om ook congresfunctie in de gebouwen voor de podiumkunstenzaal te
voorzien na te gaan, in het bijzonder voor de bijkomende parkeerdruk en afwikkeling hiervan. Het voorzien van congresfaciliteiten betekent geen
ruimtelijke uitbreiding, echter enkel een wijziging in gebruik. Bij voornoemde scenario’s in het MOBER is nog geen rekening gehouden met een
podiumkunstenzaal met congresfaciliteiten. Het MOBER heeft ook het scenario met congresfaciliteiten onderzocht. Wanneer de podiumkunstenzaal
ook een congresfunctie zou krijgen met een capaciteit van 750 tot 1000 personen, neemt de parkeerbehoefte overdag toe met respectievelijk 540 tot
717 parkeerplaatsen. Gezien het parkeeraanbod in het centrum van Leuven (en in de Benedenstad) ontoereikend is om deze parkeerbehoefte op te
vangen, dienen randparkings deze parkeerbehoefte op te vangen. De restcapaciteit van de randparkings Station, Bodart en Philipssite is overdag
echter ontoereikend om de bezoekers aan een congres op te vangen. Zonder bijkomend inzicht in de beschikbare parkeercapaciteit op Gasthuisberg,
kan op basis van de restcapaciteit van de parking Station, Bodart en Philipssite besloten worden dat de beschikbare restcapaciteit ontoereikend is om
de parkeerbehoefte tijdens congressen op te vangen. Een congresfunctie in de podiumkunstenzaal is bijgevolg vanuit verkeerskundig oogpunt niet
wenselijk. Vanuit mobiliteitsoogpunt is het bijgevolg aangewezen om de congresfunctie binnen de podiumkunstenzaal pas mogelijk te maken
wanneer ook een concrete oplossing kan geboden worden voor het opvangen van deze parkeerbehoefte teneinde geen significante effecten te
veroorzaken.
(bron: MOBER)
Aangezien op heden – i.e. met de huidige randparkings – niet afdoende onderbouwing gegeven kan worden voor garanties dat deze parkeerbehoefte
opgevangen kan worden, werd een scenario met congresfaciliteiten (1000 plaatsen) niet verder weerhouden en is bijgevolg geen voorwerp van
voorliggende plan-m.e.r. screening.
Bij de verdere realisatie van Hertogensite wordt er tussen de ontwikkelaar en de stad Leuven een overeenkomst opgesteld die betrekking heeft op
verschillende aspecten. Binnen deze overeenkomst kunnen en dienen ook engagementen opgenomen te worden met betrekking tot flankerend
mobiliteitsbeleid. In het MOBER worden meerdere zinvolle maatregelen besproken die hiervan voorwerp kunnen uitmaken. Het is aan de stad en de
ontwikkelaar om hierrond concrete afspraken te maken. Sommige van deze maatregelen zijn momenteel ook al opgenomen in het ontwerp van de
site (bijv. hoger aantal fietsenstallingen).
Er werd een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgemaakt tijdens het planningsproces teneinde in het planontwerp ook rekening te kunnen houden
met inzichten en aandachtspunten vanuit mobiliteitsonderzoek. Het plan werd hier ook tijdens het proces iteratief op aangepast. Rekening houdende
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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.
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7.6.

Geluid

Er zijn geen concrete geluidsgegevens vanuit metingen of modelleringen beschikbaar 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. In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai worden nameiljk voor de stedelijke agglomeraties in Vlaanderen
geluidsbelastingskaarten en actieplannen voorbereid. Agglomeraties met > 250.000 inwoners dienen eerst aan bod te komen24, in latere fasen de
andere agglomeraties met > 100.000 inwoners. Er zijn in Vlaanderen wel geluidsbelastingskaarten opgemaakt voor weg-, spoor- en luchtverkeer voor
de indicatoren Lden en Lnight. Deze geven al een indicatie van de geluidsbelasting in en in de omgeving van Leuven (zie figuren). Omgevingslawaai
wordt in de EU-richtlijn 2002/49/EG gedefinieerd als schadelijk of ongewenst geluid uitgedrukt in Lden en Lnight25. Wat schadelijk of ongewenst geluid
is, moet elke lidstaat apart vaststellen, doch dit is in Vlaanderen tot op heden niet gebeurd. Er zijn dus voor Vlaanderen nog geen normen of
grenswaarden voor Lden en Lnight. Algemeen wordt aangenomen dat Lden van 60 dB vaak maatgevend is voor het optreden van hinder en als
richtwaarde beschouwd kan worden26. Voor Lnight wordt een richtwaarde van 50 dB beschouwd. De grenswaarde geluidsniveaus die prioritair
aangepakt dienen te worden omdat dit een knelpunt vormt, bedragen voor Lden 70 dB en voor Lnight 60 dB. 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.
Geluidsemissies van de realisatie van het plan kunnen zowel tijdens de aanlegfase als de zogenaamde exploitatiefase optreden. In functie van een
plan-m.e.r screening worden mogelijke effecten tijdens de aanlegfase niet beschreven of beoordeeld. Deze zijn tijdelijk en/of beperkt van aard. De
mogelijke effecten en milderende maatregelen voor geluidseffecten (alsook trillingen) tijdens de aanlegfase (bijv. werfverkeer) moeten op
projectniveau onderzocht worden en ondervangen (cf. project-m.e.r. verplichtingen).

24

Er zijn vandaag geluidsbelastingskaarten voor de stedelijke agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge opgemaakt (zie www.lne.be )
De Lden stelt een gemiddelde voor van de geluidsniveaus over een volledige dag, avond en nacht, waarbij men de avond- en nachtniveaus zwaarder laat
doorwegen. Deze indicator is representatief voor mogelijke hinder. De Lnight indicator stelt enkel het geluidsniveau tijdens de nachtperiode voor en is dus een maat
voor mogelijke slaapverstoring.
26
Welke effecten een bepaald geluidsniveau zal hebben op omwonenden, is echter slechts bij benadering te bepalen. Sommige mensen worden al gehinderd door
Lden-niveaus van nog geen 45 dB, terwijl anderen meer dan 70 dB blijken te verdragen. Onderzoek naar de effecten van geluid doet dan ook vaak enkel een
uitspraak over “gemiddelde” effecten.
25

66

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

Figuur 34a Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden 2011 (bron: AGIV)

Figuur 34b Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lnight 2011 (bron: AGIV)
De beoordeling van mogelijke geluidsimpact in de exploitatiefase werkt in twee richtingen voor de herontwikkeling van de Hertogensite. Enerzijds
gaat het over een mogelijke geluidsimpact van het project op kwetsbare functies in de omgeving (bijv. door toename wegverkeer). Anderzijds is het
van belang de mogelijke impact van bestaande geluidsbronnen in de omgeving van het project op de woonontwikkeling zelf te beschouwen aangezien
een aangename woonkwaliteit en leefbaarheid op de site zelf uiteraard beoogd worden.
Op basis van de geluidsbelastingskaarten (zie hoger) is niet te verwachten dat het plangebied en de omgeving van het gebied zich binnen contouren
van 60 dB of meer voor het wegverkeer bevinden. Ondanks het ontbreken van concrete kwantitatieve gegevens van geluidsmetingen van (de
omgeving van) het plangebied, is op basis van de geluidsbelastingskaarten voor de agglomeratie Leuven namelijk te verwachten dat het
geluidsklimaat in plangebied minder dan 60 dB (Lden) bedraagt. Vanuit de bevindingen van het MOBER is er ten opzichte van de huidige toestand
67

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

cumulatief ook geen verandering in vervoersbewegingen van meer dan 25% te verwachten. Een geluidsstudie op basis van geluidsmetingen en
kwantitatieve modelleringen is dan ook niet aangewezen27. Doorheen het planningsproces en ontwerpend onderzoek wordt ook rekening gehouden
met leefbaarheid en woonkwaliteit als uitgangspunt (zie verder).
De geluidseffecten die in de exploitatiefase van het plan Hertogensite kunnen optreden zijn in hoofdzaak gerelateerd aan het wegverkeer of aan het
laden en lossen van goederen op de site zelf. Voor andere activiteiten die op de site beoogd worden (bijv. podiumkunstenzaal) dient de geldende
wetgeving nageleefd te worden en aan de Vlarem geluidsnormen voldaan te worden28. Er zijn geen indicaties dat bijkomende maatregelen
noodzakelijk zijn om aan deze geluidsnormen te voldoen. Er worden geen intensieve lawaaiproducerende activiteiten op de site voorzien (bijv.
industrie).
Het overgrote deel van Hertogensite wordt voor woonfunctie voorzien. Het westelijk deel van de Hertogensite wordt zelfs voor woonzorg bestemd.
Het is uiteraard een doelstelling om een aangenaam woonklimaat te creëren met een minimale geluidsverstoring. De configuratie van gebouwen
(geluidsafschermende functie) en de beoogde verdeling van programmafuncties over de site dragen trouwens bij tot het creëren van een aangenaam
binnenklimaat en beperken van mogelijke geluidshinder vanuit geluidsbronnen uit de omgeving. Door de gebouwenconfiguratie worden ook
geluidsarmere open ruimten gecreëerd.
Bij de herontwikkeling zullen ten opzichte van de bestaande toestand ook betere geluidsisolaties van gebouwen plaatsvinden. Bij de bouw van nieuwe
woningen kan rekening houdende met isolatienormen ook een iets hoger buitengeluidsniveau toegelaten29. In de verdere uitwerking van het project
kan afgewogen worden of op bepaalde zones op de site (rekening houdende met de inplanting van functies) bijkomend een hoger ambitieniveau
zinvol en haalbaar is. Bij de verdere uitwerking op projectniveau kan dan rekening gehouden worden met de nieuwe NBN-norm (NBN S01-400-1),
waarin de eisen gesteld worden aan de geluidsisolatie van gevels. Deze norm geldt echter enkel als code van goede praktijk en heeft geen juridisch
statuut. Om de leefbaarheid te garanderen in de woonvertrekken zelf moeten minstens de richtwaarden conform VLAREM II binnenshuis

27

Zie handleiding stadsontwikkelingsprojecten, dienst MER.
Bijv. de geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sinds 1 januari 2013 in Vlaanderen gelden (cf. hoofdstuk 4.5, 5.32 en 6.7 van de Vlaamse milieureglementering
(VLAREM).
29
Het effect van akoestische isolatie is uiteraard ook niet onbeperkt. Isolatie van individuele woningen is bovendien een weinig kosteneffectieve maatregel; rekening
houden met de inplanting van functies in het gebied alsook geluidsafscherming door gebouwen zelf genieten de voorkeur.
28
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gerespecteerd worden. Dit betekent 33 dB(A) voor de dagperiode en 28 dB(A) voor de avond – en nachtperiode. Dergelijk hoger ambitieniveau is ook
als optie opgenomen in de duurzaamheidsmeter die voor de ontwikkeling Hertogensite gedurende het proces gehanteerd wordt30.
Er wordt in voorliggend masterplan al rekening gehouden met de inplanting van laad- en loszones ten opzichte van bewoning en/of kwetsbare
functies. Om mogelijke hinder naar omwonenden te beperken wat het laden en lossen betreft, kunnen bij wijze van voorbeeld volgende maatregelen
in het project overwogen en geïntegreerd worden:
enkel overdag of op bepaalde tijdstippen laden en lossen;
inpandig laden en lossen (= binnen een gebouw);
rekening houden met de inplanting van laad- en loszones t.o.v. bewoning en/of kwetsbare functies (al voorzien in het plan);
rekening houden met de locatie van technische installaties t.o.v. bewoning en/of kwetsbare functies;
Het is vooral de mogelijke impact van het verkeersgenererend effect van het plan naar de omgeving dat van belang is, in het bijzonder door een
toename van verkeersbewegingen en het voorzien van parkeergarages. De ondergrondse parkeergarages zijn echter enkel bestemd voor
woonverkeer. De afwikkeling van verkeersstromen en parkeerdruk van bezoekers voor de site gebeuren niet naar of op de site zelf (zie discipline
mobiliteit). Een tijdelijke lokale toename van geluidsniveau bij spitsuren (1 à 2 dB) is mogelijks niet uit te sluiten. Dergelijke toename heeft rekening
houdende met de ligging in binnenstedelijk gebieden, de huidige toestand en tijdelijk karakter van de effecten een beperkte impact. Deze
geluidseffecten zijn niet significant.
Ook van belang te vermelden is dat binnen de ring van Leuven de stad Leuven een zone 30 km/u is. Dergelijke snelheidsbeperking draagt bij tot een
beperking van mogelijke geluidshinder door wegverkeer. De mobiliteitsvisie voor het verkeersnetwerk van de binnenstad – wat momenteel ook
vertaald wordt in het herzien van het mobiliteitsplan – stelt een verkeersleefbare binnenstad voorop waarbij een multimodale bereikbaarheid
gegarandeerd wordt door het bevoordelen van fietsers (en voetgangers) en openbaar vervoer. Het verkeer op wijkniveau zoals de Hertogensite,
wordt verzameld in de verkeerslussen en zo snel mogelijk afgevoerd naar de ring (zie ook discipline mobiliteit). Het mobiliteitsbeleid van de stad
Leuven richt zich op het beheersen van het aantal individuele gemotoriseerde verplaatsingen in de binnenstad en het verminderen van de
verkeersintensiteit en/of verkeerssnelheid waardoor dit het geluidsklimaat ook ten goede komt.

30

In de duurzaamheidsmeter dat voor de herontwikkeling van Hertogensite gehanteerd wordt, is het vermijden, voorkomen en verminderen van de mogelijke
schadelijke gevolgen van blootstelling aan omgevingslawaai, om zo de menselijke gezondheidsrisico’s te beperken, één van de thema’s en criteria waaraan een
project verplicht moet getoetst worden.
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Om geluidshinder te beperken kunnen in het algemeen gesproken een drietal soorten maatregelen genomen worden:
- Bronmaatregelen: bijv. beperking van aantal verkeersbewegingen, maatregelen bij ontwerp van wegen (materiaal, snelheidsbeperkingen),…
- Maatregelen in de overdrachtssfeer: bijv. gebouwenconfiguratie waarbij gebouwen een geluidsafschermende functie hebben,
geluidsschermen,…
- Maatregelen bij de ontvanger: bijv. geluidsisolatie aan gevels, rekening houden met inplanting geluidsgevoelige ruimtes binnen gebouwen ten
opzichte van geluidsbronnen,…
Zoals hoger aangetoond zijn van elk van voornoemde categorie al aandachtspunten en maatregelen in het plan opgenomen.
Het plan heeft als doelstelling een autoluw binnengebied te voorzien. Geluidsproductie van verkeer in deze zone wordt dan ook minimaal verwacht.
Bezoekersparkeren wordt niet in het gebied voorzien. Het bewonersparkeren wordt al bij de toegang tot de site naar de ondergrondse parkings
geleid. Het verkeer wordt zo snel mogelijk afgeleid naar de Leuvense ring en de snelheid is op deze wegen ook beperkt (zone 30) zodat het geluid
vanuit verkeer bijgevolg ook beperkt wordt. De geluidsproductie van de woonontwikkelingen zelf (incl. woonzorg) naar de omgeving is beperkt tot
verwaarloosbaar. Activiteiten die op de site kunnen plaatsvinden zijn onderworpen aan de geldende regelgeving (bijv. geluidsnormen
podiumkunstenzaal).
Door verschillende aandachtspunten die in het plan al zijn afgewogen en opgenomen wordt geen significante negatieve geluidseffecten verwacht.
Toekomstige hoogwaardige openbaar vervoersas doorheen de site ?
Zoals hoger aangegeven wenst de stad een toekomstige afweging en mogelijkheid voor het voorzien van een hoogwaardige openbaar vervoersas (bijv.
tramlijn, trambus,…) doorheen de Hertogensite niet te hypothekeren qua ruimtebeslag. Een onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van een nieuwe
bovenlokale hoogwaardige openbaarvervoersstructuur voor de toekomst vormt geen voorwerp van voorliggende plan-m.e.r. screening. Bij het
vergunningstraject voor dergelijke hoogwaardige openbaar vervoersas zal het nodige (milieu)onderzoek dienen te gebeuren.
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7.7.

Lucht

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) heeft specifiek ten behoeve van millieueffectrapportages een geoloket luchtkwaliteit ontwikkeld. Het
geoloket van de VMM geeft een benadering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen en is gebaseerd op modelberekeningen (2010-2012). Hierbij wordt
ingegaan op de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) omdat het naleven van de Europese grenswaarden voor deze polluenten het
meest kritiek is in Vlaanderen. Er wordt voor fijn stof (PM10) een gemiddelde waarde van luchtkwaliteit over de 3 jaren genomen omdat concentraties
sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en dus van jaar tot jaar sterk kunnen variëren. De NO2-concentratie is minder afhankelijk van
weersomstandigheden waardoor het niet nodig is om met een gemiddelde van 3 jaren te werken.
Vanuit de kaarten voor luchtkwaliteit kunnen we voor het plangebied afleiden dat:
- Het aantal overschrijdingen van het PM10 –daggemiddelde gemiddeld 23 (categorie 21-25) overschrijdingen van 50 µg/m³ bedraagt. Een
overschrijding van de grenswaarde vindt plaats wanneer deze concentratie meer dan 35 maal per jaar wordt overschreden. Deze grenswaarde
wordt niet overschreden in het plangebied.
- Het PM10 jaargemiddelde 25 µg/m³ (categorie 21-25) bedraagt. De grenswaarde van 40 µg/m³ wordt niet overschreden.
- Het NO2 jaargemiddelde 28 µg/m³ (categorie 26-30) bedraagt voor het grootste deel van het plangebied. In beperkt noordoostelijke zone van
het plangebied bedraagt het NO2 jaargemiddelde 25 µg/m³ (categorie 21-25). De grenswaarde van 40 µg/m³ wordt nergens overschreden.
- De totale luchtkwaliteitsindex de klasse ‘gewoon’ aangeeft voor het plangebied.
Er zijn geen concrete meetgegevens van luchtemissies in of in de nabijheid van het plangebied beschikbaar. Er is voor de agglomeratie Leuven
evenmin een gedetailleerde knelpuntanalyse van potentiële knelpuntlocaties binnen de bebouwde omgeving beschikbaar of lopende. Op
zogenaamde knelpuntstraten is de NO2 concentratie hoger dan of gelijk is aan de norm van 40 µg/m³. Op basis van dergelijke knelpuntanalyse worden
gericht actiemaatregelen uitgevoerd.
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Figuur 35: Luchtkwaliteit - totale index (bron: VMM)
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Figuur 36 Luchtkwaliteit (bron: VMM)

a) aantal overschrijdingen van het PM10 –daggemiddelde
b) PM10 jaargemiddelde
c) NO2 jaargemiddelde
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Wat luchtemissies betreft, zullen er bij stadsontwikkelingsprojecten steeds effecten optreden ten gevolge van verkeer of gebouwenverwarming.
Lokaal verkeer heeft slechts een kleine impact op de lokale PM10 concentratie31. Het is te verwachten dat de mogelijke toename van de PM10
concentratie onder de grens van 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie blijft. Er zijn voor fijn stof geen significant
negatieve effecten te verwachten. De bijdrage van verkeer aan NO2 concentraties is eveneens belangrijk om na te gaan. De dienst hinder van het
departement LNE heeft een rekentool ontwikkeld om op eenvoudige manier via kwantitatieve inschatting een indicatie te kunnen krijgen van
mogelijke verhoging van concentraties van NO2 door verkeer32. Rekening houdende met de bevindingen van het MOBER (zie discipline mobiliteit en
bijlage), kan ingeschat worden dat op de verkeersas Kapucijnenvoer lokaal een verhoging van NO2 concentraties niet uitgesloten is. Dergelijke
verkeersbijdrage kan ook groter zijn dan 1,2 µg/m³ (en kleiner dan 4 µg/m³) en wordt dan als belangrijk beschouwd. Bijgevolg dienen en worden
maatregelen ook in het plan geïntegreerd te worden zoals bijvoorbeeld beperken aanbod parkeerplaatsen en verhogen aantal fietsstallingen,
bevorderen van omschakeling naar andere vervoerswijzen,…33 Dergelijke maatregelen zijn in het plan voorzien zodat een mogelijke impact gemilderd
wordt en er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn.
De stad Leuven zet beleidsmatig ook in op maatregelen die de luchtverontreiniging door verkeer aanpakken. Deze maatregelen blijken uit studies ook
effectief te zijn om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren34. Meerdere van deze maatregelen worden ook doorgetrokken naar de Hertogensite:
- Ontraden van autoverkeer en stimuleren van alternatieve vervoersmodi (fiets, te voet, openbaar vervoer)
- Autoluwe binnenstad
- Lussensystemen voor de aanpak van doorgaand verkeer door stadscentra
- Dynamisch parkeerbegeleidingssystemen
- Fietsverkeer stimuleren en voorzien van fietsenstallingen
- Stimuleren van openbaar vervoer
- Autodelen
- Slimmer netwerkregeling van verkeerslichten
- …

31

Verkeer stoot vooral (ultra)fijne stofdeeltjes (<0,1 µg/m³) uit die weinig wegen en dus weinig bijdragen aan de totale PM 10 concentratie die in massa (µg/m³) wordt
uitgedrukt. Zie ook handleiding integratie milieuaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsplan, dep. LNE Vlaamse overheid.
32
Zie www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit
33
Cf. handleiding stadsontwikkelingsprojecten dienst MER
34
Zie www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/gebiedsgerichte-aanpak/lokale-luchtkwaliteit. Zo blijkt het autoluw maken van stadskernen een erg effectieve
strategie om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.
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Het traag verkeer wordt op en naar de site sterk gestimuleerd door:
- Fietsenparkings voor zowel bewoners als bezoekers van de site, die verspreid over de site ingepland worden, zowel boven- als ondergronds35
- Ligging en nabijheid van het stadscentrum
- Talrijke verbindingen voor fietsers en voetgangers doorheen de site (o.a. Dijlepad)
- Bereikbaarheid en ontsluiting van de site voor traag verkeer en openbaar vervoer
- Gegroepeerde parkeerplaatsen voor bewoners in ondergrondse parkeergarages en afwikkeling van autoverkeer van bezoekers naar parkings
in omgeving van Hertogensite.
De resultaten naar aanleiding van Leuven Klimaatneutraal (LKN 2030) toonden aan dat circa 60% van de CO 2 uitstoot afkomstig is van het
energieverbruik van gebouwen, waarbij de uitstoot voor het elektriciteitsverbruik slechts een kwart is dan deze van de gebouwenverwarming. Om
hierop in te spelen dient onder andere bij wijkontwikkelingen nagedacht te worden over nieuwe duurzame energetische concepten.
Ook de wijze van verwarming door de mogelijkheid en haalbaarheid van energetische concepten als koude-warmte opslag, warmtenetten, e.d. te
onderzoeken kan dus bijdragen tot het reduceren van luchtemissies. De mogelijkheden worden voor Hertogensite ook onderzocht Tijdens het
planningsproces wordt namelijk hier ook effectief onderzoek naar verricht. Ingenium heeft onderzoek verricht naar mogelijke concepten voor koude/warmte opslag, warmtenetten, … De vermindering van de energiebehoefte (bijvoorbeeld door een goede compactheidsgraad van gebouwen) kan in
belangrijke mate bijdragen, net als hergebruik van energie en gebruik van alternatieve warmte voor verwarming (bijv. zon, lucht, grondwarmte).
Wat betreft de impact van de emissies gebouwverwarming, zullen de nieuw op te richten gebouwen minstens moeten voldoen aan de recente EPBregelgeving. Er wordt gerekend op basis van de warmtebehoefte, waarbij de geambieerde warmtevraag voor de site overeenkomt met ca. E20. De
gebouwen van bouwkundig erfgoed zullen in praktijk de meeste warmtevraag kennen (zie ook verder WKK). Het is dus de ambitie om beduidend
beter te scoren dan wat wettelijk voorgeschreven wordt. Dit zou moeten leiden tot beter geïsoleerde gebouwen en dus beperktere emissies. De
uitstoot van gebouwenverwarming zal relatief ook lager zijn dan de bestaande toestand, enerzijds omdat 30% minder vloeroppervlakte op de site
voorzien wordt in de geplande situatie, anderzijds omwille van de betere technieken en isolatie van gebouwen en mogelijkheden tot alternatieve
energieconcepten (bijv. koude-warmte opslag). De relatieve uitstoot van deze verwarmingsbronnen is dan ook gering in vergelijking met de bestaande
toestand.
Rekening houdende met voornoemde aandachtspunten en maatregelen om de mogelijke luchtemissies te reduceren, zowel beleidsmatig als specifiek
voor de Hertogensite, zijn geen significant negatieve effecten te verwachten.
35

Er worden met oog op een lager autobezit meer fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers voorzien (zie ook mobiliteit, MOBER).
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7.8.

Fauna en flora

Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van beschermde gebieden als vogel- en habitatrichtlijngebied, natuurreservaten of VEN.
De Hertogensite is vandaag grotendeels een verharde site. Het aandeel aan groen is in de huidige toestand dan ook heel beperkt. Dit wordt ook
geïllustreerd op de kaarten die in Vlaanderen opgemaakt werden om het stedelijke groen in beeld te brengen (bron: AGIV). Hierop is ook duidelijk af
te lezen dat het plangebied ook kansen biedt om een groene schakel te vormen in het stadsweefsel en bestaand stedelijk groen in Leuven.
Binnen het plangebied zijn geen delen van het gebied opgenomen op de Biologische Waarderingskaart (BWK). De waterloop de Aa op de grens van
het plangebied is op de BWK versie 2 opgenomen als complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen met als BWK-eenheden
de waterloop (code ‘wat’) en aanwezige muurvegetaties (code ‘km-‘, begroeide oude muur. Deze waterloop wordt behouden.

Figuur 37 Stedelijk groen 2002-2003
(bron: AGIV)
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Figuur 38 Groenkaart Vlaanderen 2013
(bron: AGIV)

Sinds enkele jaren is er een nestplaats voor slechtvalken geplaatst op het Sint-Pietersziekenhuis. De slechtvalken broeden er ook met succes.
Gekoppeld aan het open maken van de omwallingsgracht en het openleggen van de Dijle, wordt een noord-zuid blauwe-groene verbinding langs de
Dijle voorzien. Deze Dijleruimte maakt de link tussen de noordelijke en zuidelijke groene ruimten, respectievelijk Handbogenhof en Janseniushof, en
vormt op deze manier een episode in het Dijleverhaal door de stad. Niet enkel worden noord-zuid relaties voorzien, ook is een kwalitatieve groene
inrichting van het openbaar domein doorheen de rest van de site voorzien om zo de relatie met groene ruimten in de nabijheid van Hertogensite te
leggen, bijvoorbeeld de Kruidtuin en de tuin aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Bij de inrichting en aanleg van groen op de site is het aanbevolen ook
de nodige aandacht te besteden aan ecologische doelstellingen. Hertogensite vormt immers een belangrijke schakel in de groenstructuur binnen de
stad en is cruciaal om de continuïteit van de Dijlevallei te behouden of te optimaliseren. Daarom is het aangewezen de nodige aandacht te besteden
aan het mee koppelen van ecologische doelstellingen in de gehele groenaanleg of de aanleg van de publieke ruimte. Tegelijk kan de aandacht voor de
groenvoorzieningen er ook voor zorgen dat andere functies van het groen zoals klimaatregeling of tegengaan van hitte-eiland effect maximaal
uitgespeeld kunnen worden. Het is belangrijk dat ook de private groene ruimtes in het groenconcept worden meegenomen.
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Bij de herontwikkeling van de site wordt het bestaande waardevolle groen zoals de vijf lindebomen ter hoogte van de stadsschool behouden in het
ontwerp. De open bedding van de Dijle komt de ecologische waarde van de Dijle hier ten goede. Waterfauna en – flora krijgen opnieuw kansen en
dragen bij tot het zelfherstellend vermogen van de waterloop. De linkeroever van de Dijle wordt op verschillende plaatsen natuurvriendelijk ingericht.
De ecologische inrichting en mogelijkheden worden best nog verder nagegaan in relatie tot de waterfunctie van de Dijle en de belevingswaarde van
de site (Bijv. Dijlepad). Op plaatsen waar de oever te smal en steil is voor andere functies, worden deze natuurvriendelijk ingericht. Een diversificatie
van inrichting en toegankelijkheid is wenselijk: rietkragen, bloemenweiden of hooiland, naast bomen ook struiken en struwelen…
Er zal onderzocht worden of de nestkast voor slechtvalken op het Sint-Pieters ziekenhuis een nieuwe bestemming kan krijgen op Hertogensite. De
verplaatsing dient te gebeuren op een wijze met minimale impact (bijv. buiten het broedseizoen) en in overleg met de betrokken natuurverenigingen
(o.a. Natuurpunt). Uiteraard dient de nestkast op een geschikte plaats voorzien te worden (hoogbouw). Bij het voorzien van een alternatief zijn geen
significante effecten op de slechtvalken te verwachten.
Rekening houdende met de bestaande situatie en de specifieke doelstellingen van het plan (bijv. openleggen Dijle als blauw-groene ader), zijn met het
plan positieve effecten te verwachten voor fauna en flora. Deze sterk positieve effecten voor fauna en flora zijn er ten opzichte van zowel de
bestaande toestand als het nulalternatief te verwachten. Eén van de doelstellingen en krachtlijnen van het voorgenomen plan is net een blauwgroene Dijleruimte te creëren alsook kwalitatief groen op de site te voorzien.
Het is aanbevolen om bij de verdere uitwerking van het project de nodige aandacht te blijven besteden om mogelijkheden en haalbaarheid van
maatregelen na te gaan om deze positieve effecten te versterken. Bij wijze van voorbeeld kan dit onder meer door volgende aandachtspunten te
overwegen en de haalbaarheid in functie van planrealisatie en beheer na te gaan als opportuniteit:
- Mogelijkheden van inrichting natuurvriendelijke oevers verder uitwerken (o.a. vegetatietypen, inrichting voor fauna, technische uitvoering,…)
- De mogelijkheid en haalbaarheid van groendaken of daktuinen
- Gevelgroen
- Samenwerkingsverbanden voor aanleg en beheer van het groen
- Randvoorwaarden vanuit beheermaatregelen uitwerken (bijv. herbicidenvrij beheer)
- …

78

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

7.9.

Landschap, onroerend erfgoed en archeologie

Landschap
Het plan vormt de basis voor een herontwikkeling en herwaardering van de site tot een volwaardig onderdeel van de benedenstad. De site krijgt een
nieuwe identiteit en een beduidende opwaardering van ruimtelijke en beeldkwaliteit. De herontwikkeling zal niet enkel een positief effect kennen op
de site zelf, ook op de omgeving en de rest van de stad. Het planvoornemen zal een beduidend positief effect hebben op de landschappelijke en
belevingswaarde van het gebied. Structurele relaties in het landschap worden hersteld en versterkt. Eén van de laatste missing links van het Dijlepad
wordt gerealiseerd. Er worden nieuwe zichtassen gecreëerd. Er worden kwalitatieve open ruimten ingericht. De beleving van de site alsook de
historische en culturele waarde wordt opgewaardeerd.
Het plan veroorzaakt significant positieve effecten voor de discipline landschap.

Bouwkundig erfgoed
In het planontwerp wordt rekening gehouden met de boeiende en complexe geschiedenis en dit geïntegreerd in het plan. De historische structuren en
waardevol erfgoed een zinvolle plaats, afweging en herbestemming geven binnen een nieuwe stedenbouwkundig geheel, vormt net één van de
belangrijkste uitdagingen bij de herontwikkeling van de site. De stad Leuven heeft voor het bouwkundig erfgoed op de Hertogensite een erfgoedvisie
opgesteld36.
Onderstaand is specifiek een verdere afweging en motivatie opgenomen voor die enkele panden van het bouwkundig erfgoed die een nadere
toelichting verdienen. Tijdens het planningsproces tot opmaak van masterplan heeft in navolging van de visie namelijk ook voor enkele panden
diepgaander onderzoek en ontwerpend onderzoek plaatsgevonden om ten gronde ook afwegingen van behoud en herstel te kunnen maken.
Momenteel is eveneens bouwhistorisch onderzoek lopende (bijv. Sint-Pieters-gasthuis, herenwoning ambassade). De maatregelen van alle andere
panden worden zoals in de visie ook in de verdere planning en uitvoering vooropgesteld, wat betekent dat een groot deel van het beschermd
bouwkundig erfgoed (deels) behouden en gerestaureerd komt te worden.

36

Erfgoedvisie stad Leuven voor Hertogensite d.d. 27 augustus 2013, zie ook bij flankerende beleidsplannen en studies alsook in bijlage.

79

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

Verpleegstersschool Sint-Elisabeth
In eerste instantie is sloop van de Verpleegstersschool een keuze voor mobiliteit. Met haar ambitie Leuven Klimaatneutraal 2030 wil de stad Leuven
het autoverkeer afbouwen en meer mensen op de fiets en het openbaar vervoer krijgen. Enerzijds werkt de stad aan de uitbouw van kwalitatieve
routes voor zacht verkeer (op Hertogensite N-Z Dijlepad en O-W relaties voor verschillende delen binnenstad). Anderzijds zal het openbaar vervoer
een volwaardige concurrent moeten worden ten opzichte van autoverkeer. In de huidige toestand kent het busvervoer heel wat knelpunten in de
benedenstad:
- kruispunt F. Tielemanslaan/Amerikalaan-Brusselsestraat, Brusselsestraat-Kapucijnenvoer en kruispunt Kapucijnenvoer-Biezenstraat:
draaibewegingen van bus in conflict met bussen en andere modi (voetgangers, fietsers en auto’s);
- conflicten tussen bussen en fietsers/laad- en losverkeer in Brusselsestraat, in het bijzonder in het smalle profiel tussen Handbooghof en
Kapucijnenvoer.
Daarnaast heeft de stad Leuven onder andere de doelstelling het kernwinkelgebied (waarvan de Brusselsestraat onderdeel uitmaakt) te versterken, de
middeleeuwse binnenstad autoluw te maken en de geplande rotatieparking Den Bruul optimaal met openbaar vervoer te ontsluiten.
Om deze knelpunten weg te werken en de doelstellingen van de stad te realiseren werden een hele reeks scenario’s voor een nieuw openbaar
vervoerstracé onderzocht. In overleg met De Lijn werd de route D. Boutslaan, Brouwersstraat, Fonteinstraat, Tessenstraat en Kapucijnenvoer hierbij
als route voor de bus weerhouden omwille van o.a. volgende argumenten:
- Bovenvermelde knelpunten in de doorstroming in de binnenstad worden weggewerkt mits de nodige infrastructurele aanpassingen (deze
knelpunten vallen niet weg omdat de bus een andere route krijgt, de nodige aanpassingen dienen eveneens uitgevoerd te worden).
- F. Tielemanslaan/Amerikalaan en Brusselsestraat worden (samen met de middeleeuwse kern) op termijn autoluw. Door ook de bussen uit
deze straten te halen komt er maximaal ruimte vrij voor de zwakke weggebruiker. Op die manier kan ook dit deel van de Brusselsestraat als
volwaardig onderdeel van het kernwinkelgebied ingezet worden.
- Door het instellen van éénrichtingslussen voor autoverkeer gekoppeld aan het autoluw maken van middeleeuwse binnenstad bestaat de
mogelijkheid de bus over bepaalde trajecten een eigen bedding toe te wijzen (maximaal in één richting).
- De bediening van rotatieparking De Bruul waarvan de realisatie op korte termijn is voorzien wordt optimaal.
- Het bustracé wordt maximaal gebundeld op straten met een bestaand breed profiel (Brouwersstraat en Fonteinstraat/Tessenstraat) of een
potentieel breed profiel (rooilijnverschuiving van Kapucijnenvoer in project Hertogensite) waardoor er voldoende ruimte gegarandeerd wordt
voor alle modi. Hierdoor ontstaat een heldere openbaarvervoersas doorheen de volledige binnenstad.
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De Biezenstraat vormt een belangrijke schakel in de verbinding Gasthuisberg-centrum-station. Gezien het stratenpatroon in de benedenstad bestaan
er geen alternatieven voor deze schakel. De nieuwe route dient zowel technisch als ruimtelijk uitgewerkt. Kruisingen tussen verschillende modi en
inplanting van haltes voor openbaar vervoer vormen hierin een belangrijk aandachtspunt. De draaibewegingen voor gemotoriseerd verkeer en in het
bijzonder voor busverkeer dienen maximaal buiten de Biezenstraat gehouden te worden om kwalitatieve link voor zacht verkeer tussen SintJacobsplein en binnenstad over Hertogensite te kunnen garanderen. Er werd aan ontwerpers de opdracht gegeven een ruimtelijk kwalitatieve
oplossing te onderzoeken en uit te werken in het masterplan.
Om de knelpunten ter hoogte van de Biezenstraat op te lossen dient meer ruimte gegeven aan de verschillende modi en dit rekening houdend met de
bochtstralen (bochtstraal bus (en tram) meest bepalend). Het knelpunt kan opgelost worden door ingrepen op de hoek ten noorden of ten zuiden van
de Biezenstraat of verplaatsing van de rooilijn ten oosten van Kapucijnenvoer (sloop Verpleegstersschool).
De vraag naar openbaar vervoer zal dus nog stijgen. De Lijn wenst hierop dan ook te anticiperen en mogelijkheden voor hoogwaardig vervoer (tram of
andere vorm van openbaar vervoer) openhouden. Inplanting van nieuwe gebouw moeten hiermee rekening houden. Het masterplan dient rekening
te houden met zowel bovenvermelde route voor busvervoer, als een toekomstige route over de site.
Hoek ten zuiden van Biezenstraat: Aangezien de panden ten zuiden van Biezenstraat (Biezenstraat 1 en 3) beschermd zijn, komt deze optie niet in
aanmerking.
Hoek ten noorden van Biezenstraat: Aangezien deze hoek deel uitmaakt van het stadsgezicht Sint-Jacobsplein, komt deze optie eveneens niet in
aanmerking. Indien sloop juridisch toch mogelijk zou kunnen zijn, creëert het afsnijden van de hoek ten noorden van Biezenstraat door sloop van
muur en koetshuis en ongedefinieerde tuinruimte waarbinnen zeer moeilijk een nieuwe wand kan gecreëerd worden die de nieuwe publieke ruimte
vraagt.
Verplaatsing van de rooilijn ten oosten van Kapucijnenvoer (sloop Verpleegstersschool): Hoewel de verpleegstersschool een (vooral beeldbepalende)
erfgoedwaarde heeft, geniet de sloop van een inventarispand de voorkeur boven de sloop van een beschermd monument of binnen beschermd
stadsgezicht. Sloop van de Verpleegstersschool biedt heel wat mogelijkheden om de rooilijn te verplaatsen zodat voldoende ruimte gecreëerd wordt
voor alle modi (meer marge dan bij andere opties) en wordt de route voor hoogwaardig openbaar vervoer op langere termijn opengehouden, een
keuze voor mobiliteit dus.
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Sloop van de Verpleegstersschool biedt echter eveneens een grote stedenbouwkundige meerwaarde:
- De bestaande wand aan de westelijke zijde van Kapucijnenvoer wordt behouden.
- Er kan een kwalitatieve halte uitgewerkt worden ter hoogte van de welzijnstoren (richting Sint-Jacobsplein aan Biezenstraat, richting Bruul
voor welzijnstoren).
- Het doordacht verplaatsen van de oostelijke rooilijn op deze locatie creëert ademruimte in een zeer gesloten deel van de Kapucijnenvoer. Het
lokaal verplaatsen van rooilijn past binnen de structuur van de Kapucijnenvoer met haar opbouw van versmallingen en verbredingen (deel ter
hoogte van ring, thv eerste anatomisch theater, Cuythoek,…).
- Met de sloop van de Verpleegstersschool bestaat de potentie om een volwaardige toegang naar Hertogensite uit te werken. Op die manier
kent de zacht verkeer verbinding Gasthuisberg, Sint-Jacobsplein, Hertogensite naar centrum een duidelijk verloop. Hierbij ontstaan bijkomend
interessante zichtlijnen vanuit Kapucijnenvoer en Biezenstraat op één van de waardevolste gebouwen op de site, het instituut Maisin. De
onderdoorgang via de poort zal de site en haar publieke ruimte/erfgoed afschermen.
Verpleegstersschool op zich
- Structuuranalyse Verpleegsterschool: intern staalskelet met voorzetmetselwerk voor de gevels. Een nauwkeurige technische analyse door
bureau BSB bvba, incl. verwerking artikel uit ‘Bulletin de documentation de l’Ossature Métallique’ werd gevoerd. Hieruit blijkt dat een
normale gebruikslast overschrijdingswaarden van 160% kent en onaanvaardbare doorbuigingen van 45mm.
- Herbruik van de structuur is enkel mogelijk na zeer grote ingrepen, de liggers en vloeren dienen overal verwijderd te worden (de kolommen
voldoen wel), en opnieuw gerealiseerd. De balken en kolommen zijn echter ter plaatse tot portieken aan elkaar gelast, zodat zelfs verwijderen
van de vloeren – indien dit al wenselijk zou zijn – een zeer grote ingreep is. Brandveiligheid is in deze analyse nog niet meegenomen, maar
levert op dat de staalstructuur sowieso moet bekleed worden met brandwerende materialen. Ook dit zal een impact hebben op het
bestaande gebouw.
- Verschijningsvorm van het gebouw: de huidige witte dakkappellen zijn bijzonder klein ten opzichte van de ruimtes (kamertjes voor studenten
verpleegkunde), zodat hedendaags wooncomfort met behoud van deze kapellen onmogelijk is. Vervangen van deze kapellen door grotere
uitbouwen, of insnedes in het dak voor terrassen zullen het gebouw dermate aanpassen dat het originele beeld sterk zal worden aangepast
(mengvorm tussen nieuw en oud). Interieur: onafgezien van de ingrepen die noodzakelijk zijn om de structuur te verbeteren, heeft het
gebouw geen noemenswaardige waardevolle interieurkenmerken. Enige uitzondering zijn de glasramen in de kapel.
- Het gebouw is opgebouwd als middengang met kamers – nieuwe kernen dienen in- of aangebouwd te worden om wooneenheden te
ontsluiten en extra evacuatie te voorzien.

82

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

Ook hier kan geargumenteerd worden dat delen van de Verpleegsterschool zouden kunnen behouden blijven. Behoud van integrale gebouwen in
verhouding met kwalitatieve, hedendaagse nieuwbouw vormt ook hier het uitgangspunt. 'Geamputeerde' versies, of louter behoud van gevels is in
deze context verwarrend en niet wenselijk.
Rekening met bovenstaande afweging wordt dan ook sloop van de Verpleegstersschool vooropgesteld. Voorafgaand aan de sloop zal een
inventarisatie en documentatie van het gebouw opgesteld worden.

Stookhuis
De toren van het stookhuis is opgenomen in de inventaris, maar hoort eigenlijk bij het aangrenzende stookhuis waarmee het echter geen fysieke
verbinding heeft. De toren is volgens de inventaris ‘vermeldenswaardig vanwege de verzorgde vormgeving’. De toren is een vreemd object op de site
en springt door zijn vormgeving en hoogte onmiddellijk in het oog. Hij is niet meer in gebruik. De toren werd destijds onoordeelkundig naast de
zuidelijke stadstoren van de stadsomwalling geplaatst en zorgt vandaag voor een vreemd samengaan. Naast het feit dat de toren een brede verticale
scheur toont en structurele problemen kent, moeten we ons de vraag durven stellen of het überhaupt wenselijk is dat we dit gebouw behouden, daar
het de heropwaardering van de stadsomwalling en aanleg van het Dijlepad bedreigt. De stad beslist dan ook dat sloop van dit gebouw kan of
misschien zelfs moet, juist om het belangrijkste erfgoed van de site – de stadsomwalling met gracht – meer ruimte en context te geven.

Stadsschool (klassenvleugel)
Aan de Kapucijnenvoer, ter hoogte van de kruidtuin, bevindt zich een beeldbepalend geheel van overdekte speelplaats met twee hoekpaviljoenen
(directrice- en portierswoning). De klassenvleugel bevindt zich loodrecht hierop, in een langgerekt volume van één bouwlaag met centrale gang. Deze
klassenvleugel werd zwaar verbouwd. Het oorspronkelijke zinken mansardedak met dakkapellen van de straatvleugel werd vervangen door een plat
dak, waardoor het volume een schaalbreuk onderging. Ook de portierswoning en directricewoning (hoekpaviljoenen) werden zwaar verbouwd en
onder andere van nieuw schrijnwerk voorzien.
Gezien de architecturale kwaliteiten van de oorspronkelijke klassenvleugel verdwenen zijn en klaarmaken van de huidige toestand van deze vleugel
een enorme inspanning vraagt, is het verantwoord om een nieuw volume te bouwen, dat meer geschikt is voor een nieuwe invulling, bouwtechnisch
duurzamer is en de sfeer van het oude schooltje (met verhardde speelplaatsen) bevestigt.
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Instituut Maisin (auditorium)
Het auditorium hoort bij de oorspronkelijke functie van het gebouw, maar het vormt er architecturaal niet noodzakelijk een geheel mee. Het feit dat
dit auditorium afzonderlijk zou kunnen functioneren van het hoofdvolume maakt de ruimte makkelijker te herbestemmen. Anderzijds is dit niet het
enige auditorium op de site. Het masardedak met ossenogen boven het auditorium is verdwenen, een extra verdieping is toegevoegd met
voortzetting van de bestaande gevel, maar zonder enige gevelbekroning.
Het auditorium van het Institut maisin maakt wel deel uit van de oorspronkelijke functie van het gebouw maar is één van de minder markante
auditoria op deze site. Gezien de moeilijkheid om de auditoria een duurzame herbestemming te geven, gezien het volume van het huidige auditorium
het functioneren van het hoofdvolume bemoeilijkt (neemt het licht weg van een groot deel van de hoofdvleugel), gezien we op de site het groene
aspect van de Dijleruimte willen vergroten en er op de plaats van dit auditorium juist de mogelijkheid toe zou zijn… lijkt het verantwoord om het
auditorium nauwkeurig te inventariseren en daarna af te breken.

Het plan creëert nieuwe richtlijnen en eisen waardoor de historische omgeving meer beschermd en terug gewaardeerd wordt, de ruimtelijke kwaliteit
toeneemt en de integratie van nieuwe gebouwen in het historische kader verbeterd.
Rekening houdende met het behoud en opwaarderen van bouwkundig erfgoed op de site en vast te stellen is dat erfgoed een centrale plaats krijgt in
de planvorming, kan gesteld worden dat het plan in zijn totaliteit overwegend leidt tot positieve effecten. Dit ondanks het gegeven dat de sloop van
enkele specifieke gebouwen die op de inventaris staan overwogen wordt na nader onderzoek en motivatie. Ter conclusie kan echter gesteld worden
dat er op schaalniveau van de volledige ontwikkeling van Hertogensite geen significante negatieve effecten op bouwkundig erfgoed te verwachten
zijn. De afweging dat specifieke gebouwen die op de inventaris staan al dan niet gesloopt worden na grondig onderzoek en motivatie, is een
beleidsafweging en dient te gebeuren bij de verdere besluitvorming van het plan. De opmaak van een plan-MER zou evenmin bijdragen tot verdere
inzichten in mogelijke milieueffecten hieromtrent. Ten opzichte van het nulalternatief en de bestaande situatie leidt het plan overwegend tot
positieve effecten.
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Archeologie
Aangezien het voorgenomen project Hertogensite gepaard zal gaan met bodemingrepen, werd op aangeven van het agentschap Onroerend Erfgoed
van de Vlaamse overheid een archeologisch vooronderzoek opgestart37. In dit vooronderzoek zijn ook proefsleuven en –putten vervat. Voorafgaand
aan de terreinprospectie werd een bureaustudie uitgevoerd waarin een aantal gegevens gebundeld worden die nodig zijn voor een optimale
inplanning van de onderzoekssleuven. Voor de opmaak van de bureaustudie werden gegevens afkomstig van verschillende studies en bronnen
gebundeld. Zo werden de voorbije jaren bijvoorbeeld twee bouwhistorische studies uitgevoerd. Eveneens werden het door het Leuvens Historisch
Genootschap opgestelde visiedocument en hun respectievelijke nieuwsbrieven als bron geraadpleegd.
De bureaustudie is afgerond. Tijdens de tweede helft van augustus 2014 zal een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. De bevindingen van het
proefsleuvenonderzoek zullen bekend zijn in de maanden september-oktober 2014.
Hieronder kan u de conclusie van voornoemde bureaustudie lezen.
“Het onderzoeksgebied kan rekenen op een rijk en belangrijk verleden. Aan de Brusselsestraat tussen de Dijlearm en de Aa was mogelijk bewoning of
althans activiteit tijdens de Romeinse periode. Waarschijnlijk was er geen continuïteit en werden de activiteiten op de site weer opgerakeld rond de 11de
of 12de eeuw, wanneer de eerste stenen stadsomwalling en haar vermoedelijke voorganger op de site werd aangelegd. Ook de Dijlearm heeft er mogelijk
een kunstmatige oorsprong die hiermee in verband kan worden gebracht. Vanaf de late middeleeuwen was er volop activiteit langs de Brusselsestraat op
beide Dijleoevers. Deze was zowel ambachtelijk (linkeroever) als residentieel (rechteroever). Later werd langs de Kapucijnenvoer een huizenblok en een
klooster opgericht. Al deze gebouwen verdwenen in snel tempo vanaf het midden van de 19de eeuw. Het binnengebied bleef echter tot in de eerste helft
van de 20ste eeuw in gebruik als tuinzone. Dit gold ook voor het terrein op de rechter Dijleoever aan de Minderbroedersstraat en voor de eerste
kruidtuin. Vanaf het midden van de 19de eeuw luidde de bouw van het Sint-Pietersgasthuis een sterk verhoogde bouwactiviteit in op de site. Tijdens de
20ste eeuw werden ook op de linker Dijleoever heel wat gebouwen opgetrokken. Pas met de overwelving van de Dijle in 1959 verdwenen de laatste
onaangeroerde stukjes tuinzone onder het beton. De site werd vooral tijdens de 2de helft van de 20ste eeuw verder ontwikkeld zonder enig respect voor
de middeleeuwse stadsomwalling, die dan ook bijna volledig verdwenen is. Vandaag blijven slechts enkele verspreide onverstoorde gebieden over die
ongeveer samenvallen met de archeologische zones. Er kan van worden uitgegaan dat alle bebouwing vanaf het midden van de 19de eeuw een sterk
verstorend karakter heeft gehad.”

Bron: Leuven Hertogensite – archeologische bureaustudie (Group Monument)
37

Opdracht uitgevoerd door Group Monument
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Om een inschatting te maken van het
bodemarchief wordt in de studie voorgesteld
om verspreid over het onderzoeksterrein 14
proefsleuven of -putten aan te leggen. Deze
zouden een beeld moeten geven van de
archeologische opbouw van de hele site en
worden dus niet enkel ingepland in de zones
waar bijkomende verstoring is gepland. Voor
een verdere uiteenzetting bij het schematisch
overzicht van deze proefsleuven, hun
verspreiding over het terrein en hun
specifieke onderzoeksdoel wordt verwezen
naar de archeologische bureaustudie. De
aanleg van de sleuven zal voortschrijdend
gebeuren volgens prioriteiten, dit in
samenspraak met de betrokken actoren
waaronder KU Leuven, Cultuurcentrum 30cc
en stad Leuven.

Er worden op planniveau geen significante negatieve effecten op archeologie verwacht mits in achtname van het archeologisch onderzoek. Een
archeologisch vooronderzoek wordt momenteel uitgevoerd en zal verder inzicht bieden in het archeologisch erfgoed. Deze prospectie heeft als doel
het terrein te screenen op aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, om een ongedocumenteerde vernieling van waardevol archeologisch
erfgoed te vermijden. Indien relevante archeologische sporen aangetroffen worden, die niet in situ behouden kunnen blijven, zal een volwaardige
archeologische opgraving dienen vooraf te gaan aan de werken.
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7.10. Mens ruimtelijke aspecten
Het huidige uitzicht van het onderzoeksgebied wordt bepaald door de gebouwen van het Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuis, respectievelijk op de
linker- en rechteroever van de Dijle. Aan de straatkanten van de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat heeft de bebouwing een min of meer
strak uiterlijk. Hier bevinden zich ook de belangrijkste historische panden (zie hoger). Binnenin is de site echter een warrig conglomeraat van
gebouwen en paviljoentjes met een beperkte ruimtelijke kwaliteit. Ook als belevingsruimte laat de site te wensen over.
De herontwikkeling van de Hertogensite van een stadskanker in het centrum van Leuven tot aantrekkelijke stedelijke omgeving zal bijdragen tot de
ruimtelijke opwaardering van de gehele Benedenstad. De site zal als belangrijke identiteit bijdragen tot de een duurzame stad.
Een open Dijle zorgt voor een aangenamere beleving van dit deel van de stad. Water is een van de natuurlijke troeven die Leuven niet onbenut wil
laten voor een leefbaarder en levendiger stadscentrum. Dit kan als katalysator werken voor de stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.
Bovendien wordt op deze manier de cultuurhistorische link met haar rijke verleden gelegd waarin de Dijlearmen een belangrijke rol speelden. Door
het opnieuw openleggen van de overwelfde Dijle, gekoppeld aan een nieuw publiek Dijlepark en nieuwe langzaam verkeersverbindingen, zal de
herontwikkelde site een belangrijke publieke verblijfsruimte worden. Er zullen belangrijke relaties en verbindingen worden gelegd binnen het
stadsweefsel.
Er wordt op de Hertogensite een mix van functies en woontypologieën voor meerdere doelgroepen voorzien. Een aandeel sociale woningen zal hierbij
voorzien worden. Op de site wordt expliciet ingezet op woonzorg voor specifieke kwetsbare doelgroepen. De toegankelijkheid en beleving op de site
wordt in sterke mate opgewaardeerd. De site wenst ook op cultureel vlak een landmark te voorzien door het voorzien van een podiumkunstenzaal al
dan niet bijkomend voorzien van ruimte voor conservatorium.
De blijvende aanwezigheid van het Universitair Ziekenhuis in de welzijnstoren en de bijkomende voorzieningen voor kantoorruimte zal voorzien in de
nodige tewerkstelling binnen de zone. Aan de kant van de Brusselsestraat zal het kernwinkelgebied worden opgewaardeerd. Een nieuwe trekker
wordt voorzien als beëindiging van het kernwinkelgebied. Dit moet de kwaliteit van de handel en de horeca in dit stadsdeel ten goede komen.
Verschillende aspecten van duurzaamheid worden niet enkel in het planontwerp en bij realisatie meegenomen, maar ook in een meer duurzaam
planningsproces met inbreng van inwoners en organisaties via een participatietraject.
Rekening houdende met voornoemde elementen kan geconcludeerd worden dat er significante positieve effecten voor de discipline mens te
verwachten zijn met de realisatie van het plan.
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7.11. Mens – externe veiligheid
In de ruime omgeving van de stad Leuven zijn 3 lage drempel inrichtingen Seveso gelegen, zijnde Imec, JSR Micro en VWR International. De twee
laatstgenoemden zijn op het researchpark Haasrode gelegen, binnen een straal van ca. 4 km van het plangebied. Imec is echter gelegen binnen het
criterium van een straal van 2 km van het plangebied (i.c. in vogelvlucht ca. 1,7 km). In kader van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Leuven werd een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt (Sertius, 2012). De afstand van Imec tot de herontwikkeling van het plangebied (te
beschouwen als woonfunctie en kwetsbare locatie) is beduidend groter dan de minimale afstand die vanuit veiligheid als voldoende aanzien wordt. De
berekende scheidingsafstand voor de Imec inrichting tot gebieden met woonfunctie bedraagt namelijk minimaal 110m en de scheidingsafstand tot
terreinen met kwetsbare locaties minimaal 180m. Het plangebied is op een ruime afstand van Imec gelegen. Dit impliceert dat de herontwikkeling ten
aanzien van de externe risico’s voor personen in de omgeving van de inrichting geen probleem stelt. Uit het ruimtelijk veiligheidsrapport blijkt dat de
beoogde stadsherontwikkeling op Hertogensite niet relevant is ten opzichte van de bestaande Seveso-inrichting Imec.
Op het vlak van de externe mensveiligheid stelt het voorgenomen plan geen probleem, dit gelet op het feit dat:
-

er in het plangebied geen Seveso-inrichtingen aanwezig zijn;
er in het plangebied geen Seveso-inrichtingen mogelijk zijn;
er in het plangebied aandachtsgebieden gepland zijn, m.n. ‘woongebied’, ‘kwetsbare locaties’ en ‘door publiek bezochte plaatsen’ aanwezig
zijn;
er binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied één lagedrempel Seveso-inrichting aanwezig is, m.n. IMEC op ca. 1,68 km van het
plangebied;
er voldoende elementen zijn om de risico’s in te schatten waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting blootgesteld worden ten
gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij dit bedrijf IMEC en te besluiten dat de inplanting van de aandachtsgebieden te
verzoenen is met de aanwezigheid van deze Seveso-inrichting. Zie ook hoger. Dit werd ook bevestigd door de dienst Veiligheidsrapportering
(dienst VR) van het departement LNE van de Vlaamse overheid.
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7.12. Andere relevante milieuthema’s
7.12.1.

Klimaat en energie

De resultaten n.a.v. Leuven Klimaatneutraal toonden aan dat circa 60% van de CO2 uitstoot afkomstig is van het energieverbruik van gebouwen,
waarbij de uitstoot voor het elektriciteitsverbruik slechts een kwart is dan deze van de gebouwenverwarming. Om hierop in te spelen dient onder
andere bij wijkontwikkeling nagedacht te worden over nieuwe duurzame energetische concepten. Zeker in een wijk waar nieuwbouw en
vernieuwbouw zullen samengaan, is het louter streven naar bijna-passiefbouw immers niet voldoende. Naast isolatie, zullen dus ook de
mogelijkheden voor hernieuwbare energie, hetzij op gebouw- hetzij op wijkniveau, moeten worden onderzocht. Vanuit de ondersteuning Duurzame
Wijken wordt inzake dit thema ondersteuning gevraagd. Concreet kan deze ondersteuning zich vertalen in een overzicht van de haalbaarheid en
energetisch scoren van bestaande concepten én innoverende concepten gaande van geothermische warmte over warmtenetten, tot klimaatgroen,…
zodat als geheel een lage energiewijk ontstaat die mogelijk ook de motor kan zijn om omliggende wijken of gebouwen te verduurzamen (bv door in de
toekomst aantakken op het centrale energiesysteem). Hierbij kunnen de kansen en risico’s van de implementatie van bepaalde concepten binnen het
project Hertogendal in kaart gebracht.
Het planvoornemen geeft mee invulling aan verschillende doelstellingen van Leuven Klimaat Neutraal 2030 (LKN2030), onder meer :
- Werken aan een autoluwe binnenstad met maximale inzet op milieuvriendelijke vervoersmiddelen (stappen, trappen en openbaar vervoer)
- Werken aan een duurzaam energieconcept voor de Ziekenhuissite (i.e. Hertogensite) in de benedenstad samen met de private ontwikkelaar
- …
De woonontwikkeling omvat ook de gebiedsgerichte realisatie van meerdere doelstellingen en acties van Leuven Klimaat Neutraal 2030. Hertogensite
beoogt een duurzame woonwijk te zijn en op deze manier bij te dragen tot een meer duurzame stad.
Om deze doelstelling te bereiken wordt een energieconcept op wijkniveau uitgewerkt voor Hertogensite. Het uitgangspunt van het concept is het
beperken van de energiebehoefte. Zo zal de netto-energiebehoefte in de nieuwbouw gebouwen zeer sterk worden teruggebracht (isolatie, slimme
meters, oriëntatie,…). De resterende energiebehoefte zal op een duurzame manier ingevuld worden. Momenteel wordt gedacht aan een laag
temperatuurnetwerk voor nieuwbouw en een hoog temperatuurnetwerk voor renovatie. Het laag temperatuurnetwerk wordt gevoed met een koudewarmte opslagsysteem (KWO). Hierbij wordt ’s winters ‘warmte’ en ’s zomers ‘koude’ uit de bodem gehaald. Dit systeem levert dus, ondersteund met
andere technieken (bv. warmtepomp), warmte en koeling. Alle nieuwbouw gebouwen worden op dergelijk net geplaatst. Het hoog
temperatuurnetwerk dat wordt onderzocht, werkt op een gas gestookte warmtekrachtkoppeling (WKK) . Hierbij wordt zowel elektriciteit als warmte
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geproduceerd. De welzijnstoren zorgt voor afname van elektriciteit en warmte. De overige warmte wordt verdeeld over de gebouwen die behouden
worden en dus vaak een hogere energiebehoefte kennen.
Figuur 39 Koude-warmte opslag (bron: Ingenium)

Figuur XX Energieconcept (bron: Ingenium)
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Duurzaamheid
Voor de herontwikkeling van Hertogensite geldt een hoog ambitieniveau inzake duurzaamheid. Leuven werd in 2013 verkozen tot meest duurzame
stad, ze wenst een boegbeeld te zijn en blijven inzake klimaatbeleid. Hertogensite wordt daarom ook ontwikkeld als een duurzame wijk. In elke
vooropgestelde krachtlijn speelt het duurzaamheidsaspect een belangrijke rol. De ontwikkelaar Resiterra werd ook lid
van de vzw ‘Leuven Klimaat neutraal’ en werkt zo ook actief mee aan een duurzame stad. Hertogensite moet een
duurzame wijk in al haar aspecten worden. Een belangrijk element hierin vormt uiteraard de energievoorziening. Een
duurzame wijk dient echter meer te zijn dan het energieconcept. Zo dient de groenstructuur een functie op te nemen
in de energiehuishouding van de site: gevelgroen, bomen, grasvlaktes i.p.v. verharde pleinen, waterpartijen,… zorgen
voor tempering van het hitte-eiland effect. Om alle aspecten in de aandacht te brengen en houden tijdens het proces
wordt de herontwikkeling tijdens verschillende fasen gescreend aan de hand van een duurzaamheidsmeter. Hierbij
wordt er een ambitieuze maar realistische score vooropgesteld. De doelstelling is om minimum 80 % te halen.
Ontwikkelaar Resiterra heeft studiebureau Ingenium onder de arm genomen om dit op te volgen. Daarnaast wordt de
stad Leuven, in opdracht van de Vlaamse Overheid, door VIBE begeleid in het kader van het netwerk ‘Duurzame
Wijken’. Naast een algemene duurzaamheidsambitie wordt een concept voor de energievoorziening voor de volledige
wijk uitgewerkt (zie eerder). De mogelijkheden voor een latere aantakking op een stadsnet worden hierbij eveneens
onderzocht. Het gebruik en ambitie van de duurzaamheidsmeter zal contractueel worden verankerd.
Dergelijke duurzaamheidsmeter houdt in de screenings rekening met meerdere thematische aspecten.

7.12.2.

Afval

Afval wordt thematisch ook in de duurzaamheidsmeter in verdere fase meegenomen (‘grondstoffen en producten’). De mogelijkheid voor afvalstraten
wordt voor de Hertogensite onderzocht.
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7.13. Cumulatieve effecten
Voor de discipline mobiliteit werden ook cumulatieve effecten van Hertogensite met toekomstige ontwikkelingen in de omgeving beschreven en
beoordeeld. Hieruit geen significant cumulatieve effecten te verwachten (zie ook MOBER).
Voor de andere disciplines zijn geen specifieke negatieve cumulatieve effecten te verwachten bij realisatie van het plan.

7.14. Grens- of gewestgrensoverschrijdende effecten
Het plangebied is volledig op Vlaams grondgebied gelegen in de binnenstad van de stad Leuven. Leuven bevindt zich in vogelvlucht op ca. 65 km en ca.
75 km van respectievelijk de Nederlandse en Franse grens. Het plangebied bevindt zich in vogelvlucht op ca. 10 km van de grens met het Waals
Gewest en op ca. 20 km van de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voorliggende plan omvat een gebiedsgericht plan afgestemd op het
stadsweefsel van de binnenstad van Leuven. Rekening houdende met de aard en locatie van het plan en eventuele mogelijks hiermee gepaard gaande
milieueffecten, kan gesteld worden dat in onderhavig geval het voorgenomen plan geen aanleiding kan geven tot (gewest)grensoverschrijdende
milieueffecten.

7.15. Conclusie
Voornoemd onderzoek tot milieueffectrapportage, i.e. een plan-m.e.r. screening, heeft aangetoond dat de negatieve milieueffecten die zich mogelijks
bij het planvoornemen kunnen voordoen beperkt te noemen zijn en derhalve ook niet als mogelijks aanzienlijk beschouwd kunnen worden. Het plan
veroorzaakt voor meerdere disciplines ook positieve effecten. Ten opzichte van het nulalternatief – zijnde de toekomstige situatie bij het niet
realiseren van het masterplan en hierop volgende 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 (masterplan) niet nodig is en aan de planm.e.r. verplichtingen voor het plan werd voldaan.

92

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – v3.0 – 11 mei 2015

Bijlagen

Bijlage 1 – Gebruikte afkortingen

BBO
BPA
BSP
DABM
LKN2030
NOG
OBO
Plan-m.e.r. (de)
Plan-MER (het)
ROG
RSL
RSV
RSVB
RUP
SBZ
STOP principe
VEN
VMM

beschrijvend bodemonderzoek
Bijzonder plan van aanleg
bodemsaneringsproject
Decreet houdende algemene bepalingen van het milieubeleid (5 april 1995, B.S. 03/06/1995)
Leuven Klimaat Neutraal 2030
Van nature overstroombare gebieden
oriënterend bodemonderzoek
de plan-milieueffectrapportage
het plan-milieueffectenrapport
Recent overstroombare gebieden
Ruimtelijk Structuurplan Leuven
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
ruimtelijk uitvoeringsplan
Speciale Beschermingszone (= de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden)
Stappers, trappers, openbaar vervoer en privaat vervoer
Vlaams ecologisch netwerk
Vlaamse Milieumaatschappij
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Bijlage 2 – Nota krijtlijnen ontwikkeling Hertogensite
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Bijlage 3 – Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) Hertogensite Leuven
Opgemaakt door MINT nv – versie 1.07 van 8 mei 2015
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Bijlage 4 – Erfgoedvisie stad Leuven voor Hertogensite
Opgemaakt door Joke Buijs, adviseur monumentenbeleid – versie van 27 augustus 2013
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Bijlage 5 – Archeologische bureaustudie Hertogensite Leuven
Opgemaakt door Group Monument – versie van 3 juli 2014

97

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

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – geïntegreerd advies

COLOFON
Opdrachtgever:
Stad Leuven
Resiterra NV

Contactpersonen:
Wim Vandevorst – Ruimtelijk Planner
Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid - Stad Leuven
wim.vandevorst@leuven.be
Erik Van Hoof – Directeur
Resiterra NV
erik.van.hoof@resiterra.be

Opdrachthouder:
ProFlow bvba

Versie 3 – 11 mei 2015

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

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – geïntegreerd advies

INHOUD
INHOUD ................................................................................................................................................................................................................................... 1
1.

Adviesvraag ............................................................................................................................................................................................................. 2

2.

Adviezen en bespreking........................................................................................................................................................................................... 4

3.

Conclusie ............................................................................................................................................................................................................... 23

4.

Verdere optimalisatie planvariant ......................................................................................................................................................................... 24

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – geïntegreerd advies

1. Adviesvraag
De adviesvraag betreffende het verzoek tot raadpleging in kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage op planniveau (plan-m.e.r. screening)
werd op 15 september 2014 verstuurd aan de instanties zoals hieronder aangegeven. De lijst van instanties werd aangehouden naar analogie van de
ontwikkeling Janseniushof in de directe nabijheid van Hertogensite gelegen. Op 3 oktober 2014 werd een herinnering gestuurd naar de instanties die
op dat ogenblik nog geen advies hadden gegeven. Eveneens werden bijkomend op 28 oktober 2014 op aangeven van de dienst MER nog enkele
instanties aangeschreven voor advies. Voor de geïnteresseerden aangeschreven per 15 september 2014 werd er op 6 oktober 2014 een toelichting
voorzien bij het voorgenomen masterplan en de plan-m.e.r. screening waarbij de adviesinstanties ook de gelegenheid hadden tot het stellen van
vragen en verduidelijking.
De adviezen werden ingewacht tot 8 december 2014. Alle briefwisseling alsook de eigenlijke adviezen zijn bijgevoegd als bijlage bij voorliggende nota.
Geraadpleegde adviesinstanties

Adviesvraag

Advies
verkregen op

Volgnummer
(zie verder)

Provinciebestuur Vlaams-Brabant

Dienst Ruimtelijke Ordening

Provincieplein 1, 3010 Leuven

15/09/14

15/10/14

1

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst Waterlopen

Provincieplein 1, 3010 Leuven

15/09/14

16/09/14

2

Agentschap Ondernemen

Entiteit Ruimtelijke Economie

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

15/09/14

01/10/14

3

Dept. Ruimte Vlaanderen

APL – Vlaams Brabant
Gewestelijk Stedenbouwkundig
ambtenaar
Vlaams Brabant

VAC, Diestsepoort 6 bus 91,
3000 Leuven

15/09/14

Geen advies

-

VAC, Diestsepoort 6 bus 94,
3000 Leuven

15/09/14

17/11/14

5

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

Koning Albert II-laan 19 bus 40,
1210 Brussel

15/09/14

01/10/14

6

Grasmarkt 61, 1000 Brussel

28/10/14

5/12/2014

4

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

15/09/14

14/10/14

7

Onroerend Erfgoed

Agentschap Wonen Vlaanderen

Team Vlaamse Bouwmeester
Dept.

Mobiliteit

en

Openbare

T.a.v. Filip Boelaert, secretaris-
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Werken

generaal

1000 Brussel

De Lijn

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

Martelarenplein
Leuven

OVAM

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

Stationsstraat
Mechelen

Dept. LNE

Dept. LNE

19,

3000

15/09/14

10/10/14

8

110,

2800

28/10/14

5/12/14

14

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

15/09/14

10/10/14

9

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

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

15/09/14

5/11/2014

13

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

28/10/14

26/11/2014

12

VMM

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

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

15/09/14

21/10/14

10

Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaams-Brabant

VAC, Diestsepoort 6 bus 75,
3000 Leuven

15/09/14

30/09/14

11

Dept. LNE

Naar aanleiding van de geformuleerde aandachtspunten vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn er bijkomend door de stad Leuven gesprekken
doorgegaan op 29 oktober en 7 november 2014 met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op basis van inspraak en actorenoverleg (o.a.
klankbordgroep) werd een nieuwe planvariant van het masterplan opgemaakt (zie verder). Naar aanleiding van deze nieuwe planvariant dat als
resultaat van het proces masterplan voor besluitvorming zal voorgelegd worden, heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed op 17 november 2014 een
verdere verfijning van het eerdere advies geformuleerd.
Op de voornoemde toelichting op 6 oktober 2014 was enkel De Lijn Vlaams-Brabant aanwezig.
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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]1
Agentschap Ondernemen [3]
Team Vlaamse Bouwmeester [4]: “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.”

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

-

-

-

Provincie Vlaams-Brabant, Directie ruimte, dienst ruimtelijke ordening [1]: “Aangezien het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de
wijziging beoogt van het juridisch kader inzake ruimtelijke ordening voor een beperkt gebied op lokaal niveau, zonder aanzienlijke
milieueffecten, valt het plan, ons inziens, niet onder de plan-MER-plicht.”
VMM, afd. Operationeel Waterbeheer [10]: “De VMM-AOW is akkoord dat, mits rekening wordt gehouden met de beschreven milderende
maatregelen en aandachtspunten, er geen significant schadelijke effecten worden verwacht op het watersysteem door het voorliggende
tussentijdse masterplan.”
De Lijn – Vlaams-Brabant [8]: “Wij vinden dan ook dat het masterplan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke negatieve milieueffecten zal
veroorzaken waardoor de opmaak van een plan-MER [niet] noodzakelijk is”. Bij lezing van het advies [x] en aangeven dat masterplan geen
aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken, lijkt in de formulering tot al of niet noodzaak van de opmaak van een plan-MER het woord
“niet” te ontbreken. Dit werd ook bevestigd door De Lijn.
Wonen Vlaanderen [6]: “Wonen-Vlaanderen heeft geen verdere opmerkingen en verwacht geen bijkomende aanzienlijke milieueffecten,
daarom verleent Wonen-Vlaanderen een positief advies.”

1

De dienst waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant heeft de adviesvraag doorgestuurd naar de VMM aangezien een waterloop van eerste categorie door Hertogensite loopt. De
VMM werd ook rechtstreeks aangeschreven.
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-

-

Onroerend Erfgoed [5]: “Vanuit het standpunt Onroerend Erfgoed is het geen vereiste een MER procedure op te starten. Het Agentschap
Onroerend Erfgoed is van oordeel dat het voorliggende plan in zijn huidige vorm geen aanzienlijke milieueffecten zal genereren met
betrekking tot onroerend erfgoed.”
Dept. LNE – Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid [13]: “het plan heeft geen significante milieueffecten voor wat betreft
de discipline geluid.”
Dept. LNE – AMNEB, dienst Veiligheidsrapportage [12]: “de dient VR meent dat er geen aanzienlijke effecten verwacht worden inzake
externe veiligheid”

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

VMM [10]: “Het masterplan Hertogensite genereert door de openlegging en herwaardering van de Dijle positieve effecten op de
waterbeleving in de stad"
ANB [11]: “Mits uitvoering zoals vooropgesteld, zal er ten opzichte van de huidige situatie zeker een verbetering kunnen optreden. Om de
aspecten fauna en flora echter maximale kansen te geven, worden een aantal concepten best nog verder uitgediept.”

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 [8]: De Lijn geeft in hun advies aan dat zij doorheen het volledige proces voor de opmaak van het masterplan betrokken geweest is
en hun aandachtspunten en opmerkingen opgenomen zijn in de screeningsnota:
o Het Masterplan zet in op een duurzame uitbouw van het openbaar vervoernet in de Benedenstad. Langsheen de Kapucijnenvoer
wordt een openbaar vervoersas voorzien waarbij de bussen in eigen bedding, vrij van ander verkeer, circuleren.
o Het masterplan zal het voorzien van een hoogwaardige openbaar vervoersas (bv. tramlijn, trambus,...) doorheen de site niet
hypothekeren qua ruimtebeslag.
o Cfr. MOBER: uitwerken van flankerende maatregelen voor het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer
o Cfr. MOBER: onderzoek aantal parkeerplaatsen en verkeerseffecten
Wonen-Vlaanderen [6]: “de screeningsnota bevat een aantal principes welke door Wonen-Vlaanderen sterk onderschreven worden:”
o Link met GRS waarbij sprake van “betaalbaar woonaanbod” zoals sociale woningen, studentenkamers en andere types voor gezinnen.
Zie echter ook aandachtspunt hierover (zie onder)
5
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o

“Daarnaast wordt bij de planvarianten rekening gehouden met parkeerproblematieken, hoogwaardige woonomgevingen, voldoende
groenruimte en een diverse typologieën van woningen. Hetgeen noodzakelijk is om een gezonde mix na te streven bij het ontwikkelen
van dergelijk stadsdeel van deze omvang. Wonen-Vlaanderen merkt op dat de kwaliteit van dit stadsdeel een sterke meerwaarde kan
bieden voor de omliggende omgeving van het plangebied, als voor het plangebied zelf”

Volgende instanties hebben in het kader van dit verzoek tot raadpleging aandachtspunten geformuleerd. Hieronder is aangegeven in hoeverre de
stad Leuven deze aandachtspunten vlot kan inpassen in het masterplan of het verdere dossierverloop (bijv. het voorgenomen RUP), dan wel van
oordeel is dat aan de vragen niet of slechts gedeeltelijk kan worden tegemoet gekomen.
Agentschap voor Natuur en Bos - ANB [11]
Het ANB geeft aan “de ruwe conclusies van de MER-screening te kunnen bijtreden. Een verdere detaillering van het project maakt ook een gerichtere
advisering mogelijk. Mits uitvoering zoals voorgesteld, zal er ten opzichte van de huidige situatie zeker een verbetering kunnen optreden. Om de
aspecten fauna en flora echter maximale kansen te geven, worden een aantal concepten best nog verder uitgediept. Voorgaande bemerkingen
kunnen daartoe inspiratie leveren”, zijnde:
1. Het ANB pleit voor de nodige omzichtigheid bij het inplanten van bouwvolumes en vraagt dit aantal te beperken. Hierdoor kan ook een
grotere publieke ruimte gevrijwaard worden.
 Op basis van adviezen, inspraak en participatie (o.a. klankbordgroep), werd een nieuwe planvariant opgemaakt en uiteindelijk
weerhouden in het masterplan (zie ook verder). Deze nieuwe planvariant voorziet een grotere publieke groene ruimte en beperkt het
aantal bouwvolumes op de Hertogensite. Dit aandachtspunt werd dus al mee opgenomen en heeft mede geleid tot een nieuwe
planvariant.
2. Het ANB vraagt de bufferbekkens die voorzien worden, minstens gedeeltelijk deel te laten uitmaken van “overstroombare” publieke ruimte
vanuit afstromend regenwater. Dergelijke ruimtes kunnen ook een publieke functie meekoppelen.
 Bij de realisatie van het project zal moeten worden voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (over
regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater) en de provinciale
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stedenbouwkundige verordening (verharding). Op welke manier het meest optimaal kan gebufferd worden, wordt bij de verdere
uitwerking onderzocht.
3. Het ANB vindt de aangehaalde koppeling van ecologische doelen aan de groenontwikkeling binnen de site zeker een positief element. Om
echter een voldoende basis hiervoor te creëren, is het belangrijk dat de groene ruimte niet door allerhande paden en harde infrastructuren
doorsneden wordt, omdat ze dan haar biologische functie slechts zeer minimaal kan waarmaken. In elk geval moet er voldoende oog en
ruimte zijn voor diversiteit en inheemse soorten.
 Zoals aangegeven, wordt een grotere aaneengesloten centrale groene ruimte in de recente planvariant van het masterplan voorzien die
minimaal doorsneden wordt door paden en infrastructuur. 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. Dit
aandachtspunt kan verder worden 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.
4. Algemeen pleit het ANB voor een voldoende ruime, minimaal versneden groene ruimte van ongeveer 2,5ha, die geldt als buurt- en wijkgroen.
Die oppervlakte is een gevolg van de berekening op basis van de voorziene 684 woongelegenheden aan 1,5 inwoner per wooneenheid en een
groennorm van 25m² per inwoner (norm voorzien in Langetermijnplanning Groenvoorziening). Binnen deze ruimte kunnen ook de
opengewerkte waterlopen functioneren, maar de wateroppervlakte van Dijle en Aa maakt als dusdanig geen deel uit van de 2,5ha. Dit
betekent meer dan 1/3 van de oppervlakte van het projectgebied, maar de publieke ruimte is dan ook ruimer beschikbaar dan enkel voor de
voorziene woongelegenheden. Ook naburige straten profiteren mee van deze nieuwe groene ruimte in de binnenstad. En op die manier kan
een aangename verbinding gelegd worden tussen de Kruidtuin en het Handbooghof, waardoor de gehele groenstructuur in de binnenstad
versterkt.
 In deze laatste versie van het plan is een centrale groene ruimte van 1,1 ha voorzien aan de oostelijke oever van de Dijleruimte.
Aansluitend aan deze centrale groene ruimte en (uitlopers aan) de Dijleruimte zijn meerdere groene ruimten voorzien in het
masterplan. In zijn totaliteit is zo’n 1,6 ha voorzien voor een aaneengesloten groene publieke ruimte die geldt als buurt- en wijkgroen.
Hierdoor wordt deels tegemoet gekomen aan voornoemd aandachtspunt. Een minimaal versneden groene ruimte van ca. 2,5 ha dat
kan gelden als buurt- en wijkgroen is rekening houdende met het aanwezige erfgoed en nodige programma en doelstellingen op de
Hertogensite niet mogelijk.
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5. Parallel hieraan moeten ook de gebouwen mee inpassen in de groene infrastructuur. De intentie om groene, duurzame gebouwen te bouwen,
kan volgens ANB in de voorliggende plannen sterker worden uitgewerkt. Een belangrijke ingreep die het uitzicht en de milieu-impact van
gebouwen op het stedelijk klimaat fundamenteel zal wijzigen, is het gebruik van gevelbegroening in levend materiaal, ook bekend als verticale
tuinen. Bovendien draagt een dergelijke invulling bij aan de doelstellingen van Leuven Klimaat Neutraal 2030 die onder andere ook inzetten
op dak- en geveltuinen omdat ze op verschillende manieren bijdragen tot klimaatmitigatie en –adaptatie (zie opsomming in het advies).
 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
gevelgroen, groendaken of daktuinen maken hier voorwerp van uit.
6. Een laatste bedenking die het ANB bij het concept heeft, zijn de voorziene ondergrondse parkings. Niet alleen gaan ze in tegen de rest van het
concept van overstromingsvrij bouwen, maar ook tegen het hele mobiliteitsconcept dat de stad al jaren naar voren schuift. Terwijl aan de
Tervuursevest de toegang tot de Kapucijnenvoer omlaag wordt gewaardeerd en inrijdend verkeer wordt ontmoedigd, worden hier net
elementen voorzien die autoverkeer naar het stadscentrum trekken. Het Agentschap pleit hier nog ruimer in te zetten op bereikbaarheid via
openbaar vervoer en fiets. Ook een concept als autodelen kan hier ondersteunend werken, waarbij het ontwerp zich beperkt tot het
bovengronds voorzien van enkele tientallen exclusieve plaatsen voor elektrische (stads)wagens. Deze plaatsen worden binnen dat concept
voorzien van de nodige stroompunten. Zo kan vanaf het concept een klimaatvriendelijk alternatief spelen binnen deze hele site en wordt
individueel autoverkeer afgeremd en ontmoedigd. Door dit in het concept mee op te nemen, kan het ook direct binnen de
projectontwikkeling op terrein geïmplementeerd worden en wordt een extra stap naar klimaatneutraliteit gezet.
 Het parkeren dat is voorzien op de site, betreft enkel bestemmingsverkeer. Voor bezoekers worden er geen specifieke
parkeerplaatsen voorzien binnen de ontwikkeling. In de huidige situatie is er, door de aanwezigheid van de ziekenhuisfunctie, veel
bezoekersverkeer voor de site. In de toekomst zal deze functie echter verdwijnen waardoor dit een positief effect zal hebben op het
aandeel bezoekers dat gegenereerd wordt. Verder behoort Kapucijnenvoer tot de primaire ontsluitingslus van de Benedenstad.
Bezoekers van de binnenstad worden zoveel mogelijk op deze ontsluitingslussen gehouden, maar sluipverkeer en zoekverkeer wordt
door middel van de verkeerscirculatie ten zeerste ontmoedigd of zelfs onmogelijk gemaakt.
 In het MOBER zijn mogelijke flankerende maatregelen aangereikt om de bereikbaarheid en gebruik van openbaar vervoer en fiets te
stimuleren, bijv. ook formules van autodelen. Stad Leuven sluit bij de verdere realisatie van Hertogensite een overeenkomst af met de
ontwikkelaar. In een eenzijdige intentieverklaring gaat de ontwikkelaar met betrekking tot duurzaamheid (en dus ook het flankerend
8
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mobiliteitsbeleid) een aantal engagementen aan. Zo voorziet de ontwikkelaar een mobiliteitsbudget dat kan worden ingezet op bijv.
een autodeelproject of openbaarvervoersabonnementen voor de toekomstige bewoners. Daarnaast wordt de fiets centraal gesteld
(verhoogde norm aantal fietsenstallingen en engagementen naar kwaliteit en ligging). In het project zullen ook een aantal grote
publieke fietsenstallingen worden voorzien (bijv. aan Brusselsestraat minimaal 300 stallingen). Voornoemde aandachtspunten werden
dan ook meegenomen bij de uitwerking van de engagementen.
Vlaamse Milieumaatschappij - VMM [10]
1.

Aandachtspunt inzake de beveiliging van de ondergrondse constructies mee in de tekst te vermelden. In het advies wordt aangegeven dat
gezien de voorziene ondergrondse parkings op projectniveau bekeken zal moeten worden hoe deze ondergrondse constructies kunnen
beveiligd worden bij hoogwater. Alle ruimtes onder het aangegeven vloerpeil (kelder en ondergrondse parkings) worden best volledig
waterdicht afgewerkt bijv. via terugslagkleppen, drempels aan inritten enz. Dit is een aandachtspunt gelet op de locaties waar de
ondergrondse parkings worden gepland, nl. tussen de 2de en 3de arm en tussen 2de arm en Voer.
 Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de verdere uitwerking op projectniveau.

2.

Gezien de wettelijke voorkeur voor infiltratie wil de VMM vragen om te vermelden dat de overloop van de hemelwaterput op een
infiltratievoorziening dient aangesloten te worden in plaats van een buffervoorziening.
 Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het project en projectuitvoering. Naar analogie met Janseniushof
heeft de ondergrond vermoedelijk weinig tot geen infiltratiecapaciteit door de hoge grondwaterstand. In Janseniushof kon om diezelfde
reden geen infiltratie toegepast worden. Boringen in kader van het geotechnisch onderzoek in een latere projectfase van Hertogensite zal
bijkomend inzicht hierin bieden.

Agentschap Onroerend Erfgoed – OE [5]
Het Agentschap Onroerend Erfgoed stipt in hun advies van 14 oktober 2014 enkele aandachtspunten aan van panden die op de Inventaris Onroerend
Erfgoed staan. De screeningsnota gaat specifiek op deze panden verder in detail in gezien het onderzoek en de motivatie voor afbraak/sloop voor
(delen van) deze panden. Vanuit de visie en het standpunt van onroerend erfgoed is een sloop van inventarispanden steeds te betreuren. Echter dient
ook het nodige onderscheid gemaakt te worden in beoordeling van beschermd erfgoed en erfgoed opgenomen in de inventaris. In de screeningsnota
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is in bijlage de erfgoedvisie van de stad Leuven integraal opgenomen. Hieruit blijkt duidelijk dat een groot deel van het beschermd bouwkundig
erfgoed behouden en gerestaureerd wordt bij planrealisatie.
In navolging van de bijkomende adviesvraag naar aanleiding van de meest recente planvariant (zie verder) heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed
op 17 november 2014 een verfijnd advies geformuleerd. Dit advies wordt dan ook verder besproken in dit geïntegreerd advies.
Discipline archeologie: In het advies wordt aangegeven dat de discipline archeologie correct werd opgenomen in het onderzoek tot milieurapportage.
Discipline landschappen: In het advies wordt aangehaald dat in de verfijning van het masterplan in het RUP voldoende oog dient te zijn voor
differentiatie naar hoogte om massiviteit te vermijden. Daarnaast wordt een analyse van de bodemopbouw en een monitoring van het grondwater
gevraagd, zodat schade aan het waardevolle bomenbestand in de omgeving wordt vermeden.
Discipline monumenten: Er worden in het advies geen opmerkingen geformuleerd voor wat betreft het beschermde erfgoed.
Voor de panden geselecteerd op de inventaris bouwkundig erfgoed: Het Agentschap geeft aan dat de beslissingsbevoegdheid omtrent sloop van
inventarisitems bij de stad ligt waarbij verschillende elementen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Op schaalniveau van de volledige
ontwikkeling van Hertogensite zijn ondanks het gegeven dat de sloop van enkele specifieke gebouwen die op de inventaris staan vooropgesteld wordt
na nader onderzoek en motivatie, er geen aanzienlijke negatieve effecten met betrekking tot onroerend erfgoed te verwachten. Vanuit het standpunt
Onroerend Erfgoed is het geen vereiste een MER procedure te starten.
Dienst MER (dept. LNE) [9]
Vooraleer de screeningsnota voor goedkeuring in te dienen vraagt de dienst MER om volgende elementen te bespreken of aan te passen:
1. Definitie van handelsruimte correct opnemen, zijnde niet enkel de winkel- of verkoopsruimte meerekenen maar ook met inbegrip van
opslagruimten, technische verdiepen en andere ruimte die onlosmakelijk met het functioneren van de winkel(s) verbonden zijn.
 In de screeningsnota werd in de tekst aangegeven dat onder handelsruimte dient te worden verstaan “verkoopsruimte voor klanten en/of
leveranciers”. Wel degelijk is bij de bepaling van de oppervlakte van handelsruimte rekening gehouden met de ruimten die onlosmakelijk
met het functioneren van de verkoopsruimte verbonden zijn en dus bijdragen tot mogelijke mobiliteitseffecten. De definitie wordt in de
screeningsnota verder verduidelijkt wat verstaan moet worden onder “handelsruimte” bij de betreffende rubriek van
stadsontwikkelingsprojecten. De aangegeven oppervlakte voor commerciële functie (3.755 m²) is in het ontwerp van screeningsnota
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foutief aangegeven en dient 3.816 m² te zijn conform het in de nota aangegeven programma zoals ook beschreven en onderzocht. Dit
wordt zo in de tekst aangepast.
2. In het MOBER wordt uitgegaan van gegevens van 2011. Aantonen dat deze gegevens nog steeds representatief zijn.
 Er werd in het MOBER gewerkt met de meest recent beschikbare concrete gegevens. Bijkomende tellingen ter hoogte van de
Hertogensite waren tijdens de voorbije jaren van het proces van opmaak masterplan niet mogelijk noch zinvol gezien de
uitvoeringswerken aan de Kapucijnenvoer. Het uitvoeren van tellingen tijdens de werken resulteert immers in resultaten die niet
representatief zijn.
 In het MOBER werden de tellingen uit 2011 gerapporteerd. Echter, de tellingen zijn niet in beschouwing genomen om de
mobiliteitseffecten te bepalen. Tussen 2011 en het moment van de planrealisatie van Hertogensite zal de mobiliteitscontext immers
wijzigen. Bijgevolg is, om een meer correct en representatief beeld te krijgen van de toekomstige situatie op het moment van de
planrealisatie van Hertogensite (en dus de mogelijke mobiliteitseffecten), in het MOBER een toekomstige referentiesituatie uitgewerkt
rekening houdende met de verkeersgeneratie van de activiteiten (wonen, tewerkstelling, scholen) in de benedenstad Leuven en de
cumulatieve effecten van ontwikkelingsscenario’s (zijnde zowel een daling als stijging van relevante attractiepolen in de omgeving:
afschaffen parking ‘Goede Herder’, ontwikkeling Janseniushof, uitdoven ziekenhuissite).
 Gezien de beschikbare tellingen van 2011 in het MOBER niet zijn gebruikt bij het bepalen van de mobiliteitseffecten, maar wel een
druktebeeld is ontwikkeld op basis van de activiteitenstructuur, en de socio-demografische en economische gegevens, van de
benedenstad Leuven, is de bezorgdheid naar het al dan niet representatief zijn van de telgegevens uit 2011 niet nodig.
3. Het is van belang een worst case situatie in te schatten. Bij totale verkeersgeneratie wordt geen rekening gehouden met mogelijk gebruik van
de podiumkunstenzaal als congresruimte. Evenmin wordt rekening gehouden met de parkeerbehoefte van deze functie bij de beoordeling van
het parkeeraanbod. Voor het opvangen van de parkeerbehoefte wordt verwezen naar randparkings, o.a. parking Bodart en parking
Gasthuisberg. Het is evenwel niet duidelijk of er rekening gehouden werd met de huidige bezetting van deze parkings en of de parking
Gasthuisberg wel als randparking beschouwd mag worden.
 In het MOBER is als scenario het mobiliteitsprofiel van de podiumkunstenzaal met medegebruik als congresfunctie opgemaakt. Het
MOBER doet bijgevolg uitspraken over de verkeersgeneratie bij het gebruik van de podiumkunstenzaal als congresruimte. Ook is in het
MOBER de bijkomende parkeerbehoefte van de congresfunctie bepaald. De vaststelling dat bij de totale verkeersgeneratie geen rekening
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werd gehouden met een mogelijkheid van congresfunctie in de podiumkunstenzaal lijkt correct. Evenmin zijn de mogelijke effecten van
bijkomende verkeersstromen van deze congresfunctie beschreven of beoordeeld. Echter, gezien het MOBER stelt dat het parkeren
gekoppeld aan de congresfunctie dient opgevangen te worden op randparkings, zal de congresfunctie geen bijkomende verkeersstromen
genereren langsheen de in beschouwing genomen wegsegmenten (o.m. Kapucijnenvoer).
 De parkeerbehoefte voor dergelijke congresfunctie werd in het MOBER wel in beeld gebracht. In het MOBER is inderdaad geen concrete
toetsing opgenomen of parkings zoals Bodart deze parkeerbehoefte onder welke modaliteiten in de toekomst wel dan niet kunnen
opvangen. In het parkeeraanbod van Leuven zijn echter op heden geen randparkings opgenomen die de bijkomende parkeerbehoefte
kunnen opvangen. In het MOBER werd aangetoond dat de beschikbare restcapaciteit van huidige randparkings ontoereikend is om de
parkeerbehoefte van congresfaciliteiten op te vangen. Dergelijke congresfunctie is vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk en werd
niet verder weerhouden in het programma als voorwerp van plan-m.e.r. screening (zie ook verder).
 De parking Gasthuisberg komt enkel in beeld om de parkeerbehoefte van werknemers en langdurige bezoekers (aan educatieplatform)
mee op te vangen.
4. In het MOBER lijkt een beoordeling van de Minderbroedersstraat te ontbreken. Dit is nochtans essentieel, gelet op de ontsluiting van de
ondergrondse parking in deze straat.
 Er is op heden geen specifieke beoordeling van de Minderbroedersstraat opgenomen. Er zijn echter geen concrete gegevens of tellingen
van de Minderbroedersstraat beschikbaar. De tellingen die de stad Leuven in 2011 liet uitvoeren, omvatten niet de Minderbroedersstraat.
Zoals hoger aangehaald waren nieuwe tellingen tijdens het planproces niet mogelijk of zinvol gezien de lopende uitvoeringswerken aan de
Kapucijnenvoer en de aanleg van de Janseniussite. Een beschrijving wordt nog opgenomen waarbij de verkeersgeneratie naar de
bewonersparking zal opgegeven worden, aangevuld met een kwalitatieve beoordeling. Belangrijk te vermelden is dat bij de meest recente
planvariant (verdere optimalisatie, zie verder) de ondergrondse parking aan de Minderbroedersstraat beduidend minder parkeerplaatsen
zal omvatten (van circa 200 naar circa 50 parkeerplaatsen) en bijgevolg de ontsluiting van de ondergrondse parking in de
Minderbroedersstraat tot beduidend minder verkeersstromen zal leiden. Bijgevolg is te verwachten dat de mogelijke effecten langsheen
de Minderbroedersstraat te verwaarlozen zijn.
 Dit werd bijkomend aangetoond via verder onderzoek naar aanleiding van onderstaande opmerking (zie verder). Er werd een specifieke
beoordeling van de Minderbroedersstraat opgenomen in het MOBER.
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5. Er wordt in beoordeling uitgegaan van de theoretische capaciteit van de wegen. Gelet op de reeds aanwezige knelpunten m.b.t.
doorstroming, dient hier ook rekening mee gehouden te worden alvorens besloten kan worden of het voorgenomen plan al dan niet
aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.
 Het is eigen in een MOBER dat een beoordeling gebeurt aan de theoretische capaciteit van de wegen. Het is niet duidelijk op welke “reeds
aanwezige knelpunten m.b.t. doorstroming” men doelt. In de beoordeling van de toekomstige situatie op het tijdstip van ontwikkeling en
ingebruikname van de Hertogensite wordt ook rekening gehouden met het lussensysteem dat de stad Leuven zal doorvoeren. Dit houdt
ter hoogte van de Hertogensite concreet in dat de verbinding van de Kapucijnenvoer naar de Brusselsestraat ter hoogte van de
Biezenstraat geknipt wordt (m.u.v. openbaar vervoer) opdat doorgaand verkeer niet doorheen de stad komt te rijden. Dit zal leiden tot
een afname van de verkeersstromen langsheen de Kapucijnenvoer, en komt ten goede aan de doorstroming van het bestemmingsverkeer
en het openbaar vervoer.
6. Er wordt aangegeven dat het plan-MOBER geen project-MOBER betreft waarbij het programma definitief vastligt. Het is in de discipline lucht
dan ook niet aangewezen om gegevens te hanteren uit de handleiding stadsontwikkelingsprojecten, die specifiek werd opgesteld voor
projectniveau.
 Het is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. In de discipline lucht wordt enkel expliciet naar de handleiding
stadsontwikkelingsprojecten verwezen bij het aangeven van mogelijke maatregelen die in het plan geïntegreerd dienen te worden om een
mogelijke impact van bijdrage van NO2 preventief te milderen, zijnde het beperken van het aanbod parkeerplaatsen, verhogen aantal
fietsstallingen, bevorderen van omschakeling naar andere vervoerswijzen, … Dergelijke maatregelen gelden evenzeer, mogelijks des te
meer, op planniveau opdat dergelijke concepten al in de fase van planontwikkeling kunnen meegenomen worden. De verwijzing naar de
handleiding stadsontwikkelingsprojecten zal in de screeningsnota geschrapt worden.
7. Er dient ook aandacht besteed te worden aan het aspect mens veiligheid. Hierbij dient nagegaan te worden of er Seveso-bedrijven binnen een
straal van 2 km van het plangebied gelegen zijn.
 In de ruime omgeving van de stad Leuven zijn 3 lage drempel inrichtingen Seveso gelegen, zijnde Imec, JSR Micro en VWR International.
De twee laatstgenoemden zijn op het researchpark Haasrode gelegen, binnen een straal van ca. 4 km van het plangebied. Imec is echter
gelegen binnen het criterium van een straal van 2 km van het plangebied (i.c. in vogelvlucht ca. 1,7 km). In kader van de afbakening van
het regionaalstedelijk gebied Leuven werd een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt (Sertius, 2012). De afstand van Imec tot de
herontwikkeling van het plangebied (te beschouwen als woonfunctie en kwetsbare locatie) is beduidend groter dan de minimale afstand
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die vanuit veiligheid als voldoende aanzien wordt. De berekende scheidingsafstand voor de Imec inrichting tot gebieden met woonfunctie
bedraagt namelijk minimaal 110m en de scheidingsafstand tot terreinen met kwetsbare locaties minimaal 180m. Het plangebied is op een
ruime afstand van Imec gelegen. Dit impliceert dat de herontwikkeling ten aanzien van de externe risico’s voor personen in de omgeving
van de inrichting geen probleem stelt. Uit het ruimtelijk veiligheidsrapport blijkt dat de beoogde stadsherontwikkeling op Hertogensite
niet relevant is ten opzichte van de bestaande Seveso-inrichting Imec. Dit zal ook in de screeningsnota worden aangevuld.
8. In een plan-m.e.r. screening moet aangetoond worden dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Eventuele noodzakelijke
maatregelen om tot deze conclusie te komen, dienen in het plan geïntegreerd te zijn.
 De screeningsnota wordt hierop gescreend. Het is namelijk inderdaad zo dat meerdere maatregelen reeds als plankenmerk of doelstelling
op zich in het plan zijn opgenomen en voorzien. Het is dus niet zo dat bijkomend milderende maatregelen noodzakelijk zijn. De
screeningsnota geeft duidelijk aan dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

Op 5 januari 2015 werd voorliggende dossier van plan-m.e.r. screening ter goedkeuring voorgelegd aan de dienst MER van de Vlaamse overheid. Het
screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de adviezen) bevat de nodige informatie over het
voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines besproken. De dienst MER gaf aan onvoldoende zicht te hebben op alle noodzakelijke
informatie voor het nemen van een correcte beslissing over de plan-m.e.r.-plicht. De dienst MER beschouwde het screeningsdossier bijgevolg niet als
volledig. De dienst MER gaf aan nog bijkomende vragen of opmerkingen naar verdere verduidelijking te hebben met oog op het aantonen dat het
masterplan geen aanzienlijke negatieve milieueffecten zal veroorzaken. De dienst MER vroeg de screeningsnota verder aan te vullen volgens de
hieronder vermelde opmerkingen. De opmerkingen en vragen werden bijkomend behandeld.
1. De beschrijving van de plan-m.e.r.-plicht is niet volledig correct vermits niet uitgegaan wordt van een worst case inschatting. In de
mobiliteitsstudie wordt de verkeersgenererende werking van de verschillende onderdelen van het masterplan beschreven. Hierbij wordt
telkens uitgegaan van 1 uur tijdens de ochtend- en avondspits, meer bepaald het drukste spitsuur. Wanneer alle mogelijke invullingen
bekeken worden, dus inclusief het gebruik van de podiumkunstenzaal als congresruimte, bedraagt de verkeersgeneratie 817
personenautoequivalenten (pae) in het drukste ochtendspitsuur. Voor de bepaling van de m.e.r.-plicht dienen 2 uur beschouwd te worden,
zodat vermoedelijk de drempel van 1000 pae per 2 uur wel overschreden wordt.
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 Bij het initiële programma voor het masterplan was een scenario met mogelijkheid van congresfaciliteiten in podiumkunstenzaal nog niet
opgenomen. In tabel 14 (p48) van het MOBER (versie 17 december 2014) staat de totale verkeersgeneratie met scenario 0 voor de
podiumkunstenzaal. De totale verkeersgeneratie tijdens de ochtendspits bedraagt 275 pae/u, tijdens de avondspits 351 pae/u. Wanneer
scenario 1 (dus met congresfaciliteiten) in rekening wordt gebracht (tabel 8) komt dit neer op een surplus van 403 pae/u tijdens de
ochtendspits en 269 pae/u tijdens de avondspits. Dus in totaal voor de ochtendspits 275 + 403 = 678 pae/u en avondspits 351 + 269 = 620
pae/u. In het MOBER is het drukste uur in rekening gebracht. Een verdubbeling van het drukste uur om tegemoet te komen aan de
bepalingen van de MER-plicht is niet volledig correct en een overschatting. Zo zal het aantal verplaatsingen tijdens het tweede drukste uur
iets lager zijn. Toch kan uit deze cijfers afgeleid worden dat de grens van 1000 pae per 2u allicht wordt bereikt. Zoals ook aangetoond in
het MOBER moeten deze cijfers genuanceerd worden. Zo is er ook een uitdoving van de huidige activiteiten op de site. In tabel 27 (p64)
worden de verkeersstromen in min opgegeven. Vanuit de gegevens van UZ Leuven werd berekend dat er tijdens de ochtendspits 221
pae/u in mindering kan genomen worden, tijdens de avondspits 128 pae/u. Als deze cijfers ook over 2u in beschouwing worden genomen,
is te verwachten dat onder de grens van de 1000 pae per 2u gebleven wordt. Met voornoemde cijfers – wat dus echter nog steeds een
overschatting is omwille van verdubbeling van het drukste uur – wordt dit namelijk voor de ochtendspits 914 pae per 2u en voor de
avondspits 958 pae per 2u.
 Op planniveau (plan-m.e.r. verplichtingen) spelen naast de indicatie van de drempelwaarden van het project-MER besluit– nog meer dan
op projectniveau – ook de context en locatie van het plangebied een rol voor het nagaan van mogelijke aanzienlijke milieueffecten en dus
de plan-m.e.r. plicht. Het voorgenomen plan kan bovendien beschouwd worden als een kleine wijziging ten opzichte van een bestaand
geldend plan, met name de bestaande bepalingen en mogelijkheden van het gewestplan en/of het masterplan het gebruik bepaalt van
een klein gebied op lokaal niveau. Dit betekent dat in het geval deze drempelwaarden wel of niet overschreden worden alsnog steeds
nagegaan moet worden of aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn met het voorgenomen plan. Dergelijke afweging gebeurt in
voorliggende plan-m.e.r. screening.
 Bovendien wordt voornoemd worst case scenario – zijnde podiumkunstenzaal met congresfaciliteiten van 1000 plaatsen – vanuit het
mobiliteitsonderzoek niet verder weerhouden in het programma dat voorwerp is van de plan-m.e.r. screening. Voornoemde becijfering
van drempelwaarden voor een scenario met congresfaciliteiten voor 1000 plaatsen is bijgevolg zonder voorwerp. Zie ook screeningsnota
zelf. Dit impliceert ook dat een scenario met congresfaciliteiten (zijnde met bezetting van 750 plaatsen (75%) of 1000 plaatsen (100%) niet
mee opgenomen wordt voor de afweging van verkeersgeneratie van het plan, en dus ook niet meespeelt voor de toetsing aan de
drempelwaarden als indicatie van de plan-m.e.r. plicht.
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 Een scenario met congresfaciliteiten in de podiumkunstenzaal werd niet weerhouden op basis van het gevoerde mobiliteitsonderzoek en
bijgevolg ook niet aan de orde voor de toetsing van de drempelwaarde van 1000 pae/2u.
2. Het is niet duidelijk of er advies gevraagd werd aan de dienst Lucht en Klimaat van het Departement LNE. Het advies van deze dienst maakt
geen deel uit van de documenten. Evenmin werd een herinneringsbrief aan deze instantie toegevoegd.
 op 15 september 2014 werd een algemene adviesvraag aan het departement LNE overgemaakt. Op 28 oktober 2014 werden de
verschillende diensten waaronder de dienst Lucht en Klimaat van het dept. LNE nogmaals specifiek aangeschreven. Er werd vanuit deze
dienst geen advies geformuleerd.
3. De beschrijving van bepaalde planonderdelen is niet geheel afgestemd over de verschillende disciplines heen. Bij mobiliteit is bijvoorbeeld
sprake van 3 ondergrondse parkings terwijl bij discipline bodem en water uitgegaan wordt van 2 ondergrondse parkings, dit om de footprint
van oppervlakte ondergrondse parking onder de site te beperken.
 Dit klopt. In eerdere ontwerpversies van het masterplan werd uitgegaan van 2 ondergrondse parkings. Naar aanleiding van inspraak en
adviezen, in het bijzonder ook vanuit de klankbordgroep van geïnteresseerde burgers en middenveld, zijn verdere optimalisaties
onderzocht. Op heden voorziet het masterplan in een grotere open publieke groenruimte tussen de Dijleruimte en de Aa ten zuiden van
het Sint-Pietersgasthuis. Hierdoor dient de ondergrondse parking ter hoogte van Minderbroerdersstraat ingeperkt te worden. Er werd
daarom een derde ondergrondse parking gepland ter hoogte van de podiumkunstenzaal. Dit werd aangepast in de mobiliteitsstudie,
echter nog niet in de screeningsnota bij de discipline bodem en water. Dit wordt gewijzigd en mogelijke aanzienlijke milieueffecten ervan
geduid. . Wat de footprint betreft, blijft deze in totaliteit dezelfde. In plaats van 2 bouwlagen van ondergrondse parking aan de
Minderbroedersstraat, wordt in één bouwlaag voorzien. Hierdoor is er ook minder verkeer te verwachten aan de Minderbroedersstraat.
4. Bij de discipline mobiliteit wordt uitgegaan van scenario 0 voor de podiumkunstenzaal. Dit scenario houdt in dat er geen andere activiteiten,
zoals congresfunctie in de zaal georganiseerd zullen worden. In het MOBER worden verschillende scenario’s onderzocht voor het opvangen
van de parkeerbehoefte van korte bezoekers aan de site, rekening houdende met de beschikbaarheid van publieke parkings in de nabije
omgeving van de site. Geen enkel van de scenario’s voldoet echter om de parkeerbehoefte op te vangen. Er wordt aangegeven dat het nodig
is om een flankerend beleid of flankerende maatregelen uit te werken. In een screening moet echter aangetoond kunnen worden dat het
voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Dit wordt momenteel onvoldoende aangetoond.

16

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – geïntegreerd advies

 Voor het opvangen van de parkeerbehoefte van korte bezoekers aan de site, is verder gedetailleerd onderzoek gebeurd naar de
beschikbaarheid en restcapaciteit van publieke parkings in de omgeving van de site. Hierbij werden actuele cijfers van 2015 van het
parkeergeleidingssysteem van Leuven gehanteerd en eveneens bijkomend tellingen uitgevoerd in april 2015. Dit biedt een concreter zicht
op de restcapaciteit van de parkings, o.a. Sint-Jacobs, Ladeuze, Heilig Hart, Center, Diestsestraat, Minckelers, De Bond. Een bijkomend
scenario 4 met een verdeling van 25%-75% over St-Jacobsparking en respectievelijk parking De Bruul werd onderzocht. De loopafstand tot
de verschillende parkings werd in beeld gebracht aangezien het aangewezen is om voor kortparkeerders zoveel mogelijk in te zetten op
de meest nabijgelegen parkings. Bijkomend is ook in het mobiliteitsprofiel voor de podiumkunstenzaal een scenario uitgewerkt met een
bezetting van 100%.
 Er werd aangetoond dat er scenario’s voldoen om deze parkeerbehoefte op te vangen rekening houdende met ook de restcapaciteit in
rotatieparkings Ladeuze en Heilig Hart. De parkeerbehoefte van de korte bezoekers kan voor de vier scenario’s op de drie
referentiemomenten volledig worden opgevangen op de parkings Sint-Jacob en Ladeuze. Parking Ladeuze heeft daarbij zelfs nog
restcapaciteit. Parking Heilig Hart kan eveneens ingeschakeld worden maar heeft onvoldoende restcapaciteit om de resterende
parkeerbehoefte alleen met parking Sint-Jacob op te vangen. Niettegenstaande parking Center vanaf 19u30 is gesloten, biedt de
combinatie van parking Sint-Jacob, parking Center en parking Ladeuze ook een mogelijke oplossing om in de parkeerbehoefte te voorzien.
 Het bijkomend onderzoek en bevindingen zijn aangevuld in het MOBER.
5. Ook voor het opvangen van de parkeerbehoefte voor werknemers en langdurige bezoekers worden verschillende scenario’s onderzocht in het
MOBER. Hiervoor wordt naar randparkings gekeken, waarbij verwezen wordt naar parking Gasthuisberg en parking Bodart. Voor de parking
Gasthuisberg wordt aangegeven dat de restcapaciteit momenteel niet gekend is en het onduidelijk is of de extra parkeervraag daar
opgevangen kan worden. Evenmin wordt voor parking Bodart aangetoond dat hier voldoende restcapaciteit is om de parkeervraag op te
vangen.
 Zoals hiervoor vermeld, is ook hier verder gedetailleerd onderzoek gebeurd naar de beschikbaarheid en restcapaciteit van bestaande
randparkings te Leuven, in het bijzonder parking Bodart, Station en de Philipssite. Hiervoor werden ook recente bezettingsgegevens van
2015 gebruikt. Een belangrijk element in het gebruik van deze parkings, is het aanbod van openbaar vervoer tussen de parking en
Hertogensite. Vanuit het oogpunt van openbaar vervoer zijn parking Station en Gasthuisberg de meest interessante randparkings. Dit
werd eveneens in het MOBER aangevuld. Wat parking Gasthuisberg betreft zijn er op heden geen gegevens beschikbaar over de
restcapaciteit en mogelijkheden voor het opvangen van de parkeerbehoefte voor werknemers en langdurige bezoekers. Daarom werden
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in het voorliggende MOBER scenario’s onderzocht zonder rekening te houden met mogelijkheden op parking Gasthuisberg. In de mate dat
hier verder inzicht in komt en er mogelijkheden blijken, zal dit uiteraard bijdragen tot het opvangen van de parkeerbehoefte.
 Scenario 1 in het MOBER waarbij de parkeerbehoefte van de langdurige bezoekers en álle werknemers opgevangen wordt op
randparkings en niet op de eigen Hertogensite, blijkt een niet realistisch scenario omdat vanuit UZ Leuven aangegeven wordt dat een
minimum aan parkeermogelijkheden voor dokters ed voorzien moet worden. Dit betekent dat altijd een 30-tal parkeerplaatsen voorzien
moeten worden op de site. Dit geeft uiteraard een ander beeld op de cijfers. Het scenario 1 wordt in het MOBER aangepast aan deze
realiteit.
 Belangrijk te onderstrepen is dat in het druktebeeld van de site zelf al rekening gehouden werd met scenario 2 waarbij de behoefte van de
werknemers van de welzijnstoren volledig wordt opgevangen op de Hertogensite en enkel de overige langparkeerders (langdurige
bezoekers educatieplatform + andere werknemers) worden opgevangen op randparkings.
 Het aanvullend onderzoek in het MOBER toont aan dat de parkeerbehoefte van werknemers en langdurige bezoekers volledig
opgevangen kan worden in randparkings. De parkeerbehoefte kan in de drie scenario’s door parking Station, Bodart en Philipssite worden
opgevangen.
6. Voor een podiumkunstenzaal met congresfaciliteiten (scenario 1 in het MOBER) wordt aangegeven dat het vanuit mobiliteitsoogpunt
aangewezen is om de congresfunctie pas mogelijk te maken wanneer er ook een concrete oplossing kan geboden worden voor het opvangen
van deze parkeerbehoefte teneinde geen significante effecten te veroorzaken. Het opleggen van voorwaarden kan echter geen deel uitmaken
van een plan-m.e.r.-screeningsprocedure.
 De mobiliteitsstudie (MOBER) heeft een scenario onderzocht waarbij in podiumkunstenzaal congresfaciliteiten worden voorzien
(capaciteit 1000 zitplaatsen). Vanuit het mobiliteitsonderzoek wordt gesteld dat congresfaciliteiten van 1000 plaatsen pas mogelijk is als
er een concrete oplossing kan geboden worden voor het opvangen van de parkeerbehoefte. Dit werd op voorwaardelijke wijze
aangegeven. Om dit te staven werd bijkomend onderzoek verricht naar de restcapaciteit van centrum- en randparkings. Hieruit blijkt
echter dat op heden – i.e. met de huidige parkings – geen afdoende onderbouwing gegeven kan worden voor garanties dat deze
parkeerbehoefte opgevangen kan worden. Daarom wordt een scenario met congresfaciliteiten (1000 plaatsen) niet verder weerhouden.
Dit wordt ook zo duidelijk aangegeven in de screeningsnota.
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7. Ook een inschatting van de aantakking van de parkings op de ontsluitende straten ontbreekt. In stedelijke omgevingen is het relevant om niet
enkel een inschatting van de capaciteit van de weg te doen, maar ook een inschatting op kruispuntniveau te maken. Bij de toedeling van het
verkeer van de Hertogensite dient ook de Minderbroedersstraat besproken te worden.
 Voor het uitvoeren van capaciteitsanalyses van kruispunten zijn kruispunttellingen nodig. Zoals ook eerder aangegeven ontbreken deze
echter en konden door de werken aan de Kapucijnenvoer niet uitgevoerd worden. Door de geplande gewijzigde circulatie in de
Benedenstad (lussenstructuur) en de knip van de Kapucijnenvoer tussen de Biezenstraat en Brusselsestraat kunnen de kruispunten
eenvoudiger worden ingericht met afname van het aantal conflicterende verkeersstromen. Dit kan de verkeersafwikkeling bevorderen.
 In het MOBER is bijkomend de Minderbroedersstraat besproken bij de toedeling van het verkeer van de Hertogensite. De stijging van de
verkeersintensiteiten in de Minderbroedersstraat is beperkt en is enkel in functie van het bewonersverkeer dat van en naar de voorziene
parking in de Minderbroedersstraat rijdt. Deze parking werd in sterke mate in grootte ingeperkt waardoor er minder bewonersverkeer in
de Minderbroedersstraat zal rijden.

Wonen Vlaanderen [6]
Wonen-Vlaanderen wenst de aandacht te vestigen voor het “betaalbaar woonaanbod” in Leuven zoals bepaald in het GRS. Wonen-Vlaanderen
onderschrijft de principes van de screeningsnota en de link met het GRS waarbij sprake is van een “betaalbaar woonaanbod” zoals sociale woningen,
studentenkamers en andere types voor gezinnen. Wonen-Vlaanderen merkt echter op dat diezelfde principes niet meer terug te vinden zijn in de visie
en concepten van het Masterplan waarbij geen sprake meer is van sociale woningbouw of studentenkamers, maar enkel van budgetwoningen. Gelet
op de noodzaak van bijkomend sociaal woonaanbod raadt Wonen-Vlaanderen hier toch aandacht voor te hebben en de principes van het GRS te
integreren in het Masterplan.
 De projectontwikkelaar heeft zich in een eenzijdige intentieverklaring tot het volgende geëngageerd:
o De projectontwikkelaar streeft bij realisatie maximaal een mix van woontypologieën na.
o De projectontwikkelaar realiseert 10% sociale woningen van het totale aantal woningen (excl. de eenheden van het voorziene
woonzorgcentrum) via de daartoe geëigende procedures.
o De projectontwikkelaar engageert zich tot de realisatie van een studentenhuisvestingsproject van minimaal 30 à 50
studentenkamers.
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Dept. MOW – Vlaams-Brabant [7]
Er wordt in het advies aangegeven dat globaal het project duidelijk blijk geeft van een geïntegreerde visie op stadsontwikkeling en mobiliteit.
Volgende aandachtspunten worden bijkomend geformuleerd.
1. Gezien de ambities van de stad Leuven inzake duurzame mobiliteit in het stadscentrum én de aanwezigheid en gewenste uitbreiding van tal
van functies met een grote tot zeer grote mobiliteitsproductie, is het essentieel om bij de herontwikkeling van de Hertogensite eerst en vooral
rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen op vlak van bereikbaarheid. Zo wordt in de plannen van Leuven voor de Bodartsite
de rechtstreekse aansluiting van de Kapucijnenvoer op de N264 geknipt. Goed voor de verkeersbelasting van de binnenstad, maar moeilijker
om grootschalige functies bereikbaar te houden. Vraag is of hier al meteen mee rekening wordt gehouden.
 Er werd in het MOBER een nieuw druktebeeld opgesteld teneinde verschillende ontwikkelingen sinds 2011 mee in beeld te nemen voor
de referentiesituatie voor de ontwikkelingen van Hertogensite. Dit houdt de zogenaamde toekomstige referentiesituatie in. De
ontwerpstudie voor Bodart (Palmbout – Carin Jannink - TML i.o.v. stad Leuven) werd als één van deze ontwikkelingen mee in beschouwing
genomen. Binnen de ontwerpstudie werd een kwantitatief beeld opgemaakt van de verkeersstromen langsheen de Kapucijnenvoer en
Tervuursestraat. Eveneens werd rekening gehouden met de knip voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. openbaar vervoer) langsheen de
Kapucijnenvoer tussen de Biezenstraat en de Brusselsestraat.
 Voor de studie van de Bodartsite wordt eveneens een verkeersdoorrekening van het ontwerp gemaakt. De cijfers die werden gehanteerd
voor het MOBER Hertogensite werden mee als input gebruikt voor de verkeersgeneratie van het programma gekoppeld aan de
Kapucijnenvoer. Dit gebeurde eveneens voor het MOBER voor de realisatie van parking BRUUL. Op die manier zijn alle verkeersstudies
lopende/afgerond in de benedenstad volledig op elkaar afgestemd.
 De rechtstreekse aansluiting tussen Kapucijnenvoer en R23/N264 wordt in het strategisch ontwikkelingsplan voor Bodart geschrapt, maar
de Kapucijnenvoer blijft wel nog steeds bereikbaar via een ventweg die aansluit op de R23. Een nieuw keerpunt t.h.v. de Grote Spui maakt
de aansluiting vanaf N264 naar de ventweg richting Kapucijnenvoer mogelijk. Dit wil zeggen dat de ontsluitingslus voor dit deel van de
binnenstad nog steeds zal lopen via Kapucijnenvoer en Tervuursestraat. Een link naar het noorden, richting Donkerstraat, is in de
toekomstige referentiesituatie niet meer mogelijk opdat doorgaand verkeer uit de binnenstad geweerd wordt.
2. Inzetten op openbaar vervoer, fietsers en voetgangers is hoe dan ook essentieel. De herontwikkeling van deze site is een unieke gelegenheid
om de knelpunten die zich voordoen voor het openbaar vervoer op de as Dirk Boutslaan tot Sint-Jacobs op te vangen door een vlotte bedding
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te voorzien doorheen de site, op maat van tram of HOV-bus. De opmerkingen in de nota over de noodzaak aan randparkeerplaatsen is
terecht. Die parkeerzones moeten dan zeker frequent en aansluitend op de activiteiten op de site bediend worden door de hoogwaardige OVlijn.
 Zoals het MOBER aangeeft is de bereikbaarheid van het openbaar vervoer een troef voor de ontwikkeling op Hertogensite. Door de
busfrequentie en nabijheid van treinstation is het openbaar vervoer een volwaardige modus. Tijdens het proces van het masterplan zijn er
verschillende scenario’s geanalyseerd in verband met het openbaar vervoer. Het toekomstig weerhouden tracé voor het openbaar
vervoer gaat via een busbundel tussen het station Leuven en Gasthuisberg via de Biezenstraat-Kapucijnenvoer-Tessen/FonteinstraatBrouwersstraat-Dirk Boutslaan. Een toekomstige afweging en mogelijkheid voor het voorzien van een hoogwaardige openbaar vervoersas
doorheen de Hertogensite wordt niet gehypothekeerd naar ruimtebeslag en technische haalbaarheid. Het masterplan houdt in het
ontwerp voor Hertogensite rekening met een mogelijke bedding voor een toekomstige hoogwaardige openbaar vervoersas.
 Het functioneren van een randparking hangt onder andere sterk samen met een goed uitgewerkt voor- en natransport. Dit overstijgt
echter de schaal van het project en dient dan ook op ruimere schaal uitgewerkt te worden. Zoals hierboven vermeld, werd de
mogelijkheid van een goede openbaar vervoersverbinding open gehouden. Dit zal komende jaren verder onderzocht worden.
3. Een eigen fietspunt met leen- of deelfietsen kan de stallingsbehoefte reduceren. Dezelfde redenering gaat op voor het autoparkeren. Geen
probleem om de parkeerbehoefte lager = ambitieuzer te voorzien dan gemiddeld. Maar deel(bestel)autovoorzieningen moeten dan ook
oordeelkundig worden ingepland en verkocht worden als onderdeel van het project, zoals in projecten waarnaar verwezen wordt. In het
centrum van Leuven heeft dat grote kans op slagen gezien de vertrouwdheid van de Leuvenaars hiermee.
 Om de autodruk op de site te verminderen en om een duurzame parkeernorm mogelijk te maken, zijn er in het MOBER mogelijke
flankerende maatregelen aangereikt waaronder formules van autodelen. De projectontwikkelaar Resiterra engageert zich in een
eenzijdige intentieverklaring die hoort bij het masterplan tot het voorzien van een mobiliteitsbudget wanneer de parkeernorm verlaagt
ten opzichte van de huidige norm. Later in het proces zal worden uitgemaakt waarop dit mobiliteitsbudget zal worden ingezet (OVabonnementen, autodelen op site,…). De suggestie van een eigen fietspunt met leen- of deelfietsen wordt als optie meegenomen in het
verdere traject tot planning en realisatie van Hertogensite.
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Dienst VR (dept. LNE) [12]
De dienst VR merkt op dat de aftoetsing als dusdanig niet in de screeningsnota aan bod komt, waardoor de dienst VR zich verplicht ziet de toetsing
zelf uit te voeren. De dienst VR stelt dat er zich op het vlak van de externe mensveiligheid geen probleem stelt gelet op het feit dat
- volgens de gegevens van de dienst VR in het plangebied geen Seveso-inrichtingen aanwezig zijn;
- volgens de gegevens verstrekt in de screeningsnota in het plangebied geen Seveso-inrichtingen mogelijk zijn;
- volgens de gegevens verstrekt in de screeningsnota in het plangebied aandachtsgebieden gepland zijn, m.n. ‘woongebied’, ‘kwetsbare
locaties’ en ‘door publiek bezochte plaatsen’ aanwezig zijn;
- volgens de gegevens van de dienst VR binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied één lagedrempel Seveso-inrichting aanwezig is,
m.n. IMEC op ca. 1,68 km van het plangebied;
- de dienst VR voldoende elementen in handen heeft om de risico’s in te schatten waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting
blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij dit bedrijf en te besluiten dat de inplanting van de
aandachtsgebieden te verzoenen is met de aanwezigheid van deze Seveso-inrichting.

 Voornoemde aftoetsing wordt opgenomen in de screeningsnota. De dienst MER had ook opgemerkt dat een toetsing naar externe
mensveiligheid nog niet was opgenomen (zie hoger). De dienst VR bevestigt in hun advies hogergenoemde conclusie.

OVAM [14]
De OVAM geeft in haar advies aan dat het voorstel tot opmaak van een plan van aanleg of MER geen onderzoeksverplichting meebrengt in het kader
van het Bodemdecreet. Naast enkele standaardopmerkingen met verwijzing naar bepalingen van het Bodemdecreet en andere relevante regelgeving,
heeft de OVAM wat het luik ‘bodem’ betreft nog enkele bijkomende opmerkingen:
1. Er zal proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden in het kader van het archeologisch onderzoek. De OVAM wijst erop dat proefsleuf 1 (zone 1)
voorzien is ter hoogte van de verontreinigde zone. Er moeten extra maatregelen (PBM) voorzien worden als gewerkt wordt in verontreinigde
gronden. De regels van grondverzet moeten eveneens gerespecteerd worden.
 Er zal met dit aandachtspunt rekening gehouden worden.
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2. Er wordt vermeld dat er een bodemsaneringsproject uitgevoerd werd. De OVAM wijst er op dat op 13 juni 2006 aanvullingen op het
betreffende bodemsaneringsproject gevraagd werden door de OVAM. De OVAM ontving sindsdien nog geen nieuw bodemsaneringsproject.
 Het bodemsaneringsproject waarvan sprake (2006) entte zich op het voormalige masterplan van 2004. Het masterplan 2004 werd niet
goedgekeurd door een overheid en had bijgevolg ook geen statuut. Op basis van het nieuwe voorgenomen plan zoals in voorliggend
masterplan opgenomen en ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Leuven voorgelegd, zal een nieuw bodemsaneringsproject
opgemaakt en aangevraagd worden bij OVAM. Zoals ook aangegeven in de screeningsnota vraagt OVAM geen bijkomend veldwerk meer,
enkel dat in afwachting van de sanering de monitoring verder uitgevoerd wordt met rapportage naar OVAM. Dit gebeurt jaarlijks.
3. Er is een ondergrondse parking voorzien ter hoogte van de verontreinigde zone. De OVAM wijst er op dat er voor de verontreiniging nog eerst
een bodemsaneringsproject overgemaakt moet worden aan de OVAM. De bodemsaneringswerken kunnen wel afgestemd worden op de
bouwwerken.
 In de recente planvariant (zie verder) wordt de ondergrondse parking aan de Minderbroedersstraat beduidend minder omvangrijk
voorzien, in die mate dat deze minder de zone van verontreiniging zal omvatten. Zoals hoger aangegeven, zal voor het voorgenomen plan
een nieuw bodemsaneringsproject worden ingediend bij OVAM. Hierbij zullen de bodemsaneringswerken afgestemd en gekoppeld
worden aan de bouwwerken.

3. Conclusie
Zoals hoger aangegeven, zal de screeningsnota ter verduidelijking op enkele punten worden aangevuld.
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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4. Verdere optimalisatie planvariant
Figuur 1: Recente planvariant masterplan Hertogensite
Zoals aangekondigd in het ontwerp van screeningsnota werden nog
optimalisaties van planvariant 2 verder onderzocht.
Vanuit de recente beleidsvisie vanuit de stad betreffende hoogbouw, is er
een nieuwe randvoorwaarde voor de Hertogensite. De beleidsvisie stelt
de afwezigheid van hoogbouw op historische dwarsstraten voorop. Dit
heeft implicaties voor de eerder vooropgestelde residentiële toren in de
zone van de podiumkunstenzaal.
In de nieuwe planvariant wordt een grotere aaneengesloten groenruimte
als binnengebied in het netwerk van de groenruimte Dijlevallei op de
Hertogensite voorzien. Het vrijwaren van een centrale grotere
groenruimte ten zuiden van het Sint-Pietersgasthuis is mogelijk door een
grotere verdichting op specifieke zones op de Hertogensite, met name ter
hoogte van de zone podiumkunstenzaal, ten noorden van het Regainstituut en zone ten zuiden van Instituut Maisin. Hierdoor ontstaat een
grotere ruimte die de Dijleruimte met de Aa verbindt.
De ondergrondse parking vanuit de Minderbroedersstraat wordt enkel
onder de bebouwing voorzien en loopt niet onder de centrale groene
ruimte ondergronds door. Deze parking wordt bijgevolg beduidend
kleiner. Een deel van de parkeerbehoefte wordt opgevangen in een derde
ondergrondse parking onder de zone van grootschalige gemeenschapsvoorziening (bijv. podiumkunstenzaal), toegankelijk vanuit de Brusselsestraat.
In het plan-MOBER werden mogelijke mobiliteitseffecten van deze parking bijkomend beschreven en onderzocht. Het aangevulde plan-MOBER wordt
als bijlage bij de screeningsnota gevoegd (MOBER versie 17/12/14). De nieuwe variant met een parking aan de Brusselsestraat leidt niet tot een
wijzigingen in de conclusies van het MOBER.
24

Hertogensite Leuven – plan-m.e.r. screening – geïntegreerd advies

BIJLAGEN

-

Voorbeeld van brief tot “Verzoek tot raadpleging” in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage van een plan of programma
(kenmerk ro_RUP/GGRL3)

-

Bundel van ontvangen adviezen

25

RAPPORT

MOBER RUP H ERTOGENSITE L EUVEN

4 januari 2016

Rapport opgemaakt door:
MINT nv, Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 MECHELEN

P0303 – MOBER RUP Hertogensite Leuven
Versie 1.08

COLOFON
Opdrachtgever

RESITERRA NV
Minderbroedersstraat 12 – 3000 Leuven

Projectleider

Erik Van Hoof

Opdrachtnemer

MINT nv
Hendrik Consciencestraat 1b – 2800 Mechelen

Projectmedewerkers
Michaël Verheyde

Senior adviseur Verkeersplanning

Kim D’hont

Projectmedewerker Verkeersplanning

Documenten
2013-06-17

Versie 1.01

2013-09-12

Versie 1.02

2014-05-26

versie 1.03

2014-06-13

Versie 1.04

2014-07-29

Versie 1.05

2014-12-17

Versie 1.06

2015-05-07

Versie 1.07

2016-01-04

Versie 1.08 – plan-m.e.r. screening RUP

2

P_0303_160104

P0303 – MOBER RUP Hertogensite Leuven
Versie 1.08

I NHOUDSTAFEL
1.

2.

3.

4.

Inleiding ............................................................................................................................................ 7
1.1.

Situering ........................................................................................................................................... 7

1.2.

Leeswijzer ........................................................................................................................................ 8

Beleidscontext................................................................................................................................... 9
2.1.

Strategische visie Benedenstad ....................................................................................................... 9

2.2.

Visie uit het Ruimtelijk Structuurplan Leuven ................................................................................ 10

2.3.

Onderzoek naar het publiek parkeren te Leuven ........................................................................... 11

Huidig bereikbaarheidsprofiel ......................................................................................................... 12
3.1.

Stappers ......................................................................................................................................... 12

3.2.

Trappers ......................................................................................................................................... 12

3.3.

Openbaar vervoer .......................................................................................................................... 15

3.4.

Privaat vervoer .............................................................................................................................. 16

Huidig mobiliteitsprofiel .................................................................................................................. 19
4.1. Omgeving van de site .................................................................................................................... 19
4.1.1.
Druktebeeld 2011 .................................................................................................................. 19
4.1.2.
Huidige parkeersituatie ......................................................................................................... 20
4.2. Huidige activiteiten op de site ....................................................................................................... 21
4.2.1.
Druktebeeld Dagwaarden ...................................................................................................... 21
4.2.2.
Druktebeeld (Spits)uurwaarden ............................................................................................ 22

5.

Toekomstig bereikbaarheidsprofiel ................................................................................................. 24
5.1. Beleidscontext ................................................................................................................................ 24
5.1.1.
Parkeerverordening ............................................................................................................... 24
5.1.2.
Leuven klimaatneutraal ......................................................................................................... 27
5.1.3.
Mobiliteitsvisie 2020 De Lijn .................................................................................................. 28
5.1.4.
Onderzoek naar de uitwerking van een autoluwe binnenstad ............................................. 29
5.2. Meso en micro-ontsluiting ............................................................................................................. 30
5.2.1.
Meso-ontsluiting .................................................................................................................... 30
5.2.2.
Micro-ontsluiting ................................................................................................................... 31

6.

Toekomstig mobiliteitsprofiel ......................................................................................................... 33
6.1.

Programma .................................................................................................................................... 33

6.2.

Verkeersgeneratie.......................................................................................................................... 36

P_0303_160104

3

P0303 – MOBER RUP Hertogensite Leuven
Versie 1.08
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

Wonen ................................................................................................................................... 36
Woonzorgwonen ................................................................................................................... 39
Podiumkunstenzaal................................................................................................................ 39
Handel / horeca ..................................................................................................................... 43
Kantoren ................................................................................................................................ 46
Museum ................................................................................................................................. 47
Welzijnstoren ......................................................................................................................... 48
Totaal ..................................................................................................................................... 55

6.3. Autoparkeren ................................................................................................................................. 57
6.3.1.
Behoefteraming ..................................................................................................................... 58
6.3.2.
Parkeeraanbod....................................................................................................................... 61
6.4. Fietsparkeren ................................................................................................................................. 72
6.4.1.
Behoefteraming ..................................................................................................................... 73
6.5. Verkeersdistributie en toedeling op het wegennet ........................................................................ 75
6.5.1.
Woonfunctie bewoners ......................................................................................................... 76
6.5.2.
Korte bezoekers aan de verschillende functies ..................................................................... 76
6.5.3.
Werknemers en langdurige bezoekers .................................................................................. 77
6.5.4.
TOTAAL .................................................................................................................................. 78
6.6. Toekomstige druktebeeld (netto-effect) ........................................................................................ 78
6.6.1.
Referentiesituatie .................................................................................................................. 78
6.6.2.
Toedeling ontwikkeling Hertogensite .................................................................................... 82
6.7.

Mobiliteitseffecten ......................................................................................................................... 85

7.

Sensitiviteitstoets ........................................................................................................................... 86

8.

Flankerende maatregelen ............................................................................................................... 88
8.1.

Bewoners ....................................................................................................................................... 88

8.2.

Andere functies .............................................................................................................................. 89

8.3. Autoparkeren ................................................................................................................................. 90
8.3.1.
Korte bezoekers aan de verschillende functies ..................................................................... 90
8.3.2.
Werknemers en langdurige bezoekers (aan educatieplatform) ............................................ 92
9.

Conclusie en aanbevelingen ............................................................................................................ 94

10.

Bijlagen ....................................................................................................................................... 97

10.1.

Afstemmingsoverleg BMV – d.d. 1/10/’13................................................................................. 97

10.2.

Afstemmingsoverleg BMV – d.d. 02/09/2015 ......................................................................... 104

4

P_0303_160104

P0303 – MOBER RUP Hertogensite Leuven
Versie 1.08

L IJST

FIGUREN

Figuur 1 Afbakening ontwikkeling Hertogensite ............................................................................................. 8
Figuur 2: Voorontwerp RUP............................................................................................................................. 8
Figuur 3 Hertogensite met dwarse zachte assen........................................................................................... 10
Figuur 4 Dijlepad............................................................................................................................................ 12
Figuur 5 Fietsroutes Gemeentelijk Structuurplan Leuven ............................................................................. 13
Figuur 6 Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk + aanduiding scholen ................................................ 14
Figuur 7 Schoolroutekaart ............................................................................................................................. 14
Figuur 8 Netplan De Lijn ................................................................................................................................ 15
Figuur 9 Analyse doorkomsten De Lijn Halte Sint-Pieterskliniek ................................................................... 16
Figuur 10 Verkeersnetwerk binnenstad (GRS Leuven) .................................................................................. 17
Figuur 11 Primaire en secundaire verkeerslussen (GRS Leuven)................................................................... 18
Figuur 12 Verkeerstellingen 2011 – 2-uurwaarden ....................................................................................... 19
Figuur 13 Verkeerstellingen 2011 – 1-uurwaarden (weekdag) ..................................................................... 20
Figuur 14 Maatvoering parkeerplaatsen per rijstrook (Stedenbouwkundige verordening Leuven, 2010) ... 25
Figuur 15 Bipool Gasthuisberg – Station (3e Busplan Leuven) ...................................................................... 28
Figuur 16 Weerhouden toekomstig tracé openbaar vervoer ........................................................................ 29
Figuur 17 Opdeling Leuvense binnenstad ..................................................................................................... 30
Figuur 18 Scenario’s meso-ontsluiting (links: scenario A; rechts: scenario B)............................................... 31
Figuur 19 Micro-ontsluiting parkeerlobben .................................................................................................. 32
Figuur 20: Acceptabele loopafstand in functie van bezoekduur (Bron: effect van parkeren op
binnenstadsstructuur en verplaatsingspatronen, Stienstra en Grontmij)..................................................... 62
Figuur 21: Loopafstand tussen projectgebied en publieke rotatieparkings Leuven ..................................... 64
Figuur 22: Loopafstand tussen projectgebied en publieke randparkings Leuven ......................................... 69
Figuur 23 Toedeling woonfunctie (absoluut) ................................................................................................ 76
Figuur 24 Toedeling korte bezoekers (absoluut) ........................................................................................... 77
Figuur 25 Toedeling alle werknemers uitgezonderd educatieplatform (absoluut) ....................................... 77
Figuur 26 Toedeling totaal (absoluut, bruto) ................................................................................................ 78
Figuur 27 Druktebeeld Kapucijnenvoer en Tervuursestraat - Basissituatie .................................................. 79
Figuur 28 Druktebeeld referentiesituatie Kapucijnenvoer en Tervuursestraat ............................................ 81
Figuur 29: Druktebeeld referentiesituatie Donkerstraat............................................................................... 82
Figuur 30 Toekomstig druktebeeld................................................................................................................ 84

L IJST

TABELLEN

Tabel 1 Gebruik parking Sint-Jacob (gegevens maart 2011) ......................................................................... 21
Tabel 2 Evolutie personeel en bezoekers campus benedenstad ................................................................... 22
Tabel 3 Huidige productie en attractie tijdens de spits ................................................................................. 23
Tabel 4: Programma MOBER in functie van het masterplan ......................................................................... 35
Tabel 5: Programma MOBER in functie van het RUP .................................................................................... 36
Tabel 6 Verkeersgeneratie functie wonen .................................................................................................... 38
Tabel 7 Verkeersgeneratie Podiumkunstenzaal voor gebruik podiumkunsten (scenario 0) ......................... 41
Tabel 8 Verkeersgeneratie Podiumkunstenzaal in gebruik als meetingruimte (scenario 1) ......................... 43

P_0303_160104

5

P0303 – MOBER RUP Hertogensite Leuven
Versie 1.08
Tabel 9 Verkeersgeneratie functie horeca bij maximale invulling van 4.500 m² door horeca (verdeling
handel/horeca: 0%-100%) ............................................................................................................................. 45
Tabel 10 Verkeersgeneratie functie commercieel bij maximale invulling van 4.500 m² door handel (verdeling
handel/horeca: 100%-0%) ............................................................................................................................. 45
Tabel 11 Verkeersgeneratie functie kantoor ................................................................................................. 46
Tabel 12 Verkeersgeneratie cultuurfunctie ................................................................................................... 48
Tabel 13 Verkeersgeneratie welzijnstoren UZ Leuven .................................................................................. 54
Tabel 14 Totale verkeersgeneratie MOBER in functie van het masterplan ................................................... 56
Tabel 15 Totale verkeersgeneratie MOBER in functie van het RUP .............................................................. 56
Tabel 16 Totale verkeersgeneratie per type .................................................................................................. 57
Tabel 17 Berekening benodigd aantal parkeerplaatsen volgens parkeerverordening .................................. 57
Tabel 18 Parkeerplaatsen woonfunctie ......................................................................................................... 58
Tabel 19 Parkeerbehoefteraming korte bezoekers bij een voorstelling van podiumkunsten....................... 59
Tabel 20 Parkeerbehoefteraming korte bezoekers bij meeting .................................................................... 59
Tabel 21 Parkeerbehoefteraming langdurige bezoekers + werknemers bij een voorstelling van
podiumkunsten.............................................................................................................................................. 60
Tabel 22 Parkeerbehoefteraming langdurige bezoekers + werknemers bij een meeting ............................. 60
Tabel 21 Verdeling parkeerbehoefte korte bezoekers bij voorstelling van podiumkunsten ........................ 63
Tabel 22 Verdeling parkeerbehoefte korte bezoekers bij een meeting ........................................................ 63
Tabel 23 Parkeerbalans parking Sint-Jacob, Ladeuze, Center en Heilig Hart ................................................ 65
Tabel 24 Gemiddelde restcapaciteit publieke rotatieparkings (weekdagen) ................................................ 66
Tabel 25 Gemiddelde restcapaciteit publieke rotatieparkings (zaterdag) .................................................... 66
Tabel 26 Parkeerbalans parking Sint-Jacob, Ladeuze, Center en Heilig Hart – Podiumkunstenzaal 100%
bezetting ........................................................................................................................................................ 67
Tabel 27 Verdeling parkeerbehoefte werknemers en langdurige bezoekers (aan educatieplatform) ......... 68
Tabel 28 Parkeerbalans randparkings ........................................................................................................... 70
Tabel 29 Parkeerbalans randparkings met invoering blauwe zone op Bodart .............................................. 71
Tabel 30: Gemiddelde restcapaciteit publieke rotatieparkings (weekdagen) ............................................... 72
Tabel 31: Parkeerbalans randparkings met invoering blauwe zone op Bodart – scenario meeting 500
personen ........................................................................................................................................................ 72
Tabel 32 Berekening benodigd aantal fietsenstallingen volgens de doelgroep ............................................ 73
Tabel 33 Fietsenstallingen woonfunctie ........................................................................................................ 74
Tabel 34 Fietsenstallingen overige functies................................................................................................... 74
Tabel 35 Totaal aantal fietsenstallingen ........................................................................................................ 75
Tabel 36 Wijzigingen in verkeersgeneratie .................................................................................................... 80
Tabel 37 Absolute en relatieve toename verkeersstromen Kapucijnenvoer, Tervuursestraat, Donkerstraat
(t.o.v. referentiesituatie) ............................................................................................................................... 82
Tabel 38 Totale verkeersgeneratie zonder kantoren .................................................................................... 86
Tabel 39: Gemiddelde restcapaciteit publieke rotatieparkings (weekdagen) ............................................... 91
Tabel 40: Parkeerbalans randparkings .......................................................................................................... 92

6

P_0303_160104

P0303 – MOBER RUP Hertogensite Leuven
Versie 1.08

1.

I NLEIDING
In het kader van een geplande ontwikkeling op Hertogensite in het centrum van Leuven is
er een Plan-MOBER opgesteld. Dit MOBER is 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.
De opmaak van het Plan-MOBER liep parallel aan het proces van de opmaak van het
Masterplan voor Hertogensite. Het doel van het Plan-MOBER was om de haalbaarheid van
het Masterplan vanuit mobiliteitsoogpunt te onderzoeken. Op basis van onder meer de
bevindingen van het MOBER Hertogensite (versie 1.07 van 7 mei 2015) werd op 4 juni
2015 een plan-m.e.r. screening voor het masterplan Hertogensite goedgekeurd door de
dienst MER.
Voor de vertaling van het masterplan naar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) drongen
zich een aantal wijzigingen op:






Het RUP moet de vooropgestelde stadsvernieuwing mogelijk maken maar moet
eveneens voldoende flexibiliteit toe laten. Het RUP is immers ten allen tijde
verordenend van kracht zolang het niet door een nieuw RUP wordt gewijzigd. Zo
zullen in bepaalde gebouwen ook andere functies mogelijk zijn, daar waar in het
masterplan enkel wonen werd voorzien.
Er zijn specifieke en meer concrete gegevens beschikbaar voor het gebruik van de
podiumkunstenzaal als meetingruimte. De meetings blijven ondergeschikt aan de
podiumkunsten en zullen minder frequent plaatsvinden. Bovendien zal het gebruik
van de podiumkunstenzaal als meetingruimte niet samenvallen met een activiteit van
de podiumkunstenzaal.
Voor de welzijnstoren is in het kader van een vergunningsaanvraag een aparte
mobiliteitsstudie uitgevoerd op basis van een verfijnd en concreet programma.
Aangezien de stedenbouwkundige vergunning van de Welzijnstoren sneller zal
verleend zijn dan de bekrachtiging van het RUP, wordt de verfijnde studie
meegenomen in het MOBER. .

Voorliggende nota betreft een geactualiseerde versie van de oorspronkelijke Plan-MOBER
(versie 1.07 van 7 mei 2015) in functie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

1.1.

S I TU ER I N G
Resiterra NV wil in Leuven op Hertogensite een gevarieerd programma ontwikkelen dat
bestaat uit wonen, een cultureel centrum/zaal voor podiumkunsten, een winkel-, horecaen kantoorfunctie en een zorgfunctie van het UZ Leuven. Hertogensite wordt begrensd
door enkele harde grenzen (Minderbroedersstraat, Kapucijnenvoer en Brusselsestraat). In
het oosten is de grens minder hard. Het projectgebied ligt nabij het kernwinkelgebied en
in de gordel van grootschalige functies.
Figuur 1 geeft de afbakening van de site op microniveau weer. Het betreft de afbakening
van het masterplan en de projectontwikkeling. Figuur 2 geeft het voorontwerp van het
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Ruimtelijk Uitvoeringsplan weer, wat voorwerp is van dit MOBER. Het RUP gaat iets ruimer
dan het Masterplan en de projectontwikkeling.

Figuur 1 Afbakening ontwikkeling Hertogensite

1.2.

Figuur 2: Voorontwerp RUP

L E ES WI JZ ER
In wat volgt wordt in eerste instantie de huidige situatie geschetst met een
verkeersplanologisch luik. Daarbij wordt ook een bereikbaarheidsprofiel van het
projectgebied omschreven. Anderzijds wordt in het mobiliteitsprofiel de huidige
verkeersdrukte op de nabijgelegen kruispunten besproken. Vervolgens wordt het
toekomstig bereikbaarheidsprofiel op basis van de ontwerpplannen voor de projectsite
beschreven alsook op basis van de visie van de stad Leuven omtrent de Benedenstad. In
het toekomstig mobiliteitsprofiel worden de verwachte extra verkeersintensiteiten ten
gevolge van de projectontwikkeling geraamd, evenals de effecten daarvan op de
afwikkelingscapaciteit. Hierna wordt er een sensitiviteitstoets uitgevoerd en worden er
enkele flankerende maatregelen (inclusief duurzaamheidstoets) geformuleerd om
respectievelijk schommelingen in de aannames te weerleggen en milderende maatregelen
aan te reiken. Tot slot worden de conclusies en aanbevelingen samenvattend
weergegeven in het laatste hoofdstuk.

8
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2.

B ELEIDSCONTEXT

2.1.

S TR A T EG I S C H E

VISIE

B EN ED EN S TA D

In 2012 heeft de stad een strategische visie voor de Benedenstad uitgewerkt 1 . Hierin
wordt gesteld dat de verkeersafwikkeling gebaat zou zijn met een aantal drastische
ingrepen. Dit om o.a. de doorstroming van het openbaar vervoer te verzekeren, het
langzaam verkeer veilige routes te garanderen en het zoekverkeer en de parkeeroverlast
terug te dringen. De nota erkent dat de straten en pleinen in de Benedenstad op te veel
plaatsen worden gedomineerd door auto’s (rijdend of geparkeerd), dat de bussen
aanschuiven in te smalle straten, dat er geen kwalitatieve stoepen zijn en dat de fietser
daartussen zijn weg zoekt.
Doordat de parkeerplaatsen in de Benedenstad verspreid liggen over het openbaar
domein is er veel zoekverkeer in het gebied. Om dit zoekverkeer uit de benedenstad te
halen is er doorheen de jaren een onderzoek gedaan naar een gebundelde parking voor
de Benedenstad en deze zal onder Den Bruul komen te liggen. Om deze parking echter
goed te laten functioneren zijn er enkele flankerende maatregelen nodig: goede
looproutes naar de centrumfuncties, afbouwen bovengronds parkeren in de omgeving,
aanpassen van de verkeerscirculatie in de omgeving, …
Ten aanzien van de routes voor langzaam verkeer merkt de visienota op dat deze
momenteel te veel samenvallen met het autoverkeer. Om het netwerk volledig te krijgen
moeten de overheid en de private actoren samenwerken en dit in het bijzonder op de
ziekenhuissites van Janseniushof en Hertogensite.
Om de Benedenstad beter te laten aansluiten bij het bestaande concept van het
kernwinkelgebied worden er al dan niet vanuit bronpunten aanlooproutes ingericht in de
vorm van grootschalige stedelijke verblijfsruimten. Deze bronpunten kunnen bestaan uit
grote bushaltes, grote parkings, grote fietsenparkings, ... De verblijfsruimten vormen
aangename stedelijke ‘cocoon’-ruimtes, hetzij in de vorm van parken, hetzij
verblijfspleinen. Ze functioneren als rustpunt aan de randen van het winkelgebeuren,
ondersteunen hier de horeca en ondersteunen veelal eveneens grootschalige
gemeenschapsvoorzieningen in hun onmiddellijke omgeving. De aanlooproute
Brusselsestraat en de route Minderbroedersstraat-Parijsstraat zijn twee belangrijke
routes voor Hertogensite.
In de aanzet tot geïntegreerde visie op de Benedenstad vormt de bereikbaarheid en
doorwaadbaarheid voor zwakke weggebruikers een belangrijk punt. De Dijle moet
maximaal gebruikt worden als drager voor het netwerk. In de Benedenstad bestaat reeds
een betrekkelijk fijnmazig netwerk van straten. Toch moet het netwerk nog vervolledigd
worden. Zeker de ontwikkeling van de grote, nu sterk geïsoleerde, ziekenhuissite moet
ingezet worden om het netwerk fijnmaziger te maken. Er moeten routes worden
gecreëerd die de zwakke weggebruiker kunnen toelaten om straten te vermijden die smal

1
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zijn en eveneens auto- of busverkeer moeten dragen (alternatieven voor Brusselsestraat,
voor Kapucijnenvoer en voor Minderbroedersstraat). Dit kan door een:




Noord-Zuidverbinding over Hertogensite en Janseniushof. De Dijle vormt een
belangrijke drager voor deze route.
Oost-Westverbinding over Hertogensite die het Sint-Jacobsplein verbindt met de
omgeving van de Predikherenkerk
Oost-Westverbinding over Janseniushof tussen Grasmushof en Damiaanplein.

Figuur 3 Hertogensite met dwarse zachte assen

2.2.

VISIE

UIT HET

R U I M T E LI J K S TR U CTU U R P LA N L EU V EN

In de verkeersstructuur voor de binnenstad zoals omschreven in het Ruimtelijk
Structuurplan Leuven (2004) staan een aantal doelstellingen die nog niet zijn gerealiseerd
voor de Benedenstad. De middeleeuwse kern zou zo veel mogelijk gevrijwaard moeten
worden van doorgaand verkeer, door het bundelen van het autoverkeer op primaire
verkeerslussen en het voorzien van parkeergelegenheid op die lussen. Ook de strategische
visienota merkt op dat men voor andere locaties (Hertogensite, Sint-Jacobsplein, Bodart)
tijdig een afweging moet maken om rotatieparkeren daar nog te voorzien/behouden. In
het bestuursakkoord 2013 – 2018 staat echter dat de stad naast parking Bruul ook de
mogelijkheid van een tweede rotatieparking voor de benedenstad onderzoekt, evenals
het mogelijke transferium ter hoogte van de Kapucijnenvoer en de randparkings.
Verder wordt een fijnmazig netwerk van verblijfsruimten en routes voor langzaam verkeer
nagestreefd. Het geheel van straten, pleinen parken en semipublieke binnengebieden
moet aan elkaar geschakeld worden tot één fijnmazig netwerk zodat aangename en vlotte
verplaatsingen hierin mogelijk zijn. Dit netwerk kan ook een toeristische en recreatieve
meerwaarde hebben. Veilige fietsroutes verbinden de middeleeuwse stadskern met de
rest van de binnenstad en de deelgemeenten. Voor het busverkeer wordt de doorstroming
verbeterd op strategische trajecten. Het GRS suggereert de mogelijkheid van een busbaan
over de ziekenhuissite (vrije busbaan over de ziekenhuissite tussen de Brusselsestraat en
de Janseniusstraat).

10
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Het GRS hecht veel belang aan de rol van de Dijle in de binnenstad. Deze moet meer
beleefbaar gemaakt worden. Dit door de rivier op strategische plaatsen open te werken,
door het vrijwaren en creëren van doorzichten naar de rivier vanaf de openbare ruimte,
door de oevers publiek toegankelijk te maken. De Dijle vormt bovendien een belangrijke
drager voor het fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer. Bij de ontwikkeling van de
ziekenhuissite dient de Dijle opengewerkt te worden zodat ze opgewaardeerd kan worden
als drager van publieke groene ruimte. Er moeten ook goed gekozen doorsteken voor
zacht verkeer aangelegd worden die maaswijdte van het infrastructuurnetwerk
verkleinen. Ook hierin is een rol voor de Dijle weggelegd.

2.3.

O N D ER Z O EK

N A A R HE T P U B LI EK P A R KER EN TE

L EU V EN

Naar aanleiding van de geplande herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Leuven, en rekening houdende met het knelpunt parkeervoorzieningen dat werd
gesignaleerd vanuit middenstand en toerisme, heeft de stad Leuven in 2010 een
onderzoek uitbesteed naar het publiek parkeren in Leuven. Dit onderzoek werd in mei
2013 ter kennisname voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en
onderscheidt 3 fases voor het publiek parkeren in de Benedenstad:





Fase 1: Afschaffen parkeren van 490 parkeerplaatsen (op het Hogeschoolplein,
Damiaanplein, Vismarkt, Smoldersplein, en parking Goede Herder) en de realisatie
van Janseniushof; de afgeschafte parkeerplaatsen worden voorzien onder Den Bruul2.
Ten gevolge van parking Den Bruul, kunnen de volgende omgevingen aangelegd
worden als echte verblijfsstraten en –pleinen: Vismarkt en zijstraten, Smoldersplein,
Brouwersstraat, Dirk Boutslaan en Lei.
Fase 2: opvullen restcapaciteit Heilig Hart en Sint-Jacobsplein.
Fase 3: ontwikkelen Hertogensite (incl. rotatieparking) en gelijktijdig wordt SintJacobsplein afgeschaft. Dit voorziet in een netto groei en behoefte van
rotatieparkings.

Opmerking: Momenteel wordt een MOBER opgesteld dat de te verwachten
mobiliteitseffecten als gevolg van de bouw van een ondergrondse rotatieparking onder
het Bruulpark te Leuven van ongeveer 600 parkeerplaatsen beschrijft.

2

In 2011 ging het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Leuven akkoord met een programma van
600 autoparkeerplaatsen waarvan het grootste gedeelte rotatieparkeerplaatsen, aangevuld met een stalling
voor fietsen en bromfietsen. Deze parking Den Bruul wordt ingeplant zijde Brouwersstraat en wordt rechtstreeks
op de primaire verkeerslus Donkerstraat-Fonteinstraat-Brusselsestraat ontsloten.
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3.

H UIDIG

3.1.

S TA P P ER S

BEREIKBAARHEID SPROFIEL

Binnen het mobiliteitsplan van Leuven (2002) heeft men als doelstelling om de
verblijfsgebieden te vrijwaren en worden nabijheid en bereikbaarheid benaderd vanuit de
voetganger en de fietser. Naar aanleiding van de sneltoets van het mobiliteitsplan (2008)
was de zone 30 een te verbreden en te verdiepen thema. Dit resulteerde in de invoering
van de zone 30 binnen de ring van Leuven waardoor het beleid ervoor gekozen heeft dat
de verblijfsfunctie zeer belangrijk wordt. Tegelijk mag de verkeersfunctie echter niet
genegeerd worden.
In 1996 is er door de stad een circulatieplan opgesteld dat enkele aantrekkelijke
voetgangersroutes doorheen de binnenstad bevat. Binnen het projectgebied is het
Dijlepad geselecteerd als voetgangersroute. Tot op heden is het echter nog niet
gerealiseerd (zwarte kleur op onderstaande figuur).

Figuur 4 Dijlepad

3.2.

T R A P P ER S
Binnen het structuurplan van de stad zijn er provinciale en stedelijke fietsroutes
geselecteerd. Onder andere het Dijlepad, Tervuursestraat, Goudbloemstraat, Ridderstraat
en de Brusselsestraat maken onderdeel uit van de provinciale fietsroutes en dienen voor
het bovenlokaal fietsverkeer. Een provinciale fietsroute is een route waarop bovenlokaal
fietsverkeer vanuit de regio naar bestemmingslocaties in Leuven gebundeld wordt op een
veilige en comfortabele infrastructuur. Ze leiden naar de grote verkeersattractoren in
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Leuven (stadscentrum, recreatiedomeinen, campussen, ...). De fietsers leggen er
gemiddeld grote afstanden af (meer dan 5 km). De fietsroute heeft in theorie een eigen
bedding van voldoende breedte, of leidt door een straat met geen of weinig verkeer dat
in elk geval tot een lage snelheid wordt verplicht. De kruispunten met andere wegen
worden zoveel mogelijk beperkt. Waar mogelijk krijgt de fietsroute voorrang op het
andere verkeer. Deze theoretische principes kloppen niet met de praktijk op de
Brusselsestraat. Naast de provinciale routes heeft het gemeentelijk structuurplan ook
stedelijke fietsroutes geselecteerd (o.a. Biezenstraat, Monseigneur van
Waeyenberghlaan). Dit zijn routes waarop het fietsverkeer binnen de agglomeratie
gebundeld wordt op een veilige en comfortabele infrastructuur. Ze leiden het fietsverkeer
naar stedelijke attractoren zoals bijvoorbeeld scholen en ze zorgen voor een
maasverfijning van de provinciale routes. In tegenstelling tot de provinciale routes worden
de stedelijke routes meestal voor kortere afstanden gebruikt (tot 5 km). De routes lopen
door een straat met weinig verkeer of hebben een eigen bedding. Vermits de Biezenstraat
een stedelijke route is maar ook een belangrijke as is van De Lijn en het een aan- en
afvoerroute is van de bovengronds parking Sint-Jacob is er een conflict.

Figuur 5 Fietsroutes Gemeentelijk Structuurplan Leuven

Binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Vlaams-Brabant (BFF) worden de
hoofdroutes, functionele en alternatieve functionele fietsroutes geselecteerd. Figuur 6
geeft deze routes weer en het valt op dat er weinig bovenlokale functionele routes zijn
geselecteerd binnen de ring. De ring zelf is een functionele fietsroute maar de fietspaden
zijn er niet conform. Ook de as Donkerstraat – Ridderstraat is een functionele route (hier
is geen aparte fietsinfrastructuur nodig). Verder zijn de Goudbloemstraat en de
Tervuursestraat in de nabijheid geselecteerd als een alternatieve functionele fietsroute en
is een gedeelte van de Brusselstraat een hoofdroute.

P_0303_160104
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Figuur 6 Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk + aanduiding scholen

Naast de theoretische routes uit de structuurplanning en het BFF wordt er in Leuven in de
praktijk overal gereden en is er binnen de ring meestal geen aparte fietsinfrastructuur.
Door de zone 30, en dus het feit dat het gemotoriseerd verkeer trager rijdt, verhoogt de
visuele zichtbaarheid en kan er verwacht worden dat men hoffelijker is ten opzichte van
de fietser. Er is echter geen enkele juridische grondslag die fietsers voorrang geeft binnen
een zone 30. De schoolroutekaart van Leuven (Figuur 7) illustreert de knelpunten in de
buurt van het projectgebied. De kruispunten van de Kapucijnenvoer met de
Brusselsestraat en met de Minderbroedersstraat vragen extra aandacht alsook deze drie
straten zelf en de Biezenstraat. Het Dijlepad wordt aangeduid als de aanbevolen route.

Figuur 7 Schoolroutekaart
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3.3.

O P EN B A A R

V ER V O ER

Figuur 8 geeft het huidige netplan van De Lijn weer en hieruit valt duidelijk op te maken
dat er een oost-west-bundel door de stad gaat (verbinding tussen station en Gasthuisberg)
en deze raakt ook de site ter hoogte van de Kapucijnenvoer en de Brusselstraat. Naast
deze bundel is er ook een openbaar vervoerconcentratie op de Tiensestraat, Blijde
Inkomstraat, Maria Theresiastraat, de Vesten en op de Kapucijnenvoer.

Figuur 8 Netplan De Lijn

Een analyse van de halte Sint-Pieterskliniek (in de Brusselsestraat) toont aan dat er op een
donderdag 25 buslijnen passeren en dit resulteert in een piek van 80 bussen op
doorsnedeniveau tussen 16u en 17u. Dit bekent dus dat er gemiddeld gezien op
doorsnedeniveau elke 45 seconden een bus passeert. Het station van Leuven ligt op
minder dan 2 kilometer van de site. Beide aspecten zijn een troef voor de ontwikkeling
op Hertogensite omdat de bereikbaarheid van het openbaar vervoer zeer hoog is. Door
de busfrequentie en de nabijheid van het treinstation is de het openbaar vervoer dan ook
een volwaardige modus. De busbundel van stads- en streeklijnen maakt de verbinding
tussen het Gasthuisberg, het Rector De Somerplein en het station van Leuven.

P_0303_160104
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Figuur 9 Analyse doorkomsten De Lijn Halte Sint-Pieterskliniek

De Lijn heeft in het kader van de parkeerstudie Leuven (2013) aangegeven dat er op
verschillende assen doorstromingsproblemen zijn door het parkeerzoekverkeer en de
parkeermanoeuvres. Specifiek voor de omgeving kan er opgemerkt worden dat er enkele
aandachtpunten zijn voor het openbaar vervoer op de busbundel. Het kruispunt van de
Kapucijnenvoer met de Biezenstraat is voor de lijnbussen een knelpunt omwille van de
draaibeweging evenals het kruispunt tussen de Brusselsestraat en de Amerikalaan. Verder
kan het smalle profiel op de Brusselsestraat voor conflicten zorgen tussen de verschillende
modi en in het bijzonder voor bussen die er moeilijkheden ondervinden om elkaar te
kruisen.

3.4.

PRIVAAT

V ER V O ER

De visie voor het verkeersnetwerk van de binnenstad kan worden samengevat in
onderstaande figuur. Dit schema stelt een verkeersleefbare binnenstad voorop waarbij
een multimodale bereikbaarheid gegarandeerd moet worden door het bevoordelen van
fietsers en openbaar vervoer. De verkeerslussen fungeren als verzamelwegen in de
binnenstad en de gedachte hierachter is dat ze de middeleeuwse kern vrijwaren van het
doorgaand verkeer. Ze verzamelen namelijk het verkeer op wijkniveau en voeren het af
naar de ring. Het doorgaand verkeer, dat geen relatie heeft met de wijk, moet worden
geweerd door de organisatie van het autoverkeer in lussen. Op enkele strategische
trajecten wordt het busverkeer bevoordeeld en de fietsroutes vanuit de deelgemeenten
komen tot in het hart van het centrum.
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Figuur 10 Verkeersnetwerk binnenstad (GRS Leuven)

De centrumparkings hangen op aan de primaire verkeerslussen (zwart in Figuur 11) en het
langsparkeren wordt opgeheven in de radiaalstraten van het historische centrum. Het
projectgebied Hertogensite ligt tussen twee primaire verkeerslussen (lus Kapucijnenvoer
– Sint-Jacobsplein – Tervuursestraat en lus Donkerstraat – Fonteinstraat/Tessenstraat –
Brusselsestraat3) die elk ophangen aan de ring die op dat gedeelte geselecteerd is als een
primaire weg type II. Ook de invalswegen tussen de snelweg en de ring, namelijk de
Nieuwe Mechelsesteenweg en de Koning Boudewijnlaan, zijn in het provinciaal
structuurplan geselecteerd als primaire weg II. De parking Sint-Jacob wordt ontsloten door
beide primaire verkeerslussen en er is een bypass tussen de twee vermits het fysiek niet
onmogelijk is gemaakt om van de ene naar de andere lus te gaan. In het GRS worden de
langparkeerplaatsen op Sint-Jacob (P23) op termijn afgeschaft en men voorziet een
stadsparking Sint-Pieter/Sint-Rafaël (P12) op het projectgebied. Naast de primaire lussen
worden er ook secundaire lussen geselecteerd en deze bedienen een
bestemmingsparking. De lus Fonteinstraat – Brusselsestraat – Tielemanslaan – Dirk
Boutslaan – Brouwersstraat – Petermannenstraat – Donkerstraat is zo’n lus en loopt ten
noorden van Hertogensite. Het principe van de lussen wordt in de praktijk niet hard
gemaakt want er is een doorsteek mogelijk tussen beide lussen.

3

Momenteel ontsluit de lus Donkerstraat – Fonteinstraat/Tessenstraat – Brusselsestraat geen centrumparking
maar van zodra de parking de Bruul wordt gerealiseerd is dit wel het geval.
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Figuur 11 Primaire en secundaire verkeerslussen (GRS Leuven)

De provinciale fietsroutes die eerder zijn besproken liggen buiten de primaire
verkeerslussen met uitzondering van de Tervuursestraat, Minckelersstraat,
Bondgenotenlaan en Brusselsestraat maar ze vallen wel vaak samen met de secundaire
verkeerslussen.
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4.

H UIDIG

4.1.

O M G EV I N G

4.1.1.

D R U KT E B E E LD 2011

MOBIL ITEITSPRO FIEL
VAN DE SITE

In 2011 heeft de verkeerstechnische dienst van de politie Leuven verschillende
doorsnedetellingen uitgevoerd op de verkeerslussen. Figuur 12 geeft de relevante
tellingen weer voor een donderdag en een zaterdag. Er is telkens gedurende een periode
van 2 uur geteld en dit tijdens de ochtend (7u – 9u) en tijdens de avond (16u – 18u). De
groene cellen geven de inkomende motorvoertuigen weer en de rode de uitgaande. Door
werkzaamheden op de Kapucijnenvoer (januari 2013 – eind 2014) kunnen er in het kader
van het MOBER geen extra kruispunttellingen uitgevoerd worden, omdat deze een
vertekend beeld zouden opleveren.

Figuur 12 Verkeerstellingen 2011 – 2-uurwaarden

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de avondspits telkens de grootste verkeersstromen
oplevert. Op zaterdag is het verschil tussen de ochtend en avond opvallend terwijl dit
verschil beperkter is op donderdag. De Kapucijnenvoer is, in het bijzonder tijdens de
avond, zowel op donderdag als op zaterdag een belangrijke invalsweg.
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In het kader van de opmaak van het MOBER is het belangrijk om over spitsuurwaarden te
beschikken. Indien er wordt aangenomen dat de spitsuurwaarden de helft zijn van de 2uurwaarden bekomt men de verkeersintensiteiten voor een weekdag (donderdag) zoals
weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 13 Verkeerstellingen 2011 – 1-uurwaarden (weekdag)

4.1.2.

HUIDIGE

P A R KE E R S I T U A T I E

In het kader van de parkeerstudie die voor de stad Leuven is uitgevoerd, zijn er gegevens
beschikbaar over het gebruik van parking Sint-Jacob. De parking beschikt over 199
parkeerplaatsen en de bezettingscijfers dateren van maart 2011. Zoals uit onderstaande
tabel blijkt, is er op de parking nog een restcapaciteit aanwezig. Hierbij dient er opgemerkt
te worden dat de gegevens van 2011 dateren en er intussen een afbouw is geweest in de
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ziekenhuisactiviteit in de omgeving. Bijgevolg kan er gesteld worden dat de restcapaciteit
naar alle waarschijnlijkheid wat hoger zal zijn.
Tabel 1 Gebruik parking Sint-Jacob (gegevens maart 2011)
gegevens 2011

Parking
St-Jacob
RESTCAPACITEIT

4.2.

HUIDIGE

Aanbod
199

VM
77%
46

Donderdag
NM
63%
74

AV
54%
92

VM
32%
135

Zaterdag
NM
47%
105

AV
39%
122

A CT I V I T E I T EN O P D E S I T E

Momenteel zijn er zowel functies van het Universitair Ziekenhuis Leuven als van de
Katholieke Universiteit Leuven aanwezig op de site. Tegen 2020 zullen de functies
uitgedoofd zijn. Op 3 juli 2013 heeft er een overleg plaatsgevonden met het Universitair
Ziekenhuis Leuven4 waarop de huidige invulling van de site werd besproken. Dit betekent
dan ook dat de toekomstige verkeersgeneratie ten gevolge van de ontwikkeling geen pure
toename is van het verkeer vermits er momenteel ook een verkeersgeneratie is die wordt
vervangen door de nieuwe invulling.

4.2.1.

D R U KT E B E E LD D A G WA A R D E N
Onderzoek van het UZ Leuven geeft aan dat 67% van haar werknemers met de wagen
komt en 80% aanwezig is. De KU Leuven heeft voor haar werknemers in de binnenstad
een autoaandeel van 37% berekend en een aanwezigheid van 70%. Volgens de gegevens
van het UZ Leuven zijn er in 2014 circa 1190 personeelsleden waarvan 890
personeelsleden op dagbasis aanwezig zijn op de site (UZ Leuven en KU Leuven). Rekening
houdend met de modale verdeling van de werknemers, heeft het UZ Leuven aangegeven
dat er op dagbasis circa 470 auto’s worden aangetrokken tot de site.
Om het huidige mobiliteitsprofiel van de bezoekers aan de site in kaart te brengen, is er
op dinsdag 28 januari 2014 enquêteonderzoek uitgevoerd aan de drie toegangen van de
huidige ziekenhuissite: toegang Sint-Pieterziekenhuis (7u30 – 20u), toegang Cuythoek
(7u30-18u) en toegang Sint-Rafaëlziekenhuis (7u30-18u). Dit onderzoek had als doel om
de huidige verkeersgeneratie ten gevolge van bezoekers aan de site in beeld te brengen.
Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat er circa 1840 bezoekers per dag naar de site
komen en dat 65% ervan via de toegang aan het Sint-Rafaëlziekenhuis binnenkomt.
Ongeveer 38% van de bezoekers komt als autobestuurder en 25% als autopassagier. Het
openbaar vervoer (met voornamelijk halte Sint-Rafaël (41%) en halte Sint-Pieters (25%)
maar ook halte Station (19%)) is met 21% de derde belangrijkste vervoerswijze van de
bezoekers. Dit leidt ertoe dat er op dagbasis ca. 700 auto’s door bezoekers worden
aangetrokken naar de omgeving (vnl. parkeren op het Sint-Jacobsplein) en dat het
maximaal aantal voertuigen per uur (gemeten tussen 13u15 en 14u15) 107 bedraagt.

4

Aanwezigen UZ Leuven: Annemie Glorieux (Diensthoofd Ruimteplanning), David Derwael (Spatial
development), Gunther Gonissen (Logistics)
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Grafiek 1 Huidige modale verdeling bezoekers ziekenhuis

Voor de werknemers en bezoekers samen (= totaal) kan er dus vastgesteld worden dat er
circa 1170 personenauto’s op dagbasis worden aangetrokken in 2014. Vermits het UZ
Leuven op termijn de activiteiten op de site zal afbouwen en zicht heeft op de afbouw van
de werknemers op de site, kan er bepaald worden hoe de autoattractie verder zal
evolueren. Hiervoor wordt er aangenomen dat de bezoekersattractie lineair verbonden is
met de werknemers. Tabel 2 geeft de evolutie van het personeel en de bezoekers weer
alsook de daarmee gekoppelde evolutie van de attractie van de voertuigen op dagbasis.
Tabel 2 Evolutie personeel en bezoekers campus benedenstad

4.2.2.

D R U KT E B E E LD (S P I T S ) U U R WA A R D E N
Om inzicht te krijgen in zowel de toekomende als de vertrekkende bezoekers/patiënten
van het UZ worden enerzijds de gegevens van de toekomende bezoekers uit het
enquêteonderzoek geanalyseerd (aantallen, spreiding, vervoerswijzekeuze). Anderzijds
worden aannames gedaan om de verblijfsduur van de bezoekers te bepalen. Op basis van
andere ziekenhuissites kan er aangenomen worden dat 20% van de bezoekers/patiënten
circa 0 à 1 uur blijft, 60% 1 à 2 uur en 20% 2 à 3 uur. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te
krijgen in zowel de toekomende als vertrekkende bezoekers/patiënten.
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Bijkomend heeft het UZ ook haar slagboomgegevens overgemaakt (onderscheid tussen
in- en uitgaand verkeer) zodat het mogelijk is om uitspraken te doen over de spreiding van
de werknemers doorheen de dag.
Onderstaande tabel geeft de autoproductie en -attractie voor de ochtendspits (8u-9u) en
de avondspits (17u-18u) weer. Deze cijfers hebben betrekking op
toekomende/vertrekkende auto’s in dat uur. Voor werknemers (productie en attractie) is
dit bepaald op basis van de slagboomgegevens en voor de toekomende (attractie)
bezoekers op basis van de enquête. Bij vertrekkende bezoekers (productie) wordt dit
bepaald op basis van de aannames met betrekking rond de verblijfsduur. Op deze manier
kan er worden afgeleid dat de verkeersattractie en –productie ’s ochtends tussen 8u en
9u ca. 220 wagens bedraagt en ‘s avond tussen 17u-18u ca. 130 wagens.
Tabel 3 Huidige productie en attractie tijdens de spits

Auto's
Werknemers
Bezoekers
TOTAAL

P_0303_160104

OSP (1u)
Prod.
Attr.
19
86
33
83
52

169
221

ASP (1u)
Prod.
Attr.
68
11
38
11
106

22
128
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5.

T OEKOMSTIG

5.1.

B EL E I D S CO N T EX T

5.1.1.

P A R KE E R V E R O R D E N I N G

BEREIKBAARHEIDSPROFI EL

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van
parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg 5 is van kracht op het
plangebied.
Algemeen geldt o.a. het volgende:
 Een fietsenstalling is ofwel een box waarvan de minimum binnenafmetingen zijn:
1,92m lang, 0,70m breed en 1,25m hoog; ofwel een standplaats (overdekt of in open
lucht) daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en als dusdanig door het college
aanvaardt. De minimum afmetingen van de standplaats zijn 1,75 m lang en 0,70m
breed. De standplaats dient minimaal verhard te worden met grint. De stalling moet
gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf het openbaar domein d.w.z. zonder door woon- of
bureelgedeelten van het gebouw te gaan. De vrije breedte van de toegangsweg tot
de berging moet min 0,90m bedragen.
 De fietsenstallingen moeten aangelegd worden of voorzien zijn op het bouwperceel
zelf waarop het gebouw zal komen, ofwel op een perceel gelegen op een afstand van
maximum 100 m van het bouwperceel (vogelvlucht vanaf perceelgrens).
 Een parkeerplaats is ofwel een garage, een garagebox of carport met de volgende
minimumafmetingen: 5 m lang, 2,75 m breed en een minimum vrije hoogte van 1,80
m langs de toegangszone voor de wagen ofwel een standplaats (overdekt of in open
lucht) daartoe speciaal aangelegd en uitgerust. De minimale afmetingen zijn 4,50 m
lang op 2,25 m breed en een vrije hoogte van 1,80 m. De standplaats dient minimaal
verhard te worden met grint, zodat ze niet verzakt onder het verkeer en begaanbaar
is voor voetgangers. Elke parkeerplaats dient afgebakend te worden met duurzame
materialen. De parkeerplaatsen in open lucht dienen uitgevoerd te worden in
waterdoorlatende materialen.
 De publieke parkeerplaatsen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen zodanig dat
deze gebruikt kunnen worden door alle bezoekers, deze parkeerplaatsen dienen als
dusdanig ook aangeduid te worden, volgens een aanduiding goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen. Voor deze parkeerplaatsen kan een
vergoeding gevraagd worden op werkdagen tussen 9.00u en 18.00u door de
uitbaters. Deze parkeerplaatsen dienen minimum op zon- en feestdagen en alle
avonden tussen 18u en 6u30 gratis open te blijven en ter beschikking gesteld te
worden.
 Indien publiek toegankelijke parkeerplaatsen aangelegd worden, in plaats van
parkeerplaatsen welke enkel kunnen gebruikt worden door de eigenaar of huurder,
dient men maar de helft van het aantal nodige parkeerplaatsen aan te leggen.

5

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen
buiten de openbare weg vastgesteld door de gemeenteraad op 25/02/2013, goedgekeurd door de Bestendige
Deputatie op 27/06/2013 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 02/08/2013.
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Parkeerplaatsen nodig voor woonruimten (woningen, appartementen, studio’s en
kamers) worden uitgesloten uit deze toepassing
De parkeerplaatsen moeten aangelegd worden of voorzien zijn op het bouwperceel
zelf waarop het gebouw zal komen, ofwel op een perceel gelegen op maximum
1.000 m van het bouwperceel (vogelvlucht vanaf perceelgrens).
De schikking en toegangswegen tot de parkeerplaatsen moeten voldoen aan de
maatvoering uit Figuur 14. Er worden maximaal 2 in elkaar verlengde liggende en
aansluitende parkeerplaatsen toegestaan voor zover het geen parkeerplaatsen
betreft die nodig zijn voor een publieke bestemming.

Figuur 14 Maatvoering parkeerplaatsen per rijstrook (Stedenbouwkundige verordening
Leuven, 2010)

De parkeerverordening stelt dat wanneer voor een gebied een bijzonder plan van aanleg
(BPA) of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd opgemaakt en deze andere normen
opleggen dan de verordening, deze plannen voorrang hebben op de algemene norm 6.
Indien een bestemming niet voorkomt in de volgende opsomming, zal de bestemming
ingedeeld worden bij een vergelijkbare bestemming.
Opmerking: Vermits er een RUP wordt opgesteld voor de site kunnen onderstaande
normen uit de verordening dus als richtwaarde worden meegenomen.
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Meergezinswoningen


Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per woongelegenheid van maximum 150m²



Per schijf van 3 woongelegenheden of studio’s dient 1 extra parkeerplaats
voorzien te worden



Voor woningen groter dan 150m² dient per bijkomende schijf van 150m² een
extra parkeerplaats voorzien te worden

In de normering wordt de vloeroppervlakte per bouwlaag berekend met inbegrip van de buitenmuren

25

P0303 – MOBER RUP Hertogensite Leuven
Versie 1.08









26

Minimum fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per woongelegenheid

Gebouwen voor handel, diensten, vrije beroepen (winkels, warenhuizen, cafés
dokterspraktijk, tandartspraktijk, apotheek, kinesitherapie...)


Nieuwbouw: 1 parkeerplaats
vloeroppervlakte



Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende begonnen schijf van 75 m²



Minimum aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten: er wordt verwezen
naar de Gewestelijke verordening Toegankelijkheid



Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen schijf van
50m² vloeroppervlakte



Vrijstelling: indien de ruimte beperkt wordt tot maximum 100m² is er geen
parking of fietsenstalling nodig voor deze bestemming



Vermindering: ½ van het aantal indien de parkeerplaatsen openbaar
gebruikt worden.

per

begonnen

schijf

van

m2

75

Schouwburgen, bioscopen, concertgebouwen, congresgebouwen, auditoria en
gelijkaardige


Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 10 zitplaatsen



Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende, begonnen schijf van 10
zitplaatsen.



Minimum aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten: er wordt verwezen
naar de Gewestelijke verordening Toegankelijkheid



Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen schijf van
10 zitplaatsen



Vermindering: ½ van het aantal indien de parkeerplaatsen openbaar
gebruikt worden.

Kantoorgebouwen


Nieuwbouw: 1
vloeroppervlakte



Minimum aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten: er wordt verwezen
naar de Gewestelijke verordening Toegankelijkheid



Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen schijf van
50m²



Vrijstelling: indien de ruimte beperkt wordt tot 100m² is er geen
parkeerplaats nodig voor deze bestemming.



Vermindering: ½ van het aantal indien de parkeerplaatsen openbaar
gebruikt worden.

parkeerplaats

per

begonnen

schijf

van

75m²

Woon- en zorgcentra voor bejaarden


Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 4 kamers



Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende schijf van 4 kamers



Minimum aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten: zie gewestelijke
verordening Toegankelijkheid



Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per 5 kamers
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5.1.2.

LEUVEN

KL I M A A T N E U T R A A L

In februari 2013 heeft de Stad Leuven een plan 7 opgesteld ‘Leuven Klimaatneutraal’ dat
streeft naar geen netto uitstoot meer van klimaatverstorende broeikasgassen. In het plan
worden verschillende maatregelen opgelijst die betrekking hebben tot mobiliteit en deze
kunnen geclusterd worden in drie groepen:




T1: Verminderen van de vraag
T2: Modal shift naar duurzamere transportvormen. Modal shares worden als volgt
gekarakteriseerd: (% autoverkeer, % openbaar vervoer (OV), % fiets)
T3: Technologische verbeteringen aan transportmiddelen en ‐systemen

Hieronder worden enkele mobiliteitsmaatregelen opgelijst die relevant (kunnen) zijn voor
de projectontwikkeling. Een volledige bespreking van deze maatregelen is terug te vinden
in het rapport Leuven Klimaatneutraal.


(T1) Lokale diensten: deze maatregel verhoogt het aanbod aan lokale, wijkgebonden
diensten waardoor de vraag naar mobiliteit kan dalen.
 (T2) Leuven fietsstad: deze maatregel viseert een consequent en volgehouden
fietsbeleid voor de stad Leuven, met uitrol van de benodigde infrastructuren en
flankerende maatregelen.








Een bestuurlijk verankerd, integraal fietsbeleid waarbij geïnvesteerd wordt
in bijkomende fietsvoorzieningen.



Het verder ontmoedigen van doorgaand gemotoriseerd verkeer door het
stadscentrum.



Een aangepast parkeerbeleid met voldoende hoge parkeertarieven en
doeltreffende park&ride‐infrastructuur aan de stadsranden.



Fietsen bijkomend aantrekkelijk maken voor bedrijven en diensten door het
verstrekken van fietsvergoedingen en het voorzien van geschikte
infrastructuur.

(T2) Leuven openbaar vervoersstad: deze maatregel zet primordiaal in op een
performante openbaar vervoersinfrastructuur.


Verbetering van de OV‐dienstverlening door de bouw van vier regionale en
twee stadstramlijnen.



Een flankerende investering in de aanleg van 50 km fietspaden.



Een afgestemd prijsbeleid ten aanzien van het autogebruik.



Een versterkte inzet op de ontwikkeling van mobiliteitsclusters; daarbij
wordt de inplanting van functies geënt op de OV‐structuur.

(T2) Leuven combistad: deze maatregel combineert ingrepen uit Leuven fietsstad en
Leuven OV‐stad waardoor het autogebruik verder teruggedrongen kan worden.
(T2) Autoluwe binnenstad: het betreft een groep maatregelen die het autogebruik
ontmoedigen

7

H. Vandevyvere et al., De transitie naar Leuven Klimaatneutraal 2030: Wetenschappelijk eindrapport, Februari
2013.
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5.1.3.

(T2) Collectief goederentransport: deze maatregel voorziet in het groeperen van
goederentransport om een duurzaamheids‐ en efficiëntieverhoging te realiseren.

M O B I L I T E I T S V I S I E 2020 D E L I J N
De Lijn Vlaams-Brabant heeft een Nieuw Busplan opgesteld voor de stad Leuven waarbij
er in eerste instantie wordt ingezet op trein- en busverkeer en in een latere fase op de
tramverbindingen die passen binnen Mobiliteitsvisie 2020. Binnen dit Nieuw Busplan staat
de bipool treinstation – Gasthuisberg centraal met streeklijnen via de vesten en/of de
singels. Zo zal er een voorstadsnet worden uitgebouwd binnen een straal van 7.5 km rond
Leuven met rechtstreekse verbindingen met de binnenstad. In een straal van 10 tot 20
kilometer wordt er met snelbussen gewerkt. Om het verkeer in het centrum te
verminderen rijden de streeklijnen via de ring en worden de toegangspoorten tot de stad
ingericht als overstappunten. Op deze overstappunten kan er vervolgens overgestapt
worden op de stadslijnen en op de Ringbus 600 die in beide richtingen rijdt. De
schooldiensten en de streeklijnen met een hoge bezetting aan scholieren zullen nog steeds
het centrum bedienen alsook de nachtbussen.

Figuur 15 Bipool Gasthuisberg – Station (3e Busplan Leuven)

De Lijn heeft aangegeven dat het aantal bussen door de stad op dagbasis met ongeveer
30% zal dalen. Tijdens de spitsuren is de daling zeer beperkt omdat er nog een aanzienlijke
hoeveelheid schooldiensten zijn.
Tijdens het proces van het Masterplan zijn er verschillende scenario’s geanalyseerd in
verband met het openbaar vervoer (ontkoppelde routes, openbaar vervoer over de site,
...). Onderstaande figuur geeft het toekomstige weerhouden tracé voor het openbaar
vervoer weer. Hierbij gaat de busbundel tussen het station Leuven en Gasthuisberg via de
Biezenstraat – Kapucijnenvoer – Fonteinstraat – Brouwersstraat – Dirk Boutslaan. Andere
stadslijnen volgen maximaal hetzelfde tracé. Optimalisatie van de kruispunten op het
nieuwe tracé vormen een belangrijke voorwaarde voor de implementatie ervan.
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Figuur 16 Weerhouden toekomstig tracé openbaar vervoer

5.1.4.

ONDERZOEK

N A A R D E U I T WE R KI N G V A N E E N A U T O LU WE B I N N E N S T A D

Naar aanleiding van het onderzoek naar het aantal parkeerplaatsen die zullen voorzien
worden in parking Bruul, werd door de afdeling Ruimtelijk Beleid en VOM een eerste visie
uitgewerkt voor het parkeren in de binnenstad en de mogelijke uitwerking van een
autoluwe kern. Het college heeft zich in augustus 2013 akkoord verklaard met o.a.
onderstaande principes.
Hertogensite ligt op de grens van zone A (de middeleeuwse kern gelegen binnen de eerste
stadsomwalling) en zone B (gelegen tussen de eerste stadsomwalling en de singels en
vesten). Voor elk van deze zones worden er in de nota enkele principes gegeven. In zone
A zijn de bestemmingen (publieke functies, private parking, ...) slechts bereikbaar via één
route. Per ontsluiting dient de wenselijkheid van enkelrichtingscircuits onderzocht te
worden. In zone B wordt het gemotoriseerd verkeer zoveel als mogelijk geconcentreerd
op de ontsluitingsstraten en krijgt het zacht verkeer prioriteit op de niet geselecteerde
binnenstadsontsluitingsstraten (dit zijn voornamelijk de woonstraten). De
binnenstadontsluiting komt in grote lijnen overeen met de primaire verkeerslussen van
het GRS. De lussen dienen onafhankelijk van elkaar te functioneren en kortsluitingen
tussen de lussen moeten uitgesloten worden zodat er geen doorgaand verkeer in de
verkeersluwe straten kan terechtkomen.

P_0303_160104
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Figuur 17 Opdeling Leuvense binnenstad

Na de eerste visie werden verschillende stappen gezet richting een autoluwe binnenstad.
De gemeenteraad heeft in dat opzicht in zitting van 23 maart 2015 het princiepsbesluit
parking Den Bruul en het parkeerbeleid Benedenstad goedgekeurd.
De stad zal een ondergrondse rotatieparking laten aanleggen onder de huidige
recreatiezone Den Bruul, met behoud van dit domein als recreatiedomein met parkachtig
karakter. Samen met de bouw van deze parking, zal de stad Leuven een eerste fase
uitvoeren van het project voor een autoluwe middeleeuwse stadskern. Daarvoor zal ze
het parkeerbeleid in de binnenstad, kant Benedenstad, herzien. Met deze beslissing
besloot de gemeenteraad tot de aanleg van de Bruulparking met een capaciteit van
ongeveer 600 plaatsen. Tegelijk keurde ze de grote lijnen van het parkeerbeleid voor de
Benedenstad goed, en bevestigde ze de samenhang tussen de aanleg van deze
Bruulparking en het autoluw maken van de middeleeuwse stadskern. Direct volgend op
de realisatie van parking Den Bruul, zal een eerste fase van dit beleid uitgevoerd worden,
namelijk het noordwestelijke gedeelte van de middeleeuwse stadskern dat door de
Bruulparking wordt bediend.
In het voorjaar 2016 zal de gemeenteraad beslissen over het actieplan voor de autoluwe
binnenstad. De eerste uitvoeringen zullen vermoedelijk volgen in het najaar van 2016.

5.2.

M ES O

EN M I CR O - ON TS L U I TI N G

5.2.1.

M E S O - O N T S LU I T I N G
Voor de meso-ontsluiting worden er twee scenario’s opgesteld.
 Scenario A: Verkeersafwikkeling Hertogensite binnen bestaande verkeerscirculatie
en dubbelrichtingslussen + fysieke knip tussen de lussen. De ontsluiting is tweeledig,
enerzijds via de lus Tervuursestraat – Kapucijnenvoer en anderzijds via de lus
Donkerstraat – Tessenstraat – Brusselsestraat.
 Scenario B: Verkeersafwikkeling binnen bestaande verkeerscirculatie en
dubbelrichtingslussen zoals scenario A mét enkelrichting op Kapucijnenvoer tussen
Biezenstraat en Minderbroedersstraat (van noord naar zuid) + fysieke knip tussen de
lussen.
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Onderstaande figuur geeft beide scenario’s voor de meso-ontsluiting visueel weer. Binnen
de huidige verkeersstructuur is het ook mogelijk om via de Minderbroedersstraat,
Parijsstraat, Schapenstraat, Karmelietenberg en Naamsestraat de benedenstad (en
Hertogensite) te verlaten. Echter, deze relatie is minder direct naar de R23 Vesten. In
voorliggende MOBER wordt bij de verdere uitwerking abstractie gemaakt van deze
(secundaire) verkeersrelatie.

Figuur 18 Scenario’s meso-ontsluiting (links: scenario A; rechts: scenario B)

5.2.2.

M I CR O - O N T S L U I T I N G
In het project worden drie ondergrondse parkeergarages voorzien die niet met elkaar zijn
gekoppeld. Dit betekent dat het niet mogelijk is om van de ene naar de andere parking te
rijden. De grootste parking (ca. 400 parkeerplaatsen) ontsluit rechtstreeks op de
Kapucijnenvoer, de tweede parking (ca. 50 parkeerplaatsen) ontsluit via de
Minderbroedersstraat en de derde parking ontsluit via de Brusselsestraat (ca. 135
parkeerplaatsen). In het meso-ontsluitingsscenario B – waarbij er een gedeeltelijke
enkelrichting is op de Kapucijnenvoer – is de westelijke parking langsheen de
Kapucijnenvoer enkel bereikbaar via de beweging Tervuursestraat – Biezenstraat –
Kapucijnenvoer. Het wegrijden uit de parking Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat
naar de ring gaat in scenario B enkel via de Kapucijnenvoer. De parking geënt op de
Brusselsestraat ontsluit via de lus Donkerstraat-Tessenstraat-Brusselsestraat. Het
segment van de Brusselsestraat tussen de Tessenstraat en de Ridderstraat is enkelrichting
staduitwaarts.
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Figuur 19 Micro-ontsluiting parkeerlobben
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6.

T OEKOMSTIG

MOBIL ITEITSPROFIEL

Zoals hoger aangegeven wordt het toekomstig mobiliteitsprofiel van het masterplan en
het beoogde programma van de projectontwikkeling geactualiseerd als vertaling van het
masterplan naar het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het toekomstig mobiliteitsprofiel wordt
opgesteld aan de hand van het programma dat volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan
realiseerbaar is. Het merendeel van de gehanteerde kencijfers zijn tot stand gekomen op
basis van een afstemmingsoverleg8 in het proces van de opmaak van het masterplan (d.d.
1/10/’13), een afstemmingsoverleg in het proces van de opmaak van het ruimtelijk
uitvoeringsplan (d.d. 2/09/’15) en via mailcontact met de afdeling Beleid Mobiliteit
Verkeersveiligheid (BMV) van de Vlaamse Overheid (entiteit Vlaams-Brabant).
De productie- en attractiecijfers die hieronder worden berekend geven de absolute cijfers
weer voor het programma dat wordt ontwikkeld. Hierbij is er nog geen rekening gehouden
met het feit dat er momenteel ook een (gedeeltelijke) invulling is op de site en dat er dus
reeds verkeer wordt gegenereerd. Daarenboven is er ook nog geen rekening gehouden
met gecombineerde verplaatsingen. Een werknemer op de site kan bijvoorbeeld na zijn
werkuren een bezoek brengen aan een handels- of horecazaak of aan de
podiumkunstenzaal waardoor geen extra verplaatsingen worden gegenereerd. Ook kan
het gaan over werknemers met een werkplek in het centrum van Leuven of bezoekers aan
het centrum van Leuven die tevens een functie binnen de Hertogensite bezoeken. Deze
gecombineerde verplaatsingen zijn niet in mindering gebracht. Vermits de bestaande
activiteiten zullen verdwijnen en er gecombineerde verplaatsingen zullen optreden, zal de
netto groei van het verkeer lager zijn. De berekende productie en attractie in
onderstaande paragrafen geeft het effect weer van het programma theoretisch gezien de
grootste verkeersgeneratie met zich mee zal brengen. Het gaat uit van spitsuurwaarden.
In onderdeel 6.6 wordt dieper ingegaan op het netto-effect.

6.1.

PROGRAMMA
Er zijn duidelijke verschilpunten tussen het programma van het MOBER van het
masterplan en het programma van het MOBER van het RUP. 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.
Dit MOBER (ifv het RUP) gaat in dat opzicht uit van het programma dat theoretisch gezien
de grootste verkeersgeneratie met zich mee zal brengen. De belangrijkste parameters zijn
daarin de oppervlaktes van de kantoorruimtes en van de horeca- en handelszaken. Deze
functies zijn in het RUP realiseerbaar als aanverwante functies aan het wonen. Onder aan
het wonen aanverwante functies worden in het RUP beschouwd: “bedrijven, kantoren en

8
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diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele en
recreatieve voorzieningen en openbare groene of verharde ruimtes”. Het aandeel
aanverwante functies is per zone in het RUP aangegeven. De aanverwante functies kunnen
vrij ingevuld worden volgens bovenstaande definitie, met uitzondering van een beperking
op het aandeel horeca en handel.
In het programma van voorliggend MOBER worden de aanverwante functies theoretisch
maximaal ingevuld omdat ze meer verkeer zullen genereren dan de woonfunctie. Om
diezelfde reden worden zij maximaal beschouwd als kantooroppervlakte gezien de sterke
verkeersgeneratie die hiermee gepaard gaat. De resterende oppervlakte van de
aanverwante functies wordt als horeca of handel beschouwd. De oppervlakte voor
woningen wordt in het MOBER bijgevolg tot het minimum beperkt omdat er wordt
uitgegaan van een worst-case scenario. Naast de aanverwante functies en de
woonfunctie, voorziet het RUP ruimte voor een museum, een welzijnstoren van het UZ
Leuven en een podiumkunstenzaal. Deze functies worden volledig in het MOBER
meegenomen. Tot slot is er een zone voor multifunctionele ontwikkeling die voor
minimum de helft als gemeenschapsvoorzieningen en maximum de helft als kantoren is
bestemd. Deze zone omvat de monumenten in de Minderbroederstraat die eigendom
blijven van de KU Leuven. Hier zijn nog geen gedetailleerde activiteiten gekend. Uitgaande
van een worst-case wordt deze oppervlakte volledig als kantooroppervlakte beschouwd.
Onderstaande tabellen geven een beeld van de wijzigingen van het programma tussen het
masterplan en het RUP. Het betreffen in hoofdzaak volgende wijzigingen:
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De contour van het RUP is iets ruimer dan de contour van het masterplan, wat de
stijging van de totale brutovloeroppervlakte met ongeveer 5 000 m² verklaart.
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. Voorliggend MOBER (ifv het RUP) maakt hier geen onderscheid in en
houdt rekening met een 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 RUPprogramma omdat er meer zorgwoningen op eenzelfde oppervlakte gerealiseerd
kunnen worden. De totale woonoppervlakte ligt in voorliggend MOBER 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).
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 podiumkunstenzaal zelf, ruimtes in functie van de
podiumkunstenzaal zoals foyer, break out rooms, vergaderzalen… In het MOBER van
het masterplan was hier nog geen informatie over beschikbaar en werd enkel de
grootte van de podiumkunstenzaal zelf aangegeven.
De stad Leuven wil de podiumkunstenzaal in ondergeschikt belang ook voor meetings
kunnen inzetten. De bezetting van de podiumkunstenzaal als meetingruimte gaat uit
van het 3-stoelen-principe. Dit principe houdt in dat iedere meetingdeelnemer een
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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. Er wordt ruimte 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 1000 personen
(waar in het MOBER van het masterplan werd van uitgegaan) is bijgevolg niet
realistisch op basis van de aanwezige infrastructuur. Er kunnen meetings tot 350
personen plaatsvinden en in uitzonderlijke gevallen tot maximum 500 personen.
Het programma van het masterplan voorziet 3 816 m² handel en 2 030 m² horeca. In
voorliggend ontwikkelingsscenario van het RUP kan maximaal 4 500 m² ontwikkeld
worden in functie van horeca en 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 dit RUP-scenario is een
gevolg van de maximalisering van de kantooroppervlakte (zie volgend punt). De
maximale oppervlakte die volgens het RUP kan ontwikkeld worden in horeca/handel
bedraagt 6 350 m².
De brutovloeroppervlakte van kantoren is in voorliggend MOBER 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. De
oppervlakte voor aanverwante functies in het RUP is hier volledig als
kantooroppervlakte beschouwd aangezien kantoren meer verkeer genereren 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). Op die manier wordt in het
MOBER uitgegaan van een worst-case scenario. 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. Dit werd ook in de sensitiviteitstoets opgenomen (zie verder).
De oppervlakte van het museum is gehalveerd omdat er duidelijkheid is dat het
bestaande museum HistarUZ in het nieuwe project geïntegreerd zal worden.
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 ontwikkeling van de
welzijnstoren een afzonderlijke studie uitgevoerd. Het RUP baseert zich op het
gedetailleerde programma van de stedenbouwkundige aanvraag.

Tabel 4: Programma MOBER in functie van het masterplan
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Wonen (pure woonfunctie) 564 eenheden
Woonzorg
120 eenheden
Podiumkunstenzaal
1400 plaatsen
Commercieel
Horeca
Kantoor
Cultuur (museum)
Welzijnstoren UZ Leuven
TOTAAL

Oppervlakte (m² bvo)
62050
10691
7661
3816
2030
1500
1040
11508
100296

Tabel 5: Programma MOBER in functie van het RUP

Wonen (pure woonfunctie)
Podiumkunstenzaal
Horeca/handel
Kantoor
Museum
Welzijnstoren UZ Leuven
TOTAAL

6.2.

V ER K E ER S G EN ER A TI E

6.2.1.

WONEN

621 eenheden
1400 plaatsen

Oppervlakte (m² bvo)
68259
10000
4500
9471
550
12800
105580

In dit stadium van het proces is er nog geen zicht op het exact aantal slaapkamers per
wooneenheid waardoor de gemiddelde gezinsgrootte niet op deze manier bepaald kan
worden. In voorliggend theoretisch scenario kan ongeveer 68.259 m² bruto
vloeroppervlakte als “pure” woonfunctie ontwikkeld worden en de gemiddelde
woonoppervlakte van de woonentiteiten bedraagt 110 m². Dit komt dus neer op circa 621
wooneenheden. Omwille van deze oppervlakte kan er worden uitgegaan dat de
appartementen gemiddeld over 2 slaapkamers beschikken.
Op basis van enkele statistische sectoren 9 voor de Leuvense Binnenstad (2009) kan de
gemiddelde gezingsgrootte worden bepaald. Voor de omgeving waar de ontwikkeling zich
afspeelt, komt dit neer op 1,56 personen per huishouden. Gezien het gaat over een
nieuwe woonontwikkeling, met een zekere attractie van tweeverdieners en gezinnen,
wordt de gemiddelde gezinsgrootte gecorrigeerd tot 1,85.
Op basis van het OVG Vlaams-Brabant (december 2000-december 2001) wordt voor het
stadsgewest Leuven het autoaandeel in de vervoerswijzekeuze bepaald. Het aandeel
autobestuurder is 40% en autopassagier 16%. De overige percentages zijn terug te vinden
in onderstaande grafiek. Er kan opgemerkt worden dat het cijfer uitgaat van een
ontwikkeling in een stedelijke omgeving (situering nabij het stadshart).

9

Gemiddelde genomen voor de statistische sectoren Sint-Jacob (NIS-code: 24062A50-), Bankstraat (NIS-code:
24062A52-) en Leuven Kliniek – O.L.V-Kerk (NIS-code: 24062A04-).
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Grafiek 2 Modale verdeling stadsgewest Leuven op basis van verplaatsingen

Het OVG 3 Vlaanderen (september 2007-september 2008) geeft aan dat het gemiddeld
aantal verplaatsingen per persoon per dag 3.1 is en daarvan zijn er 2.86 woninggerelateerd
(van of naar huis). Vermits de maatgevende periode de spits is, is het belangrijk om ook
het spitsaandeel te bepalen. Het is evident dat er tijdens de ochtendspits voornamelijk
voertuigen vertrekken en tijdens de avondspits worden er voornamelijk voertuigen
aangetrokken tot de woningen. Op basis van hetzelfde OVG 3 van Vlaanderen wordt
bepaald dat circa 11% van de huisgerelateerde verplaatsingen tussen 8u en 9u ’s morgens
gebeurt, waarvan 86% het vertrekpunt aan de woning heeft. Tijdens de avondspits (17u –
18u) zijn er circa 9% huisgerelateerde verplaatsingen waarvan er 74% toekomt. Deze
waarden worden in Tabel 6 gebruikt.
Voor het aantal bezoekers per dag wordt uitgegaan van 0.3 bezoekers per wooneenheid
en het aandeel autobestuurder bedraagt voor bezoekers 60%. Omwille van de eenvoud
wordt er aangenomen dat de spitswaarden voor bezoekers hetzelfde zijn als voor
bewoners.
Rekening houdend met de verschillende kencijfers wordt de verkeersgeneratie
gerelateerd aan de woonfunctie bepaald. Tijdens het drukste ochtendspitsuur op een
weekdag zullen de woningen circa 128 autoverplaatsingen produceren (i.e. wegrijden van
de site) en 21 autoverplaatsingen aantrekken. Tijdens het drukste avondspitsuur zullen
de woningen circa 89 autoverplaatsingen aantrekken en 32 autoverplaatsingen
genereren.
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Tabel 6 Verkeersgeneratie functie wonen

Spitsuurpercentage
OSP (1u)
ASP (1u)
Prod.
Attr.
Prod.
Attr.

Wonen

Bezoekers Bewoners

Woningen

621

Gem. gezinsgrootte
1.85
Gem. woninggerelateerde verpl. 2.86
Autobestuurder
40%
TOTAAL aantal autoverpl/dag
1313

9%

1%

2%

6%

119

19

29

82

Aantal bezoekers/woning
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl/dag

0.3
60%
112

9%

1%

2%

6%

10

2

2

7

TOTAAL

1425

128

21

32

89

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.
Voorliggend MOBER (ifv het RUP) maakt hier geen onderscheid in (zie hieronder) en houdt
rekening met een woonoppervlakte van 68 259 m² of 621 wooneenheden. Een
woonzorgproject met een oppervlakte van 10 600 m² blijft wel mogelijk volgens het RUP.
De totale woonoppervlakte ligt in voorliggend MOBER 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. Ondanks de
lagere woonoppervlakte en een lager aantal wooneenheden in voorliggend MOBER is de
verkeersgeneratie ongeveer gelijk met het masterplan. Enerzijds zijn woonzorgeenheden
kleiner van oppervlakte waardoor er meer woningen kunnen gerealiseerd worden maar
anderzijds hebben zij een lagere verkeersgeneratie dan gewone woningen. Het MOBER
gaat hier uit van 621 gewone woningen waardoor de verkeersgeneratie hoger ligt dan
wanneer er zorgwoningen zijn inbegrepen.
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6.2.2.

W O O N Z O R G WO N E N
Het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet binnen de hoofdbestemming wonen de
mogelijkheid om woonzorgvoorzieningen in het studiegebied te integreren.
Woonzorgvoorzieningen specifiek gericht op ouderen zoals woonzorgcentra, rust- en
verzorgingstehuizen en serviceflats vallen onder de hoofdbestemming wonen maar zijn
enkel mogelijk in de daartoe aangeduide zone. De maximale brutovloeroppervlakte van
een woonzorgproject bedraagt 10 600 m². Deze oppervlakte zit vervat in de totale
oppervlakte voor wonen (68.259 m²).
Aangezien het RUP de zone niet specifiek bestemd als een zone voor woonzorg, kan ze
zowel ontwikkeld worden met erkende woonzorgvoorzieningen voor ouderen als met
(meer)gezinswoningen. Een brutovloeroppervlakte van 10 600 m² kan ingevuld worden
met 118 zorgwoningen (90 m² per woning) of 96 gewone woningen (110 m² per woning).
De brutovloeroppervlakte van 90 m² per zorgwoning houdt rekening met ondersteunende
functies aan de woonzorgvoorzieningen zoals een cafetaria, behandelruimtes,
praktijkruimtes, kantoren voor administratie en onthaal …
Een ontwikkeling met woonzorgvoorzieningen heeft een ander mobiliteitsprofiel dan een
ontwikkeling
met
(meer)gezinswoningen.
De
verkeersgeneratie
van
woonzorgvoorzieningen zal ondanks het hoger aantal wooneenheden lager liggen tijdens
de ochtend- en avondspits. De gemiddelde gezinsgrootte ligt lager, er zijn minder
woninggerelateerde verplaatsingen en er is een lager autobezit en –gebruik. Bezoekers
verplaatsen zich in hoofdzaak buiten de spitsmomenten, net als de werknemers die in heel
afwisselende shiften werken. Uitgaande van een worstcase scenario wordt enkel het
scenario met de (meer)gezinswoningen meegenomen in de berekeningen. Voor een
brutovloeroppervlakte van 10 600 m² is bijgevolg uitgegaan van 96 gewone woningen. Dit
betreft een overschatting aangezien er effectief woonzorg op de Hertogensite zal
gerealiseerd worden. 118 zorgwoningen zouden een verkeersgeneratie van 14 pae/u
tijdens de ochtendspits hebben en 14 pae/u tijdens de avondspits. Bij 96 gewone
woningen gaat het over 23 pae/u in de ochtendspits en 19 pae/u in de avondspits.

6.2.3.

P O D I U M KU N S T E N Z A A L
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestemt een oppervlakte van 10 000 m² voor
gemeenschapsvoorzieningen aansluitend bij de bestaande cultuurcluster van de
Romaanse Poort. De stad plant in deze zone een podiumkunstenzaal die bestaat uit een
grote zaal voor 1000 personen, een kleine zaal voor 400 personen en een theatercafé voor
300 personen. Naast de podiumkunstenzaal met aanhorigheden worden er binnen de
10 000 m² voor gemeenschapsvoorzieningen vergaderzalen gerealiseerd die bij grotere
meetings ingeschakeld zullen worden. In het MOBER van het masterplan was er nog geen
specifieke informatie beschikbaar omtrent het functioneren van de podiumkunstenzaal
en werd er onvoldoende ruimte voorzien.
Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een nieuwe culturele plek is
namelijk de mogelijkheid om culturele functies en commerciële doelstellingen samen te
realiseren. Als op de nieuwe plek een commerciële verhuur mogelijk is, zullen de culturele
producties meer rendabel zijn. In Leuven is de nood aan een plek waar meetings kunnen
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plaatsvinden groot. Vandaar dat de stad Leuven de podiumkunstenzaal in ondergeschikt
belang ook voor meetings wil kunnen inzetten.
Voor deze functie zijn er dus 2 scenario’s mogelijk. In scenario 0 zal de zaal er voornamelijk
op gericht zijn om voorstellingen en optredens voor podiumkunsten te organiseren zonder
dat er meetings plaatsvinden. In scenario 1 wordt uitgegaan van een gebruik van de
podiumkunstenzaal als meetingfaciliteit met een normaal medegebruik tot 350 personen.
Er worden dan geen podiumkunsten georganiseerd. Enkele keren per jaar zou een meeting
tot maximum 500 personen kunnen plaatsvinden. Dit wordt als een evenement
beschouwd. 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 werd
verondersteld.
Scenario 0: zaal met 1400 zitplaatsen voor podiumkunsten
De voorstellingen vinden meestal ’s avonds plaats (vanaf circa 19u30 à 20u) of in het
weekend. Bijgevolg zal er geen verkeersgeneratie zijn tijdens de ochtendspits en slechts
een beperkt gedeelte tijdens de avondspits (enkel werknemers, bezoekers komen aan na
de spits). Bij een maximale bezetting van de functies zijn er 1400 bezoekers aanwezig.
Vermits er aangenomen kan worden dat de zaal op een gemiddelde dag niet volledig bezet
zal zijn, wordt de gemiddelde bezettingsgraad op 75% geraamd. Dit cijfer is ingegeven
vanuit de Nederlandse CROW-publicatie ‘Verkeersgeneratie voorzieningen – kengetallen
gemotoriseerd verkeer (publicatie 272, 2008)’ die o.a. kencijfers geeft voor theaters en
schouwburgen. De publicatie gaat voor een locatie in het centrum uit van een
autoaandeel10 van 60% en de autobezettingsgraad ligt tussen de 2 en 2.4 personen per
auto. Naast bezoekers zijn er uiteraard ook werknemers actief in een podiumkunstenzaal
en de kencijfers die hiervoor zijn gebruikt komen eveneens uit de bovenvermelde CROWpublicatie. Voor een centrumgebied geeft de CROW een gemiddelde van 13.1
medewerkers per 100 zitplaatsen en stelt het dat 50% van de medewerkers gelijktijdig
aanwezig is. De publicatie neemt aan dat het autoaandeel gelijk is aan dat van bezoekers
en dat de bezettingsgraad 1.1 bedraagt.
Op basis van de kencijfers kan er worden besloten dat er per voorstelling door bezoekers
circa 286 heen- en dus ook 286 terug-verplaatsingen met de auto worden gegeneerd en
circa 50 autoverplaatsingen door werknemers. De stromen van de bezoekers en
werknemers zullen normaal gezien niet gelijktijdig verlopen vermits werknemers eerder
(later) naar de voorstelling komen (vertrekken). Bijkomend kan er ook worden
aangenomen dat de verkeersstromen niet zullen plaatsvinden tijdens de reguliere
(ochtend)spits en dat er een beperkte attractie van werknemers is tijdens de avondspits.

De CROW-publicatie houdt geen rekening met de bevoorrading van dergelijke complexen.
Er kan echter aangenomen worden dat het aantal (vracht)bewegingen ten gevolge van

10

Uit een bezoekersenquête bij de bibliotheek en 30CC in Leuven (info overgemaakt door de stad) blijkt dat het
aandeel autosolisten op ca. 17% te liggen terwijl het CROW uitgaat van ca. 27% (60% autoaandeel en
bezettingsgraad van 2,2)
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bevoorrading en opbouw eerder beperkt is per dag (worst case aanname: maximaal 5
leveringen per dag 11 ). Bovendien zullen de leveringen buiten de spitsperiodes
plaatsvinden waardoor ze niet mee in beschouwing worden genomen. Tot slot betreft dit
ook leveringen die worden uitgevoerd door verschillende voertuigcategorieën (gaande
van kleinere bestelwagen tot de iets grotere vrachtwagen).
Tabel 7 Verkeersgeneratie Podiumkunstenzaal voor gebruik podiumkunsten (scenario 0)

Bezoekers

1400

Gemiddelde bezettingsgraad/voorstelling
Autoaandeel
Autobezettingsgraad
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/voorstelling

75%
60%
2.2
286

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

Werknemers

Podiumkunstenzaal
Aantal bezoekersplaatsen

Spitsuurpercentage
OSP (1u)
ASP (1u)
Prod.
Attr.
Prod.
Attr.

Aantal werknemers/plaats
Aanwezigheidsgraad WN/voorstelling
Autoaandeel
Autobezettingsgraad
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/voorstelling

0.131
50%
60%
1.1
50

0%

0%

0%

25%

0

0

0

13

336

0

0

0

13

TOTAAL

Gezien er voor de functie podiumkunstenzaal geen Vlaamse kencijfers beschikbaar zijn, is
er een grotere onzekerheid. Daarom wordt er in afstemming met de verschillende actoren
(zie ook bijlage 10.1) ook met een scenario gewerkt waarbij de bezetting van de zaal 100%
is (in plaats van 75%). Dit geeft namelijk een beeld van de maximale effecten. Bijkomend
wordt ook het autoaandeel van de bezoekers en werknemers op 70% gezet (CROW geeft
aan dat het autoaandeel voor een ligging in het centrum 60% is maar dat dit kan oplopen
tot 70% voor een ligging in de rest van de bebouwde kom). Vermits de CROW-publicatie
uitgaat van een autobezettingsgraad van 2 à 2.4 personen worden ook deze waarden
meegenomen. Samengevat geeft dit volgende varianten:
 Bezetting zaal 100%, autoaandeel 70%, autobezettingsraad bezoekers 2.0 en de
overige kencijfers zijn idem aan Tabel 7 = circa 490 bezoekersverplaatsingen en circa
60 werknemersverplaatsingen (heen en dus ook terug)
 Bezetting zaal 100%, autoaandeel 70%, autobezettingsraad bezoekers 2.4 en de
overige kencijfers zijn idem aan Tabel 7 = circa 410 bezoekersverplaatsingen en circa
60 werknemersverplaatsingen (heen en dus ook terug)
Scenario 1: gebruik podiumkunstenzaal voor een meetingfunctie (350 plaatsen) en
bijhorende faciliteiten
Op het eerste gezicht lijkt dit scenario op scenario 0 omdat de grootte van de
podiumkunstenzaal niet verandert. De bezetting van de podiumkunstenzaal als
meetingruimte is echter niet gelijk aan de aanwezigheid van 1400 personen in de
podiumkunstenzaal. Daarenboven zijn er in een studie van Toerisme Vlaanderen
specifieke en realistische kencijfers beschikbaar voor congressen en meetings. 12

11

Voor de podiumactiviteit kan uitgegaan worden van 1 vrachtwagen per voorstelling (bron: 30CC)
Toerisme Vlaanderen deed recent een onderzoek naar de congres- en meetingindustrie in Vlaanderen: ‘Over
meetings, meetcentives en congressen. De meetingindustrie in Vlaanderen.’ Publicatie 2015
12
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De bezetting van een meetingruimte gaat uit van het 3-stoelen-principe. Dit principe
houdt in dat iedere meetingdeelnemer 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. Er wordt ruimte
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
1000 personen (waar in het MOBER van het masterplan werd van uitgegaan) is bijgevolg
niet realistisch op basis van de aanwezige infrastructuur. Er kunnen meetings tot 350
personen plaatsvinden en in uitzonderlijke gevallen tot maximum 500 personen. Het
totale meetingprogramma 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 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.
In eerste instantie zal de podiumkunstenzaal gebruikt worden voor podiumkunsten. Het
meetingprogramma wordt beschouwd als een aanvulling op het programma voor de
podiumkunsten. Het is niet realistisch om overdag de zalen te gebruiken voor een meeting
en deze ’s avonds in te zetten voor podiumkunsten. Er is namelijk tijd nodig voor de
opbouw en de afbraak van de evenementen.
Uit de studie van Toerisme Vlaanderen 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
onrealistische 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.
De onderliggende gegevens van de studie van Toerisme Vlaanderen werden
geraadpleegd. Het autogebruik van meetingbezoekers bedraagt gemiddeld 55%. Bij
Belgische bezoekers aan een meeting in Leuven zou het autogebruik 52% bedragen, voor
buitenlandse bezoekers aan Leuven zijn er geen specifieke cijfers. De algemene cijfers
geven voor Nederlanders een autogebruik van 67% en voor andere buitenlanders een
autogebruik van 3%. Rekening houdend met het feit dat 70% van de meetings enkel
Belgische bezoekers heeft, wordt voor Leuven uitgegaan van een autogebruik van 55%.
Het gebrek aan een parkeeraanbod op de site zelf vormt een sturend element voor het
gebruik van alternatieve vervoersmiddelen. De stad Leuven wenst ook het gebruik van
andere modi dan de auto te blijven stimuleren (cf. autoluwe binnenstad). Ter
ondersteuning van het openbaar vervoergebruik is een duidelijke communicatie naar
meetingsgebruikers wel noodzakelijk, dit zowel vanuit de organisatie van de meeting als
vanuit De Lijn. In de studie van Toerisme Vlaanderen wordt voor het autogebruik geen
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onderscheid gemaakt naar binnenstedelijke of randlocaties (cf. expo’s). Ter vergelijking
werd voor het nieuwe provinciehuis te Antwerpen, waar ook meetings georganiseerd
worden, een modal split van 42 % auto gehanteerd. De Hertogensite heeft een betere
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het betreft hier bijgevolg een worst-case
inschatting.
Tabel 8 Verkeersgeneratie Podiumkunstenzaal in gebruik als meetingruimte (scenario 1)
OSP (1u)
Prod.
Attr.

ASP (1u)
Prod.
Attr.

Bezoekers

350

Gemiddelde bezettingsgraad/voorstelling of congres
Autoaandeel
Autobezettingsgraad
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/congres

100%
55%
1.2
160

0%

75%

0

120

80

0

Werknemers

Podiumkunstenzaal als meetingruimte
Aantal bezoekersplaatsen

Aantal werknemers/plaats
Aanwezigheidsgraad WN/voorstelling of voorstelling
Autoaandeel
Autobezettingsgraad
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/congres

0.131
50%
60%
1.1
13

0%

0%

0%

25%

0

0

0

3

173

0

120

80

3

TOTAAL

50%

0%

Een meeting van 350 personen resulteert tijdens de ochtend in een attractie van ca. 120
PAE op 1 uur en tijdens de avonds in een productie van 80PAE (attractie van ca. 3 PAE).

6.2.4.

HANDEL /

HO R E CA

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet binnen de hoofdbestemming wonen een bepaald
aandeel aan het wonen aanverwante functies. Horeca- en handelszaken worden als
aanverwante functies beschouwd maar zijn bijkomend gelimiteerd omwille van de aard
van de activiteiten. Horeca- en handelszaken zijn niet overal gewenst en genereren meer
verkeer dan andere aan het wonen aanverwante functies.
In voorliggend scenario van het RUP kan maximaal 4 500 m² ontwikkeld worden in functie
van horeca en handel. Het RUP specifieert die oppervlakte niet en voorziet geen verdeling
tussen horeca en handel. In het MOBER van het masterplan was die verdeling wel gekend
en werd de verkeersgeneratie berekend aan de hand van onderstaande kencijfers. De
toekomstige ontwikkeling van het project ambieert wel een gelijkaardige verdeling zoals
in het masterplan.


14

P_0303_160104

Horeca:
De exacte invulling van de horecafunctie is nog niet gekend. Door de combinatie van
het kencijfer 14 van een café (1 werknemer per 100 m²) en een restaurant (4
werknemers per 100 m²) wordt het aantal werknemers bepaald op 2.5 per 100m².
Het aantal bezoekers wordt geraamd op 40 per 100 m² (interne kencijferdatabank).
Gezien dit soort voorzieningen vaak pas opent vanaf 10u00 heeft dit geen invloed op
de ochtendspits. Op basis van de interne kencijferdatabank wordt bepaald dat de
productie en de attractie van bezoekers tijdens de avondspits (1 uur) 20% is terwijl
10% van de werknemers toekomt en 5% vertrekt. Verder kan er aangenomen worden

Interne kencijferdatabank MINT
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dat er een gedeelte van de bezoekers combinatieverplaatsingen zal uitvoeren. Dit
aantal wordt op 50% geraamd.
Er wordt aangenomen dat het autoaandeel van bezoekers beperkt is (20%) alsook het
autoaandeel van werknemers (50%). Bij de inschatting van dit autoaandeel is er
rekening gehouden met de ligging van de site in het centrum en de aanwezigheid van
het openbaar vervoer en de zachte assen. Traditioneel kan er aangenomen worden
dat 90% van de werknemers gelijktijdig aanwezig is.


Handel:
De invulling van de handelsoppervlakte zal in de lijn liggen met de andere winkels in
het kernwinkelgebied. Er kan vanuit gegaan worden dat er evenmin een grote
attractiepool wordt gecreëerd. Het Richtlijnenhandboek MOBER’s stelt dat het aantal
bezoekers per 100 m2 bruto-vloeroppervlakte voor een winkel sterk afhankelijk is van
het type product dat verkocht wordt. Het gaat hierbij uit van 22 tot 45 bezoekers/100
m2 per dag. Gezien de invulling van de commerciële ruimte nog niet exact is gekend,
wordt momenteel uitgegaan van een gemiddelde van 33.5 bezoekers/100 m2 per dag.
Door het feit dat er geen grootschalige bovenlokale trekker wordt gerealiseerd, wordt
ervan uitgegaan dat er combinatieverplaatsingen ontstaan: een gedeelte van de
bezoekers gaat ook nog op andere plaatsen in Leuven winkelen. Daarom wordt er
aangenomen dat 50% van de bezoekers combinatieverplaatsingen maken en dus niet
noodzakelijk in de omgeving van Hertogensite zullen parkeren of naar deze omgeving
rijden met de auto.
Gezien de ligging van de commerciële activiteiten binnen het kernwinkelgebied van
Leuven zal het autogebruik van bezoekers eerder beperkt blijven. Het onderzoek
woon-winkelverplaatsingen15 bevestigt dit door aan te halen dat het autoaandeel in
de vervoerswijzekeuze 25% bedraagt voor een winkel in het centrum. Hetzelfde
onderzoek geeft aan dat de gemiddelde wagenbezettingsgraad 1.34 bedraagt en dat
het spitsuurpercentage voor de ochtendspits 7% en de avondspits 10% bedraagt.
Vermits de huidige winkels in Leuven niet voor 10u open zijn, zal er tijdens de
ochtendspits geen productie en attractie van bezoekers zijn. We kunnen als worstcase scenario aannemen dat men binnen het uur aankomt en terug vertrekt
(gemiddelde verblijfsduur bedraagt voor een stedelijke winkel volgens het onderzoek
woon-winkelverplaatsingen 39 minuten).
Het Richtlijnenhandboek MOBER’s gaat voor winkels uit van 0,5 à 2 werknemers/100
m2. Bijgevolg kan worden aangenomen dat de commerciële activiteiten gemiddeld
1.25 werknemer per 100 m² zullen kennen. Op basis van het OVG Vlaanderen wordt
het aandeel autobestuurder bij werknemers voor dit gebied vastgelegd op 59.3%. De
realiteit volgend, wordt er aangenomen dat de gelijktijdige aanwezigheid van
werknemers 90% bedraagt. Er wordt aangenomen dat tijdens de ochtendspits 15%
van de werknemers toekomen. Omdat de werknemers de winkel nog moeten sluiten,
zal de meerderheid na het avondspitsuur vertrekken.

15

Beschreven in het Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER (Vlaamse Overheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid, 2009)
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Aangezien de exacte invulling en verdeling van de 4 500 m² beschikbare oppervlakte nog
niet is gekend, is - in functie van een worst-case programma - de verkeersgeneratie voor
beide functies berekend aan de hand van bovenvermelde kencijfers. Uit de berekening
blijkt dat een invulling met horeca het meeste verkeer zal genereren tijdens de avondspits.
In functie van een worst-case scenario wordt in het MOBER bijgevolg uitgegaan van 4 500
m² horeca-oppervlakte. Tijdens de ochtendspits genereren horecazaken, in tegenstelling
tot handelszaken, geen verkeer. Om rekening te houden met die verkeersgeneratie is voor
de functie horeca aangenomen dat 15% van de werknemers zich tijdens de ochtendspits
naar de site verplaatst. Op die manier is de mogelijkheid, dat de 4 500 m² enkel met handel
zou ingevuld worden, meegenomen in de berekeningen.
Tabel 9 Verkeersgeneratie functie horeca bij maximale invulling van 4.500 m² door
horeca (verdeling handel/horeca: 0% -100%)
Spitsuurpercentage
OSP (1u)
ASP (1u)
Prod.
Attr.
Prod.
Attr.
Oppervlakte

4500
0.4
20%
1.7
50%
106

0%

Bezoekers

Aantal bezoekers/m²
Autoaandeel
Autobezettingsgraad
Combinatiefactor
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

0

0

21

21

Werknemers

Horeca

Aantal werknemers/m²
Gelijktijdig aanwezig
Autoaandeel
Autobezettingsgraad
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

0.025
90%
50%
1.05
48

0%

15%

5%

10%

0

7

2

5

154

0

7

24

26

TOTAAL

0%

20%

20%

Tabel 10 Verkeersgeneratie functie commercieel bij maximale invulling van 4.500 m²
door handel (verdeling handel/horeca: 100% -0%)

0%

Bezoekers

0.335
25%
1.34
50%
141

0

0

14

14

Aantal werknemers/m²
Gelijktijdig aanwezig
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

0.0125
90%
59%
30

0%

15%

15%

0%

0

5

5

0

171

0

5

19

14

TOTAAL
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4500

Aantal bezoekers/m²
Autoaandeel
Autobezettingsgraad
Combinatiefactor
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

Werknemers

Commercieel
Oppervlakte

Spitsuurpercentage
OSP (1u)
ASP (1u)
Prod.
Attr.
Prod.
Attr.
0%

10%

10%
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6.2.5.

KANTOREN
De aan het wonen aanverwante functies zoals in de stedenbouwkundige voorschriften van
het RUP voorzien, kunnen ingevuld worden met verschillende activiteiten. Voor de
berekening van de verkeersgeneratie van die aanverwante functies wordt maximaal
uitgegaan van de kencijfers voor kantoren, uitgezonderd voor de oppervlaktes die enkel
met horeca / handel kunnen worden ingevuld (zie hierboven). Kantoren genereren
namelijk 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 wordt dus 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. De berekening gaat uit van onderstaande kencijfers.
Het Richtlijnenboek MOBER’s 17 gaat voor kantoren uit van 3 à 4 werknemers per
100 m² bvo en van een autoaandeel van 77% (= bestuurder + passagier). Toch wordt in
overleg met de betrokken actoren aangenomen dat het gemiddeld aantal werknemers 4.5
per 100 m² zal bedragen (zie ook bijlage 10.1). Ter bepaling van het mobiliteitsprofiel zal
rekening worden gehouden met een autobestuurdersaandeel van 59.3% (stedelijke
omgeving). Verder kan er aangenomen worden dat 50% tijdens het drukste
ochtendspitsuur toekomt en 50% tijdens het drukste avondspitsuur vertrekt.
Gezien uitgegaan wordt van kantoren zonder baliefunctie ligt het aantal bezoekers op 1
per 10 werknemers. Er wordt – in overleg met de actoren – aangenomen dat het aandeel
autobestuurders voor bezoekers van een kantoorfunctie in een stedelijke omgeving 71.7%
bedraagt. De meeste bezoekers zullen niet tijdens het ochtendspitsuur komen en er zal
ook maar een beperkt aantal vertrekken tijdens het avondspitsuur.
In het maximale theoretische scenario zullen de aanverwante functies – met name
maximaal als kantoorfunctie - 116 voertuigen aantrekken tijdens de ochtendspits en 119
voertuigen produceren tijdens de avondspits.
Tabel 11 Verkeersgeneratie functie kantoor
Spitsuurpercentage
OSP (1u)
ASP (1u)
Prod.
Attr.
Prod.
Attr.

Kantoor

Werknemers Bezoekers

Oppervlakte

9471

Aantal bezoekers/m²
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

0.0045
72%
31

0%

10%

20%

0%

0

3

6

0

Aantal werknemers/m²
Gelijktijdig aanwezig
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

0.045
90%
59%
226

0%

50%

50%

0%

0

113

113

0

257

0

116

119

0

TOTAAL

17

Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER (Vlaamse Overheid, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid, 2009)
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De brutovloeroppervlakte van kantoren is in voorliggend MOBER verzesvoudigd ten
opzichte van het programma in het masterplan. 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
kleinschalige functies mogelijk maakt, waaronder kantoren. De oppervlakte voor
aanverwante functies is hier in het mobiliteitsonderzoek volledig als kantooroppervlakte
beschouwd, wat de totale oppervlakte voor kantoren sterk doet stijgen. Het RUP heeft
echter niet tot doel een kantoorlocatie te creëren op de Hertogensite. Het RUP wil
ontwikkelingsmogelijkheden voorzien en kleinschalige initiatieven een kans geven. Bij de
vergunningverlening zal hier over gewaakt worden. De maximale kantooroppervlakte gaat
namelijk, in vergelijking met de andere functies, het sterkst uit van een theoretische
benadering.
De stijging van de kantooroppervlakte resulteert in een verkeersgeneratie die ongeveer
100 pae/u hoger ligt. De stijging van de totale verkeersgeneratie van het project ten
opzichte van het masterplan is, naast de organisatie van een meeting, sterk gerelateerd
aan de stijging van de kantooroppervlakte.
De sensitiviteitstoets (zie punt 7) geeft een beeld van de verkeersgeneratie wanneer
ongeveer een vierde van de maximaal mogelijke kantooroppervlakte ingevuld is met
kantoren. Deze oppervlakte benadert meer de toekomstige werkelijkheid en ligt meer in
lijn met de oppervlakte die in het masterplan voor kantoren is voorzien (1 500 m²).

6.2.6.

MUSEUM
Binnen het project bestaat de mogelijkheid om een museale functie te ontwikkelen met
een brutovloeroppervlakte van 550 m². Het is de bedoeling om het bestaande museum
HistarUZ, dat momenteel al op de site is gevestigd, in het nieuwe project te integreren.
Het betreft bijgevolg een lokale invulling van de museale functie. HistarUZ vertelt het
verhaal van 100 jaar UZ Leuven. Het museum is enkel geopend op donderdagvoormiddag
tussen 9u en 12u en op zaterdagnamiddag tussen 14u en 17u. Rondleidingen met gids zijn
mogelijk op aanvraag en gebeuren met maximaal 12 deelnemers.
In 2014 telde het museum 4 315 bezoekers waarvan 373 vrije bezoekers en 3 942
bezoekers in groepsverband. Daarnaast kwamen er 900 bezoekers in functie van lezingen.
De lezingen vinden plaats op een donderdagavond met een vrij bezoek aan het museum
vanaf 18.30u. In totaal gaat het om 5 215 bezoekers op 104 geopende dagen. De drukste
museumdag zal donderdag zijn aangezien het museum ’s ochtends is geopend en er ’s
avonds lezingen worden gegeven.
Rekening houdend met 4 315 museumbezoekers op 104 dagen (donderdag en zaterdag)
en 900 lezingbezoekers op 52 dagen (donderdag), bekomen we een gemiddeld aantal
bezoekers van ongeveer 60 per dag. Er wordt aangenomen dat het autogebruik
vergelijkbaar is met de podiumkunstenzaal, met name 70%. Het spitsaandeel tijdens de
ochtendspits is beperkt gezien het museum om 9u opent. Een deel van de bezoekers aan
de lezing zullen zich tijdens de avondspits verplaatsen.
Het museum wordt uitgebaat door een 20-tal vrijwilligers. In de toekomst kan een
omkadering van 2 VTE in overweging worden genomen. Er wordt vanuit gegaan dat
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ongeveer 35% van deze medewerkers op een donderdag naar de site komt, waarvan de
helft tijdens de openingsuren van het museum en de andere helft tijdens de lezing. Deze
werknemers zullen zich vermoedelijk tijdens de spitsuren verplaatsen.
Rekening houdend met de kencijfers, is er tijdens het ochtendspitsuur een attractie van
5 personenauto’s. Tijdens een avondspitsuur is er een attractie van circa 13
personenauto’s.
Tabel 12 Verkeersgeneratie cultuurfunctie
Spitsuurpercentage
OSP (1u)
ASP (1u)
Prod.
Attr.
Prod.
Attr.

Werknemers Bezoekers

Museum
Oppervlakte

550

Aantal bezoekers
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

60
70%
42

0%

5%

0%

25%

0

2

0

11

Aantal werknemers
Gelijktijdig aanwezig
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

22
35%
70%
5

0%

50%

0%

50%

0

3

0

3

47

0

5

0

13

TOTAAL

6.2.7.

W E LZ I J N S T O R E N
UZ Leuven plant een welzijnstoren in het projectgebied met een totale
brutovloeroppervlakte van 12 657 m². De bestaande toren van het Sint-Rafaël ziekenhuis
wordt omgevormd tot een welzijnstoren. Deze welzijnstoren heeft tot doel een aantal
bestaande zorgfuncties in de binnenstad te houden. De andere ziekenhuisdiensten die op
de Hertogensite aanwezig zijn of waren, verhuizen of verhuisden naar de campus
Gasthuisberg. De stedenbouwkundige aanvraag van de welzijnstoren is in opmaak. Het
RUP voorziet een oppervlakte van 12 800 m² voor de welzijnstoren. We maken hier
abstractie van de resterende 143 m².
In functie van de concrete ontwikkeling van de welzijnstoren is door MINT nv een
afzonderlijke studie uitgevoerd. In het masterplan was er nog geen verder gedetailleerd
programma gekend. Er werd toen uitgegaan van een welzijnstoren met een
brutovloeroppervlakte van 11 500 m² met volgende activiteiten:







Kantoor met baliefunctie : 2 647 m²
Kantoor zonder baliefunctie: 1 295 m²
Praktijkruimte: 706 m²
Diensten medische sector: 1 795 m²
Wellnesscentrum: 1 059 m²
Informatie- en educatieplatform met een maximale capaciteit van100 personen.

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 ontwikkeling van de welzijnstoren een afzonderlijke studie
uitgevoerd. Het RUP baseert zich op het gedetailleerde programma van de
stedenbouwkundige aanvraag. In voorliggend MOBER is ook dat programma opgenomen.
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Het programma van de welzijnstoren omvat diverse activiteiten die in onderstaande tabel
per functiegroep zijn samengevat:
FUNCTIEGROEPEN
Ondersteunend
Diensten in de medische sector
Informatie- en educatieplatform
Medisch Centrum Huisartsen
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Praktijkruimte
Donorcentrum
Kantoor zonder loket
Fysiotherapie
TOTAAL

m²
4776
905
834
1785
966
708
983
1100
600
12657



Ondersteunende functie: een gedeelte van de oppervlakte (circa 4776 m²) zal een
ondersteunende functie zijn die geen verkeer op zich veroorzaakt. Het gaat dan over
onthaalruimtes, wachtruimtes, ...



Diensten in de medische sector: Op het gelijkvloers wordt een health mall ingericht
met verschillende ’commerciële’ medische diensten zoals een uitleendienst van de
CM, apotheek, opticien, diëtist en gehoorcentrum. De exacte invulling is nog niet
gekend maar zal geen grote attractiepool op zich vormen. De diensten zullen pas na
de ochtendspits openen waardoor ze geen bezoekers genereren tijdens de
ochtendspits. De kencijfers zijn gebaseerd op Het Richtlijnenboek MOBER’s 18:


33,5 bezoekers per 100m²



Autobestuurdersaandeel bezoekers: 43%



1,25 werknemers per 100m²



Autobestuurdersaandeel werknemers: 63% (gegevens UZ Leuven19)



Aanwezigheidsgraad werknemer: 80% (gegevens UZ Leuven)

Voor diensten in de medische sector worden onderstaande spitsuurwaarden
verondersteld:





Spitsuurwaarden bezoekers: 0% productie ochtendspits en 0% attractie
ochtendspits; 10% productie avondspits en 10% attractie avondspits



Spitsuurwaarden werknemers: 0% productie ochtendspits en 50% attractie
ochtendspits; 15% productie avondspits en 0% attractie avondspits

Informatie- en educatieplatform: Volgens de gegevens van het UZ Leuven wordt het
educatie- en informatieplatform ingevuld als een opleidingscentrum. Hierin worden
in kleinere en grotere groepen verschillende opleidingen gegeven. De maximale
gelijktijdige aanwezigheid bedraagt 100 personen. De opleidingen hebben tot doel
mensen langer thuis te laten wonen door onder andere mantelzorgers op te leiden
en mensen zichzelf te leren verzorgen. Daarnaast zullen ook opleidingen voor

18

Bron: Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER (Vlaamse Overheid, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid, 2009)
19 Bron: De mobiliteitsenquête van 2014 geeft voor de huidige vestigingen Sint-Rafaël en Sint-Pieter op de Hertogensite
een autogebruik van 63% aan.

P_0303_160104

49

P0303 – MOBER RUP Hertogensite Leuven
Versie 1.08
professionals worden gegeven. Ongeveer 30% van de opleidingen zal in functie van
het personeel van UZ Leuven georganiseerd worden. Deze verplaatsingen zullen met
de fiets of het openbaar vervoer gebeuren, zoals reeds in de huidige situatie het geval
is. UZ Leuven heeft dienstfietsen ter beschikking en voorziet gratis openbaar vervoer.
Het autoaandeel wordt in functie daarvan op 50% geraamd. Vermits er verschillende
opleidingen op dagbasis plaatsvinden zijn de spitsen meer verspreid.




Spitsuurwaarden bezoekers en werknemers: 0% productie ochtendspits en
20% attractie ochtendspits; 20% productie avondspits en 10% attractie
avondspits.

Het Medisch Centrum Huisartsen bestaat uit twee delen, namelijk een laboruimte en
een polikliniek. De laboruimte sluit aan bij de polikliniek en genereert geen extra
bezoekers of werknemers. De polikliniek heeft ongeveer 25 behandelruimtes
(orthopedagogie, gynaecologie, cardiologie, neurologie, psychologie…). De
toekomstige werking is vergelijkbaar met de huidige werking van het Medisch
Centrum. De raadplegingen zijn in blokken van ongeveer 4u. De meeste diensten zijn
enkel in de voormiddag of enkel in de namiddag raadpleegbaar. De voormiddag start
in hoofdzaak rond 8.30u en de namiddag eindigt tussen 16u en 21.30u, afhankelijk
van het type raadpleging. Ongeveer 55% van de raadplegingen gebeurt in de
voormiddag. Op basis van de huidige werking van het Medisch Centrum Huisartsen
wordt uitgegaan van volgende kencijfers:


Aantal bezoekers per weekdag bedraagt gemiddeld 175



Autobestuurdersaandeel bezoekers: 63%20



138 vaste werknemers en 57 specialisten



Autobestuurdersaandeel werknemers: 58%



Aanwezigheidsgraad werknemers:
zelfstandige specialisten)

50%

(halftijdse

werknemers

en

Volgende spitsuurwaarden worden aangenomen voor het Medisch Centrum:





Spitsuurwaarden bezoekers: 0% productie ochtendspits en 10% attractie
ochtendspits; 5% productie avondspits en 5% attractie avondspits



Spitsuurwaarden werknemers: 0% productie ochtendspits en 50% attractie
ochtendspits; 15% productie avondspits en 0% attractie avondspits

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg beschikt naast een administratief
gedeelte en wachtruimtes over ongeveer 16 consultatieruimtes en 2 ruimtes voor
groepstherapie. Op basis van de huidige werking van het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg wordt uitgegaan van volgende kencijfers:


Aantal bezoekers per weekdag bedraagt gemiddeld 53



Autobestuurdersaandeel bezoekers: 63%



59 werknemers



Autobestuurdersaandeel werknemers: 58%



Aanwezigheidsgraad werknemers: 60%

20

Bron: Enquêteonderzoek januari 2014, uitgevoerd aan de drie toegangen van de toenmalige ziekenhuissite: Toegangen
Cuythoek, Sint-Rafaëlziekenhuis en Sint-Pieterziekenhuis
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De spitsuurwaarden worden gelijk gesteld aan de spitsuurwaarden van het Medisch
Centrum.


Praktijkruimte: In de welzijnstoren zal ook een behandelcentrum worden gehuisvest
met 8 behandelruimtes (een huisarts, tandarts, pediater, oogarts, gynaecoloog, ... ).
Deze ruimtes zijn vergelijkbaar met het Medisch Centrum Huisartsen maar er worden
specifiekere ingrepen uitgevoerd zoals het zetten van krasjes in de ogen. Het
bezoekersaantal ligt iets lager omdat dergelijke ingrepen een langere doorlooptijd
vragen. Het gaat om gemiddeld 130 bezoekers op een weekdag. Het aantal
werknemers ligt hier ook een stuk lager omdat het aantal behandelruimtes kleiner is
en er geen labo aan verbonden is. Er zullen ongeveer 20 werknemers tewerk gesteld
worden. De spitsuurwaarden worden gelijk gesteld aan de spitsuurwaarden van het
Medisch Centrum.



Donorcentrum: De oppervlakte van het donorcentrum is gelijkaardig aan het
donorcentrum dat in de ziekenhuiscampus Gasthuisberg aanwezig is. Volgende
gegevens zijn daar van toepassing:


Openingsuren: ma tot do van 8.30u tot 20u en vrij van 8.30u tot 12u



15 werknemers



Gemiddeld 17 582 donaties per jaar, wat betekent gemiddeld 338 donaties
per week (49,5u geopend)



Modal split sluit aan bij de andere gegevens van UZ Leuven (werknemers
63% auto en bezoekers 63% auto)

Er wordt verondersteld dat donoren gespreid over de dag toekomen 21. Dit betekent
dat het om gemiddeld 7 donoren per uur gaat of 9% van het dagtotaal. Voor
werknemers wordt uitgegaan van de spitsuurwaarden van het Medisch Centrum.





Spitsuurwaarden bezoekers: 0% productie ochtendspits en 9% attractie
ochtendspits; 9% productie avondspits en 9% attractie avondspits



Spitsuurwaarden werknemers: 0% productie ochtendspits en 50% attractie
ochtendspits; 15% productie avondspits en 0% attractie avondspits.

Kantoorfunctie zonder baliefunctie: De administratieve functies worden als een
kantoor zonder loketfunctie beschouwd. De kencijfers voor een kantoorfunctie zijn
gebaseerd op Het Richtlijnenboek MOBER’s 22 met uitzondering van het aandeel
autogebruik en de aanwezigheidsgraad van werknemers. Deze gegevens heeft UZ
Leuven bepaald op basis van de huidige situatie.


1 bezoekers per 10 werknemers



Autobestuurdersaandeel bezoekers: 72%



4,5 werknemers per 100m²



Autobestuurdersaandeel werknemers: 63% (gegevens UZ Leuven)



Aanwezigheidsgraad werknemer: 80% (gegevens UZ Leuven)

21

Bron: MOBER Rode Kruis Mechelen (Tritel, 2011)
Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER (Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid, 2009)
22
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Voor een kantoorfunctie worden onderstaande spitsuurwaarden verondersteld:





Spitsuurwaarden bezoekers: 0% productie ochtendspits en 10% attractie
ochtendspits; 20% productie avondspits en 0% attractie avondspits



Spitsuurwaarden werknemers: 0% productie ochtendspits en 50% attractie
ochtendspits; 50% productie avondspits en 0% attractie avondspits

Fysiotherapie: De fysiotherapieruimte is in hoofdzaak bedoeld voor patiënten die
vanuit het MCH en de praktijkruimtes worden doorverwezen voor een behandeling
en voor ouderen uit de stad om fysiek op peil te blijven en lang thuis te kunnen wonen.
Er zullen in hoofdzaak groepssessies georganiseerd worden. De ruimte sluit bijgevolg
aan bij de activiteiten van het MCH en de praktijkruimtes zodat de kencijfers ook voor
de fysiotherapieruimte kunnen worden gebruikt. Er zullen ongeveer 7 werknemers
tewerk gesteld worden en het aantal bezoekers wordt geschat op 110 bezoekers per
dag. Voor het autogebruik van de bezoekers wordt uitgegaan van 40% aangezien het
doelpubliek vooral (oudere) patiënten uit de directere omgeving zijn.
In het masterplan was er sprake van een wellnesscentrum met welness- en
fitnessruimte23 dat ook externe bezoekers kan aantrekken. De fysiotherapieruimte is
echter niet publiek toegankelijk. De verkeersgeneratie is hierdoor lager, meer
gespreid over de dag en minder geconcentreerd tijdens de spitsuren. De kencijfers
van de fysiotherapieruimte zijn gebaseerd op de kencijfers van de praktijkruimtes
waardoor hier een overschatting is gemaakt.

Rekening houdend met aannames over de spitsuurwaardes worden er tijdens het
ochtendspitsuur 103 aangetrokken. Tijdens het avondspitsuur is de productie goed voor
69 motorvoertuigen en worden er 36 aangetrokken.
De totale verkeersgeneratie tijdens de spitsuren is vergelijkbaar met de verkeersgeneratie
in het masterplan, ook al steeg de brutovloeroppervlakte van de welzijnstoren van 11 508
m² naar 12 657 m². Die stijging is gerelateerd aan een bijkomende technische bouwlaag
waardoor ruimte voor zorgfuncties in het volume is vrijgekomen. Beide programma’s zijn
echter moeilijk met elkaar te vergelijken omdat er nu concrete functies bekend zijn met
kencijfers van bestaande activiteiten. Het totaal aantal autobewegingen per dag naar de
welzijnstoren ligt bijvoorbeeld 200 bewegingen hoger dan in het masterplan. Het aandeel
van deze autobewegingen tijdens de spitsuren blijkt volgens de gegevens van het UZ lager
te liggen dan eerst aangenomen. Daarenboven werd er in het masterplan uitgegaan van
2 647 m² kantooroppervlakte met baliefunctie. In het concrete programma is die
oppervlakte vertaald naar onder andere MCH en CCG, activiteiten die veel minder
autobewegingen genereren dan kantoren.

23

De doorrekening in het MOBER van het masterplan hanteerde kencijfers van de functie fitnesscentra in het
centrum.
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In het masterplan waren er tijdens de ochtendspits een beperkt aantal autobewegingen
weg van de site aangegeven. Deze werden door de praktijkruimten, diensten medische
sector en het wellness-/fitnesscentrum gegenereerd. Het UZ Leuven gaf bij het concrete
programma aan dat de activiteiten in de welzijnstoren geen verkeer produceren tijdens
de ochtendspits. De zorgfuncties in de toren functioneren overdag en zijn geen
ziekenhuisfuncties die ook ’s nachts en vroeg in de ochtend actief zijn.
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Tabel 13 Verkeersgeneratie welzijnstoren UZ Leuven

Welzijnstoren
TOTALE Oppervlakte
Oppervlakte ondersteuning (onthaal,
wachtruimtes, ontmoetingsruimte, …) die geen
verkeersgeneratie heeft

Bez.

0

0%

50%

WN

0.0125
63%
80%
6

0

TOTAAL

136

0

Oppervlakte
Capaciteit (personen)

834
100

0%

Autobestuurder

50%

0.335
43%
130

10%
13

13

15%

0%

3

0.0125
63%
80%
6

1

0

3

136

14

13

20%

834
100

20%

10%

10

5

175
63%
110

5%

5%

6

6

15%

0%

8

0

14

6

53
63%
33

5%

5%

2

2

15%

0%

3

0

5

2

130
63%
82

5%

5%

4

4

15%

0%

1

0

5

4

79
63%
50

9%

9%

4

4

15%

0%

1

0

6

4

0.0045
63%
3

20%

0%

1

0

50%

0%

12

0

13

0

110
40%
44

5%

5%

2

2

15%

0%

0

0

10

50

Aantal bezoekers
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

175
63%
110

0%

10%

0

11

Aantal WN
Autobestuurder
Aanwezigheid
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

195
58%
50%
57

0%

50%

0

28

195
58%
50%
57

TOTAAL

167

0

39

167

Oppervlakte

966

Aantal bezoekers
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

53
63%
33

0%

10%

0

3

Aantal WN
Autobestuurder
Aanwezigheid
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

59
58%
60%
21

0%

50%

0

10

59
58%
60%
21

TOTAAL

54

0

14

54

Oppervlakte

708

Aantal bezoekers
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

130
63%
82

0%
0

8

Aantal WN
Autobestuurder
Aanwezigheid
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

20
58%
50%
6

0%

50%

0

3

20
58%
50%
6

TOTAAL

88

0

11

88

Oppervlakte

983

Aantal bezoekers
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

79
63%
50

0%
0

4

Aantal WN
Autobestuurder
Aanwezigheid
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

15
63%
80%
8

0%

50%

0

4

15
63%
80%
8

57

0

8

57

WN

Bez.

WN

Bez.

1785

Bez.

0

Oppervlakte

TOTAAL

10%

50%

WN

WN+ Bez.

0

Aandeel WN/m²
Autobestuurder
Aanwezigheid
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

50

0%

Bez.

Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg
Praktijkruimte
Donorcentrum Rode
Kruis

1785

966

708
10%

983
9%

Bez.

Aantal bezoekers/m²
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

0.0045
63%
3

0%
0

0

Aantal WN/m²
Autobestuurder
Aanwezigheid
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

0.045
63%
80%
25

0%

50%

WN

1100

0

12

0.045
63%
80%
25

TOTAAL

28

0

13

28

Oppervlakte

600

Bez.

1100

Aantal bezoekers
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

110
40%
44

0%
0

4

Aantal WN
Autobestuurder
Aanwezigheid
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

7
58%
50%
2

0%

50%

WN

Kantoor zonder baliefunctie
Fysiotherapie

905
0%

0

1

7
58%
50%
2

46

0

5

46

3

2

626

0

103

626

69

36

TOTAAL

54

905
0.335
43%
130

TOTAAL

ASP (1u)
Prod.
Attr.

4776

Aantal bezoekers/m²
Autobestuurder
TOTAAL aantal autoverpl (heen of terug)/dag

Oppervlakte

TOTAAL

4776

WN

Medisch Centrum Huisartsen

Informatieen
educatieplatf

Diensten medische sector

Oppervlakte

12657

Spitsuurpercentage
OSP (1u)
Prod.
Attr.
12657

10%

600
10%
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6.2.8.

TOTAAL
Tabel 14 combineert de bovenstaande tabellen en toont de totale verkeersgeneratie voor
het RUP-programma voor de ochtend en avond uitgedrukt voor 1 spitsuur en 2 spitsuren.
De drukste periode tijdens het drukste spitsuur is de ochtend: 500 voertuigen op 1 uur
tegenover 491 verplaatsingen in de avondspits. De hogere verkeersgeneratie tijdens de
ochtendspits is hoofdzakelijk gerelateerd aan de organisatie van een meeting. De
bezoekers komen ‘s ochtends geconcentreerd toe terwijl ze ’s avonds meer verspreid
vertrekken. Sommige bezoekers gaan bijvoorbeeld nog de stad in om te winkelen of iets
te eten. Het programma van het masterplan omvatte geen meetingfunctie waardoor er
geen effect is op de ochtendspits. De avondspits is in dat geval drukker omdat functies
zoals horeca en handel nauwelijks een aandeel hebben tijdens de ochtendspits maar wel
tijdens de avondspits.
De 2 uur waarden zijn niet louter een verdubbeling van de 1 uur waarden aangezien een
tweede uur bijna nooit even druk is als een eerste spitsuur. Als bijvoorbeeld tijdens het
drukste spitsuur 50% van de werknemers naar het werk komt dan zal dit op twee spitsuren
geen 100% zijn. Er zijn altijd werknemers die vóór of na de spitsuren toekomen. Voor de
ochtendspits bekomen we een verkeersgeneratie van 854 pae/2u en voor de avondspits
932 pae/2u. De avondspits is in de 2 uur waarden drukker dan de ochtendspits, dit in
tegenstelling tot de 1 uur waarden. Algemeen genomen verloopt een avondspits meer
verspreid waardoor het aandeel verplaatsingen tijdens het drukste avondspitsuur kleiner
is dan tijdens het drukste ochtendspitsuur. Een tweede avondspitsuur heeft dus een
groter aandeel in de verplaatsingen dan een tweede ochtendspitsuur omdat in het eerste
ochtendspitsuur het merendeel van de verplaatsingen reeds plaatsvinden. Daarenboven
hebben functies zoals horeca en handel nauwelijks een aandeel tijdens de ochtendspits
maar wel tijdens de avondspits. De welzijnstoren genereert ook meer verkeer ‘s avonds.
Onderstaande tabellen geven een beeld van de wijzigingen van het programma tussen het
masterplan en het RUP op het vlak van verkeersgeneratie. De totale verkeersgeneratie ligt
voor het RUP-programma een stuk hoger dan voor het programma van het masterplan.
Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de stijging van de mogelijke kantooroppervlakte in het
RUP en van de organisatie van een meeting. Eerstgenoemde betreft een theoretische
worst-case benadering (zie ook sensitiviteitstoets verder), laatstgenoemde betreft een
concrete programmawijziging.
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Kantoren genereren veel verkeer tijdens de spitsuren omdat de meeste kantoren
werkzaam zijn tussen 8u en 18u. Werknemers verplaatsen zich bijgevolg tijdens de
spitsuren. De stijging van bijna 8000 m² kantoren resulteert in een stijging van de
verkeersgeneratie met ongeveer 100 pae/u ten opzichte van het masterplan.
De organisatie van een meeting brengt overdag veel verplaatsingen met zich mee.
Deze verplaatsingen werden in het masterplan niet meegerekend omdat toen enkel
werd uitgegaan van podiumkunsten ’s avonds. Een meeting vindt in de meeste
gevallen plaats tijdens de kantooruren waardoor bezoekers zich grotendeels tijdens
de spitsuren verplaatsen. Een meeting resulteert in 120 pae/u extra tijdens de
ochtendspits en 83 pae/u tijdens de avondspits.
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De woonfunctie in het RUP heeft ondanks een lager woningaantal een iets hogere
verkeersgeneratie dan de woonfunctie in het masterplan. Het verschil is dat in het
masterplan zorgwoningen vervat zitten. Deze zorgwoningen worden niet specifiek
bestemd in het RUP en zitten vervat onder woonfunctie. Zorgwoningen hebben een
kleinere oppervlakte waardoor meer woningen op dezelfde oppervlakte gerealiseerd
kunnen worden. Daarnaast ligt de verkeersgeneratie van zorgwoningen een stuk lager
dan bij gewone woningen. Dit verklaart waarom de verkeersgeneratie in het RUP iets
hoger ligt ondanks dat er ongeveer met 60 woningen minder is gerekend.
Voor de andere functies zijn er kleine verschillen merkbaar die gerelateerd zijn aan
een gewijzigde oppervlakte of concreter cijfermateriaal.

Tabel 14 Totale verkeersgeneratie MOBER in functie van het masterplan

Wonen
Woonzorg
Podiumkunstenzaal (scenario 0)
Commercieel
Horeca
Kantoor
Cultuur (museum)
Welzijnstoren
TOTAAL aantal verpl (heen of terug)/spitsuur

MOBER
Ochtend 1 uur
Avond 1 uur
Prod.
Attr. Prod. Attr.
117
19
29
81
10
4
7
7
0
0
0
13
0
4
16
12
0
0
11
12
0
18
19
0
0
2
6
6
8
92
99
35
136
139
186
165
275
351

Tabel 15 Totale verkeersgeneratie MOBER in functie van het RUP
RUP - meeting 350
RUP - meeting 350
Ochtend 1 uur Avond 1 uur Ochtend 2 uur Avond 2 uur
Prod. Attr. Prod. Attr. Prod. Attr. Prod. Attr.
Wonen (pure woonfunctie)
128
21
32
89
256
42
64
178
Podiumkunstenzaal met meeting
0
120
80
3
0
173
120
3
Horeca/handel
0
7
24
26
0
7
45
47
Kantoor
0
116
119
0
0
229
239
0
Museum
0
5
0
13
0
5
0
26
Welzijnstoren UZ Leuven
0
103
69
36
0
142
138
72
128
372
324
167
256
598
605
327
TOTAAL aantal verpl (heen of terug)/spitsuur
500
491
854
932

Uitgesplitst per type verplaatsing komt dit neer op Tabel 16. Hierbij zijn de volgende
categorieën gehanteerd:


Bewoners
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Van de woonfunctie

Korte bezoekers


Van de woonfunctie



Van de horeca/handelsfunctie



Van de kantoorfunctie



Van het museum



Van de podiumkunstenzaal
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Van de welzijnstoren24

Werknemers en langdurige bezoekers (aan educatieplatform)


Bezoekers van een meeting



Werknemers van de podiumkunstenzaal/meeting



Werknemers van de horeca/handelsfunctie



Werknemers van de kantoorfunctie



Werknemers van het museum



Werknemers van de welzijnstoren



Langdurige bezoeker van het Informatie- educatieplatform

Tabel 16 Totale verkeersgeneratie per type

Bewoners
Bezoekers (kort)
Werknemer/Bezoekers (lang)
TOTAAL

6.3.

OSP (1uur)
Prod.
Attr.
118
19
10
38
0
315
128
372
500

ASP (1uur)
Prod.
Attr.
29
82
62
69
233
16
324
167
491

A U TO P A R K ER EN
In onderdeel 5.1.1 is de stedenbouwkundige verordening van 2013 met betrekking tot de
aanleg van autoparkeerplaatsen en fietsenstallingen besproken. Onderstaande tabel
vertaalt het programma naar het benodigd aantal parkeerplaatsen volgens de verordening
van 2013. De meeste functies komen terug in de verordening. De cultuurfunctie wordt
gelijk verondersteld als “handel, diensten en vrije beroepen”. Voor de ontwikkeling op
Hertogensite wordt er echter een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgesteld waardoor
het niet noodzakelijk is om de verordening strikt te volgen. Het RUP kan namelijk
afwijken van de verordening en andere normen opleggen. Daarom wordt in onderstaande
paragrafen per functie/doelgroep een berekening gedaan van de parkeerbehoefte en
wordt dit vervolgens getoetst met het parkeeraanbod.
Tabel 17 Berekening benodigd aantal parkeerplaatsen volgens parkeerverordening
Wonen (pure woonfunctie)
Woonrzorgfunctie
Podiumkunstenzaal
Commercieel
Horeca
Kantoor
Cultuur (museum)
Welzijnstoren UZ Leuven

24
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564 eenheden
120 eenheden
1400 plaatsen
3816 m²
2030 m²
1500 m²
1040 m²
11508 m²

Autoparkeerplaatsen
1/eenheid + 1/3 eenheden
1/ 4 kamers
1/10 zitplaatsen
1/75 m²
1/75 m²
1/75 m²
1/75 m²
1/75 m²

752
30
140
51
28
20
14
154
1189

Functie uit verordening
Meergezinswoningen
Woon- en zorgcentra voor bejaarden
Schouwburgen, …
Handel, diensten en vrije beroepen
Handel, diensten en vrije beroepen
Kantoorgebouwen
*Handel, diensten en vrije beroepen
Handel, diensten en vrije beroepen

Bezoekers aan het informatie- en educatieplatform worden niet als korte bezoekers beschouwd
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6.3.1.

B E H O E FT E R A M I N G

6. 3.1 .1 . W O O N F U N C T I E
In het programma worden momenteel 621 woningen voorzien.
De benodigde parkeerbehoefte voor de woningen (pure woonfunctie) bedraagt volgens
de stedenbouwkundige verordening 828 autoparkeerplaatsen. Dit komt neer op 1,334
parkeerplaatsen per huishouden.
Volgens de lokale statistieken van 2012 bedraagt het gemiddelde autobezit voor het
gehele grondgebied 25 van Leuven 1,55. Vermits dit cijfer bepaald is voor alle Leuvense
huishoudens, en dus ook de deelgemeentes, zal dit een sterke overschatting zijn van het
autobezit van de huishoudens in de binnenstad en van de omgeving aan Hertogensite.
Wanneer er echter rekening wordt gehouden met dit cijfer voor volledig Leuven, dienen
er – voor de 621 wooneenheden – 963 autoparkeerplaatsen aangeboden te worden.
Momenteel wordt er in het kader van de Leuvense ambitie om naar een autoluwe
binnenstad te gaan, gewerkt aan een nieuwe parkeernorm. Dit proces is nog niet
afgerond, bijgevolg zijn nog geen concrete maatregelen naar parkeren gekend. Toch wordt
een duurzaam scenario met een parkeernorm van 0,8 parkeerplaatsen per woning (norm
is exclusief bezoekersparkeerplaatsen) in beschouwing genomen. Dit leidt tot 497
autoparkeerplaatsen. Het spreekt voor zich om binnen de ambitie van de Stad Leuven te
streven naar deze duurzame parkeernorm. Om deze norm te kunnen handhaven, zijn er
in het onderdeel flankerende maatregelen verschillende voorstellen geformuleerd.
Tabel 18 Parkeerplaatsen woonfunctie
Aantal wooneenheden

Parkeernorm Leuven 2013
Autoluwe binnenstad
Autobezit Groot Leuven

TOTAAL
621
Aantal PP
828
497
963

Aantal PP/wooneenheid
1.334
0.800
1.550

Inclusief bezoekers
Exclusief bezoekers
Exclusief bezoekers

6. 3.1 .2 . W O O N Z O R G W O N E N
De parkeerbehoefte voor woonzorg ligt heel wat lager dan voor een gewone woonfunctie.
De Leuvense norm voor “Woon- en zorgcentra voor bejaarden” gaat uit van 1
parkeerplaats per 4 kamers wat dus voor 118 wooneenheden zou neerkomen op
ongeveer 30 autoparkeerplaatsen. Voor 96 gewone wooneenheden bedraagt de
behoefte 128 parkeerplaatsen met een norm van 1,33 plaatsen per huishouden. Het
duurzame scenario zou leiden tot een behoefte van 77 parkeerplaatsen. We gaan dus ook
voor de parkeerbehoefte uit van het maximale scenario.

25

Berekend op basis van www.lokalestatistieken.be voor het jaar 2012: Aantal inwoners Leuven bedraagt 97656
en het aantal huishoudens 48121. Hierdoor bedraagt de gemiddelde huishoudgrootte voor Leuven 2,029. De
lokale statistieken geven aan dat er 764 auto’s per 1000 inwoners zijn. Op basis van deze informatie kan het
autobezit per huishouden worden bepaald.
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Voor de mindervalidenparkeerplaatsen wordt er verwezen naar de Gewestelijke
Stedenbouwkundige verordening betreffende Toegankelijkheid. Deze verordening stelt
het volgende: als een constructie beschikt over 1 tot en met 100 eigen parkeerplaatsen,
moet minstens 6% van het totale aantal parkeerplaatsen, en minstens één parkeerplaats,
een aangepaste parkeerplaats zijn. Dit zou dus neerkomen op minstens 2
mindervalidenparkeerplaatsen. Vanaf 5 tot en met 100 eigen parkeerplaatsen, moeten
de aangepaste parkeerplaatsen ook voorbehouden parkeerplaatsen zijn. Als een
constructie beschikt over meer dan 100 eigen parkeerplaatsen, moet bovendien per extra
schijf van 50 parkeerplaatsen, telkens 1 parkeerplaats een aangepaste en voorbehouden
parkeerplaats zijn.
6. 3.1 .3 . K O R T E B E Z O E K E R S A A N D E V E R S C H I L L E N D E F U N C T I E S
Voor de korte bezoekers van elke functie (zowel voor wonen als voor de andere functies)
die geen volledige dag blijven (dus niet de deelnemers aan het informatie- en
educatieplatform en aan een meeting) wordt de parkeerbehoefte bepaald op basis van de
verkeersgeneratie die in de eerdere tabellen is besproken. Hierbij zijn voor alle functies de
werknemers (en de bewoners) en de langparkeerders buiten beschouwing gelaten (een
overzicht van wat wordt verstaan onder “korte bezoekers” is terug te vinden in paragraaf
6.2.8). In onderstaande tabellen is vervolgens een aanname gedaan rond de gelijktijdige
aanwezigheid. Deze aanname is gebaseerd op de aanwezigheidspercentages die in de
CROW-publicatie 317 zijn opgenomen. De percentages zijn echter niet letterlijk
overgenomen maar er zijn beredeneerde aanpassingen gebeurd.
De parkeerbehoefte van de korte bezoekers is afhankelijk van de activiteiten in de
podiumkunstenzaal. Bij een voorstelling van podiumkunsten is het aantal korte bezoekers
’s avonds groot, bij een meeting zijn er geen korte bezoekers en betreft het lange
bezoekers overdag.
Bij een voorstelling van podiumkunsten is er voor bezoekers in de voormiddag een
behoefte van 174 autoparkeerplaatsen, in de namiddag een behoefte van 201 en tijdens
de avond 520 autoparkeerplaatsen.
Tabel 19 Parkeerbehoefteraming korte bezoekers bij een voorstelling van podiumkunsten
Gelijktijdige aanwezigheid
Korte Bezoekersfunctie
Wonen
Podiumkunstenzaal
Horeca/handel
Kantoor
Museum
Welzijnstoren UZ Leuven

VM
Auto's/dag Percentage
Aantal
112
10%
11
286
0%
0
106
20%
21
31
50%
15
42
30%
13
453
25%
113
174

NM
Percentage
Aantal
20%
22
0%
0
35%
37
50%
15
30%
13
25%
113
201

AV
Percentage
Aantal
60%
67
100%
286
80%
85
5%
2
30%
13
15%
68
520

Bij een meeting is er voor bezoekers in de voormiddag een behoefte van 174
autoparkeerplaatsen, in de namiddag een behoefte van 201 en tijdens de avond 234
autoparkeerplaatsen.
Tabel 20 Parkeerbehoefteraming korte bezoekers bij meeting
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Gelijktijdige aanwezigheid
VM
Korte Bezoekersfunctie
Auto's/dag Percentage
Aantal
Wonen
112
10%
11
Podiumkunstenzaal met meeting
0
0%
0
Horeca/handel
106
20%
21
Kantoor
31
50%
15
Museum
42
30%
13
Welzijnstoren UZ Leuven
453
25%
113
TOTAAL
174

NM
Percentage
Aantal
20%
22
0%
0
35%
37
50%
15
30%
13
25%
113
201

AV
Percentage
Aantal
60%
67
100%
0
80%
85
5%
2
30%
13
15%
68
234

6. 3.1 .4 . W E R K N E M E R S E N L A N G D U R I G E B E Z O E K E R S ( A A N E D U C A T I E P L A T F O R M E N M E E T I N G )
Op een analoge manier als bij de korte bezoekers, kan de parkeerbehoefte voor
werknemers en langdurige bezoekers worden bepaald op basis van de verkeersgeneratie
en de aanwezigheidsgraden (een overzicht van wat wordt verstaan onder “langdurige
bezoekers/werknemers” is terug te vinden in paragraaf 6.2.8). Voor de welzijnstoren zijn
hierbij dus ook de bezoekers aan het educatie- en informatieplatform opgenomen omdat
zij voor een langere tijd zullen parkeren. De bezoekers aan een meeting zijn eveneens
lange bezoekers. De parkeerbehoefte is ook hier afhankelijk van de activiteiten in de
podiumkunstenzaal. De parkeerbehoefte ligt namelijk een stuk hoger bij de organisatie
van een meeting.
Bij een voorstelling van podiumkunsten bedraagt de totale langdurige parkeervraag
tijdens de voormiddag 488 parkeerplaatsen, tijdens de namiddag 499 en tijdens de avond
112 plaatsen. De hoge parkeerbehoefte in de voor- en namiddag is hoofdzakelijk een
gevolg van de kantoorfuncties. De percentages van horeca en handel zijn op 70% geschat
omdat de exacte invulling nog niet gekend is en om zo aan beide functies tegemoet te
komen.
Tabel 21 Parkeerbehoefteraming langdurige bezoekers + werknemers bij een voorstelling
van podiumkunsten
Gelijktijdige aanwezigheid

Lange bez + WN
VM
Auto's/dag
Percentage
Aantal
Wonen
0
/
/
Podiumkunstenzaal (werknemers)
50
0%
0
Horeca/handel (werknemers)
48
70%
34
Kantoor (werknemers)
226
100%
226
Museum (werknemers)
5
100%
5
Welzijnstoren UZ (werknemers)
173
100%
173
Welzijnstoren UZ (bezoekers educatieplatform)
50
100%
50
488

NM
Percentage
Aantal
/
/
20%
10
70%
34
100%
226
100%
5
100%
173
100%
50
499

AV
Percentage
Aantal
/
/
100%
50
70%
34
5%
11
100%
5
5%
9
5%
3
112

Bij een meeting bedraagt de totale langdurige parkeervraag tijdens de voor- en namiddag
661 parkeerplaatsen en tijdens de avond 148 plaatsen.
Tabel 22 Parkeerbehoefteraming langdurige bezoek ers + werknemers bij een meeting
Gelijktijdige aanwezigheid

Lange bez + WN
VM
Auto's/dag
Percentage
Aantal
Wonen
0
/
/
Podiumkunstenzaal met meeting (bezoekers)
160
100%
160
Podiumkunstenzaal met meeting (werknemers)
13
100%
13
Horeca/handel (werknemers)
48
70%
34
Kantoor (werknemers)
226
100%
226
Museum (werknemers)
5
100%
5
Welzijnstoren UZ (werknemers)
173
100%
173
Welzijnstoren UZ (bezoekers educatieplatform)
50
100%
50
661

NM
Percentage
Aantal
/
/
100%
160
100%
13
70%
34
100%
226
100%
5
100%
173
100%
50
661

AV
Percentage
Aantal
/
/
50%
80
50%
6
70%
34
5%
11
100%
5
5%
9
5%
3
148

Er dient echter opgemerkt te worden dat de behoefteraming geen rekening houdt met
het meervoudig gebruik van de parkeerplaatsen. De exacte invulling van de functies is nog
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niet gekend waardoor het moeilijk is om dergelijke inschatting te maken. Er kan echter
worden verwacht dat bijvoorbeeld dokters van de welzijnstoren niet constant aanwezig
zijn en hun parkeerplaats gecombineerd gebruikt kan worden.

6.3.2.

P A R KE E R A A N B O D

6. 3.2 .1 . W O O N F U N C T I E
Parkeren voor bewoners wordt op de site voorzien. Het RUP voorziet drie ondergrondse
parkeergarages die parkeerplaatsen voor de woningen herbergen en mogelijks voor de
werknemers van de aanverwante functies. Eén parking wordt ontsloten vanaf de
Kapucijnenvoer, één vanaf de Minderbroederstraat en één vanaf de Brusselsestraat. De
stedenbouwkundige verordening geldt voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen,
uitgezonderd voor wonen.
Uitgaande van de ambitie om te streven naar een autoluwe binnenstad wordt de
parkeervraag van de bewoners volgens de duurzame norm (totaal ca. 497
parkeerplaatsen) in rekening gebracht. In het masterplan is er sprake van 600
ondergrondse parkeerplaatsen (waarvan ca. 400 geënt op de Kapucijnenvoer, ca. 50 op
de Minderbroedersstraat en ca. 135 op de Brusselsestraat). Dit parkeeraanbod op
Hertogensite voldoet om de parkeerbehoefte volgens de duurzame norm op te vangen.
Wanneer de norm van 1.33 parkeerplaats per woning wordt gehanteerd, bedraagt de
parkeervraag ca. 828 parkeerplaatsen waardoor het voorziene aanbod volgens het
masterplan dus niet voldoet. Gezien de gehanteerde parkeernorm niet overeenstemt met
de ambitie om te streven naar een duurzaam mobiliteitsprofiel op Hertogensite, wordt
deze niet verder in beschouwing genomen.
6. 3.2 .2 . W O O N Z O R G W O N E N
Als het project woonzorgwonen omvat dan worden de parkeerplaatsen voor de
woonzorgfunctie (30 parkeerplaatsen) op het eigen terrein voorzien, met name in de
ondergrondse garage die uitmondt op de Kapucijnenvoer.
6. 3.2 .3 . K O R T E B E Z O E K E R S A A N D E V E R S C H I L L E N D E F U N C T I E S
De parkeerbehoefte van de bezoekers die slechts een kortere tijd parkeren, dient
voornamelijk te worden opgevangen op de publieke parkings in de omgeving. Hiertoe
kunnen verschillende scenario’s worden opgesteld:

P_0303_160104



Scenario 1: Behoefte wordt voor 100% opgevangen op huidige parking SintJacobsplein



Scenario 2: Behoefte wordt voor 75% opgevangen op huidige parking SintJacobsplein en voor 25% op de nieuw te bouwen parking Bruul



Scenario 3: Behoefte wordt voor 50% opgevangen op huidige parking SintJacobsplein en voor 50% op nieuw te bouwen parking Bruul



Scenario 4: Behoefte wordt voor 25% opgevangen op huidige parking SintJacobsplein en voor 75% op nieuw te bouwen parking Bruul
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De vooropgestelde scenario’s gaan uit van een maximaal gebruik van het parkeeraanbod
op de publieke parkings in de onmiddellijke omgeving van Hertogensite, en niet van een
gebruik van het beschikbare aanbod straatparkeren. Deze aanname kadert binnen de visie
om het straatparkeren maximaal in te zetten voor bewoners en ultrakortparkeren, wat
eveneens het parkeerzoekverkeer in de omliggende straten kan beperken.
In functie van de te verwachten verblijfsduur en de daaraan gekoppelde aanvaardbare
loopafstand tussen de parkeerlocatie en de bestemming, worden in eerste instantie enkel
parking Sint-Jacobsplein en parking Bruul in beschouwing genomen. Kortparkeren vindt
namelijk over het algemeen plaats op relatief korte afstand van de bestemming aangezien
parkeerders slechts een beperkt deel van hun totale parkeertijd willen besteden aan de
verplaatsing tussen de parking en de bestemming. Figuur 20 geeft de relatie weer tussen
de acceptabele loopafstand en de bezoekduur. De kwaliteit van de looproute kan ook
enigszins van invloed zijn op de acceptabele loopafstand.

Figuur 20: Acceptabele loopafstand in functie van bezoekduur (Bron: effect van
parkeren op binnenstadsstructuur en verplaatsingspatronen, Stienstra en Grontmij)

Parking Sint-Jacobsplein ligt op ca. 100m wandelafstand van de rand van het projectgebied
en parking Bruul zal op ca. 300m afstand komen te liggen. Beide parkings liggen binnen
een aanvaardbare wandelafstand voor kortparkeerders.
Samengevat komen de scenario’s op onderstaande tabellen neer. Hierbij is er gebruik
gemaakt van de behoefte die beschreven is in paragraaf 6.3.1.3 (Tabel 19 en Tabel 20). De
parkeerbehoefte is ’s avonds afhankelijk van de activiteit in de podiumkunstenzaal. Een
voorstelling van podiumkunsten resulteert in een grotere parkeerbehoefte.
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Tabel 23 Verdeling parkeerbehoefte korte bezoekers bij voorstelling van podiumkunsten

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

Sint-Jacob
100%
75%
50%
25%

Bruul
0%
25%
50%
75%

VM
Sint-Jacob
Bruul
174
0
130
43
87
87
43
130

NM
Sint-Jacob
Bruul
201
0
150
50
100
100
50
150

AV
Sint-Jacob
520
390
260
130

Bruul
0
130
260
390

Tabel 24 Verdeling parkeerbehoefte korte bezoekers bij een meeting

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

Sint-Jacob
100%
75%
50%
25%

Bruul
0%
25%
50%
75%

VM
Sint-Jacob
Bruul
174
0
130
43
87
87
43
130

NM
Sint-Jacob
Bruul
201
0
150
50
100
100
50
150

AV
Sint-Jacob
234
175
117
58

Bruul
0
58
117
175

Momenteel is parking Bruul nog niet gebouwd waardoor scenario 2, 3 en 4 niet mogelijk
zijn als de volledige Hertogensite wordt ontwikkeld vóór de realisatie van de Bruulparking
(paarse aanduiding). Bij de realisatie van de Bruulparking dient er echter ook rekening
gehouden te worden om – eventueel – een deel van de behoefte van Hertogensite op te
vangen.
Parking Bruul wordt voorzien van 600 parkeerplaatsen. Het MOBER voor de parking
Bruul26 biedt inzicht in de te verwachten bezetting van de parking. Tijdens de voormiddag
zal parking Bruul een bezetting kennen van circa 360 parkeerplaatsen, en dus een
restcapaciteit bieden van 240 parkeerplaatsen. Tijdens de namiddag bedraagt de
gemiddelde parkeerbezetting 405 parkeerplaatsen en bijgevolg bedraagt de restcapaciteit
195 parkeerplaatsen. Tijdens de avond bedraagt de parkeerbezetting circa 260
parkeerplaatsen en is de restcapaciteit bijgevolg 340 parkeerplaatsen. De beschikbare
restcapaciteit in parking Bruul is enkel onvoldoende om de parkeerbehoefte voor scenario
4 op te vangen wanneer er een voorstelling van podiumkunsten plaats vindt.
Op parking Sint-Jacob zijn er 199 parkeerplaatsen en er zijn bezettingsgegevens van maart
2015 beschikbaar. Uit de enquête die in januari 2014 is uitgevoerd bij de bezoekers van
het ziekenhuis, weten we dat 79% van de bezoekers die met de auto komt zich ook
parkeert op het Sint-Jacobsplein. Het aantal geparkeerde voertuigen ten gevolge van de
huidige activiteiten wordt uit de gegevens van het enquêteonderzoek gehaald door
rekening te houden met het aantal toekomende bezoekers/patiënten, de aangenomen
verblijfsduur, de modal split van de bezoekers en het percentage parkeerders op SintJacob. Hierdoor wordt de parkeerbezetting van de bezoekers/patiënten op het SintJacobsplein per uur bepaald. Vervolgens wordt het gemiddelde genomen per moment
(voormiddag (tussen 9u en 12u), namiddag (tussen 13u en 17u) en avond (tussen 17u en
19u)). De restcapaciteit van Sint-Jacob bedraagt - rekening houdend met de bezetting van
maart 2015 en het gebruik van de bezoekers van de huidige activiteiten op de
Hertogensite - in de voormiddag 170 parkeerplaatsen, in de namiddag 154
parkeerplaatsen en ’s avonds 137 parkeerplaatsen.

26
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Op basis daarvan is het duidelijk dat de totale restcapaciteit van Sint-Jacob nooit
voldoende is voor scenario 1 (rode aanduiding). In de voor- en namiddag is er wel
voldoende plaats op het Sint-Jacobsplein om de scenario’s 2, 3 en 4 mogelijk te maken.
Indien er geen podiumkunstenvoorstelling op de site plaats vindt dan kan Sint-Jacob de
behoefte in scenario 3 en 4 wel opvangen. Indien wel, dan is er in alle scenario’s
onvoldoende restcapaciteit. In scenario 4 kleurt de behoefte groen maar de parking Bruul
kleurt daarbij rood.
Het parkeeraanbod in Leuven, en bij voorkeur het aanbod in de publieke parkings, zal
moeten aangewend worden om binnen de scenario’s de resterende parkeerbehoefte op
te vangen. Zolang parking Bruul niet gerealiseerd is, moeten andere parkings in de
Leuvense binnenstad worden ingezet om de parkeervraag op te vangen. In navolging van
Figuur 20 is het aangewezen om voor kortparkeerders zoveel mogelijk in te zetten op de
meest nabijgelegen parkings. De loopafstanden tussen het projectgebied en de publieke
parkings is weergegeven in Figuur 21.

Figuur 21: Loopafstand tussen projectgebied en publieke rotatieparkings Leuven

De parking Sint-Jacob en de toekomstige parking Bruul bevinden zich op een acceptabele
loopafstand voor kortparkeerders. De andere publieke parkings in Leuven liggen buiten de
acceptabele loopafstand van ongeveer 500m. De kwaliteit van de looproutes in het
stadshart van Leuven is hoog en maakt een grotere loopafstand wel aanvaardbaar. De drie
dichtstbijzijnde parkings zijn parking Ladeuze, Center en Heilig Hart. Parking Ladeuze
bevindt zich op ca. 800m wandelafstand van de rand van het projectgebied en parking
Center en Heilig Hart op ca. 900m.
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De looproute tussen het projectgebied en de parking Heilig Hart is door het hoogteverschil
tussen beide locaties iets minder geschikt dan de vlakke looproute vanaf de parkings
Center en Ladeuze. De mogelijkheid om met het parkeerticket van parking Heilig Hart het
openbaar vervoer te gebruiken, compenseert de minder ideale looproute voor de
bezoeker. We kunnen bijgevolg de routes tussen de Hertogensite en de drie
dichtstbijzijnde publieke parkings als evenwaardig beschouwen. Vóór de realisatie van
parking Bruul zullen korte bezoekers van de Hertogensite op deze publieke parkings
beroep moeten doen.
Uitgaande van de gemiddelde parkeerbezetting 27 en de restcapaciteit van parking SintJacob wordt in onderstaande tabel voor elk scenario nagegaan in welke mate de parkings
Ladeuze, Center en Heilig Hart de parkeerbehoefte voor de korte bezoekers aan de
verschillende functies verder kunnen opvangen. Er wordt hier gerekend met de
parkeerbehoefte tijdens een voorstelling van podiumkunsten omdat de behoefte dan het
grootst is.
Tabel 25 Parkeerbalans parking Sint-Jacob, Ladeuze, Center en Heilig Hart
Sint-Jacob
NM
199
51%
98
56
154
201
-47
77%
150
3
102%
100
53
100%
50
103
100%

AV
199
36%
127
10
137
520
-383
26%
390
-253
35%
260
-123
53%
130
7
100%

VM
734
65%
257

Ladeuze
NM
734
77%
169

257
4
253
2%

169
47
122
23%

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015
Geparkeerde ziekenhuisbezoekers 2014
TOTALE RESTCAPACITEIT
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 1)
Parkeerbalans (scenario 1)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 2)
Parkeerbalans (scenario 2)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 3)
Parkeerbalans (scenario 3)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 4)
Parkeerbalans (scenario 4)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs

VM
199
46%
107
63
170
174
-3
98%
130
40
100%
87
84
100%
43
127
100%

Sint-Jacob
NM
199
51%
98
56
154
201
-47
77%
150
3
100%
100
53
100%
50
103
100%

AV
199
36%
127
10
137
520
-383
26%
390
-253
35%
260
-123
53%
130
7
100%

VM
210
48%
109

Center
NM
210
52%
101

109
3
106
2%

101
47
54
23%

AV
734
55%
330

VM
447
76%
107

330
383
-53
63%
253
78
65%
123
208
47%

107

Heilig Hart
NM
AV
447
447
82%
77%
80
103
80

103
53
50
10%

AV
GESLOTEN

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015
Geparkeerde ziekenhuisbezoekers 2014
TOTALE RESTCAPACITEIT
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 1)
Parkeerbalans (scenario 1)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 2)
Parkeerbalans (scenario 2)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 3)
Parkeerbalans (scenario 3)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 4)
Parkeerbalans (scenario 4)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs

VM
199
46%
107
63
170
174
-4
98%
130
40
100%
87
84
100%
43
127
100%

0
383
-383
0%
253
-253
0%
123
-123
0%

27

Bron: bezettingsgegevens parking Sint-Jacob, Ladeuze, Center en Heilig Hart: Registraties maart 2015
Parkeerverwijssysteem stad Leuven
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De parkeerbehoefte van de korte bezoekers kan voor de vier scenario’s op de drie
referentiemomenten volledig worden opgevangen op de parkings Sint-Jacob, Ladeuze en
Heilig Hart. Voor de scenario’s 2, 3 en 4 moet de restcapaciteit op Heilig Hart zelfs niet
aangesproken worden. Parking Center kan de parkeerbehoefte in de voor- en namiddag
verder invullen maar is vanaf 19u30 gesloten. De behoefte ’s avonds moet bijgevolg door
de parkings Ladeuze en Heilig Hart verder worden ingevuld.
Naast deze parkings zijn er nog enkele alternatieve parkeervoorzieningen. Parking
Diestsestraat bevindt zich op ca. 1 km, parking Kinepolis op ca. 1,2 km, parking Minckelers
op ca. 1,3 km en parking De Bond28 op ca. 1,4 km wandelafstand. De restcapaciteit van
deze parkings is weergegeven in Tabel 26. Hieruit blijkt dat binnen 1 - 1,5 km ruim
voldoende restcapaciteit in de publieke parkings aanwezig is.
Tabel 26 Gemiddelde restcapaciteit publieke rotatieparkings (weekdagen)

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015
WEEK
Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015

Sint-Jacob (100 m)
VM
NM
AV
199
199
199
46%
51%
36%
170
154
137
Diestsestraat (1 km)
VM
NM
AV
249
249
249
51%
51%
23%
122
122
192

Ladeuze (800 m)
VM
NM
AV
734
734
734
65%
77%
55%
257
169
330
Kinepolis (1,2 km)
VM
NM
AV
230
230
230
36%
53%
41%
147
108
136

Heilig Hart (900 m)
VM
NM
AV
447
447
447
76%
82%
77%
107
80
103
Minckelers (1,3 km)
VM
NM
AV
734
734
734
60%
61%
15%
294
286
624

Center (900 m)
VM
NM
AV
210
210
48%
52%
109
101
De Bond (1,4 km)
VM
NM
AV
375
375
375
89%
90%
61%
41
38
146
GESLOTEN

WEEK

Ook op een zaterdag is er voldoende restcapaciteit aanwezig om de parkeerbehoefte van
de Hertogensite op te vangen. Die behoefte zal in hoofdzaak in functie van de
podiumkunstenzaal zijn. In eerste instantie is de bezetting van de parkings lager dan op
een gemiddelde weekdag en ten tweede zal de Hertogensite dan minder verkeer
genereren. De restcapaciteit is opgenomen in Tabel 27. De parkings Ladeuze, Center,
Diestsestraat, Kinepolis en De Bond hebben op zaterdagnamiddag een hogere bezetting
dan op een weekdag. Parking Minckelers heeft op dat moment wel nog een zeer ruime
restcapaciteit. In de voormiddag en ’s avonds is meer dan de helft van het parkeeraanbod
in de publieke parkings beschikbaar.

Tabel 27 Gemiddelde restcapaciteit publieke rotatiepark ings (zaterdag)

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015
WEEKEND
Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015

Sint-Jacob (100 m)
VM
NM
AV
199
199
199
23%
28%
17%
153
143
165
Diestsestraat (1 km)
VM
NM
AV
249
249
249
51%
79%
24%
122
52
189

Ladeuze (800 m)
VM
NM
AV
734
734
734
58%
98%
48%
308
15
382
Kinepolis (1,2 km)
VM
NM
AV
230
230
230
26%
76%
70%
170
55
69

Heilig Hart (900 m)
VM
NM
AV
447
447
447
56%
68%
59%
197
143
183
Minckelers (1,3 km)
VM
NM
AV
734
734
734
25%
37%
17%
551
462
609

Center (900 m)
VM
NM
AV
210
210
34%
62%
139
80
De Bond (1,4 km)
VM
NM
AV
375
375
375
43%
93%
54%
214
26
173
GESLOTEN

WEEKEND

Bij een maximale bezetting van de podiumkunstenzaal (100%) kan de parkeerbehoefte ’s
avonds voor scenario 2, 3 en 4 opgevangen worden op de parkings Sint-Jacob en Ladeuze.
Enkel voor scenario 1 is de parkeercapaciteit ontoereikend, zelfs wanneer parking Heilig
Hart ingeschakeld zou worden. Parking Center biedt hier geen aanvulling aangezien de
parking ’s avonds gesloten is. De resterende parkeerbehoefte dient dan opgevangen te
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worden in de andere parkings in het centrum van Leuven. Tabel 26 geeft aan dat de
restcapaciteit in de overige parkings in het centrum van Leuven toereikend is om de
parkeerbehoefte voor scenario 1 op te vangen. De totale restcapaciteit zal zelfs vergroten
bij de realisatie van parking Bruul. Daarenboven zal het verkeer in functie van de
Hertogensite zich in realiteit meer verspreiden over het grondgebied van de stad Leuven.
Een bezoek aan de Hertogensite kan deel uitmaken van een ketenverplaatsing en kan
gecombineerd worden met een etentje, winkelen, familiebezoek… in de stad. Bezoekers
zullen in dat geval hun wagen niet specifiek parkeren in de parkings vlakbij de
Hertogensite. Ook het aanbod in de andere parkings en op het publiek domein zal daarbij
aangesproken worden. Men kan er bijgevolg van uitgaan dat de resterende
parkeerbehoefte van 45 parkeerplaatsen goed kan opgevangen worden door het
beschikbare parkeeraanbod in het centrum van Leuven.

Tabel 28 Parkeerbalans parking Sint-Jacob, Ladeuze, Center en Heilig Hart –
Podiumkunstenzaal 100% bezetting

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015
Geparkeerde ziekenhuisbezoekers 2014
TOTALE RESTCAPACITEIT
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 1)
Parkeerbalans (scenario 1)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 2)
Parkeerbalans (scenario 2)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 3)
Parkeerbalans (scenario 3)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Parkeerbehoefte korte bezoekers (scenario 4)
Parkeerbalans (scenario 4)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs

VM
199
46%
107
63
170
174
-4
98%
130
40
100%
87
84
100%
43
127
100%

Sint-Jacob
NM
199
51%
98
56
154
201
-47
77%
150
3
102%
100
53
100%
50
103
100%

AV
199
36%
127
10
137
616
-478
22%
462
-324
30%
308
-170
45%
154
-17
100%

VM
734
65%
257

Ladeuze
NM
734
77%
169

257
4
253
2%

169
47
122
23%

AV
734
55%
330

VM
447
76%
107

330
478
-148
54%
324
6
70%
170
160
55%

107

Heilig Hart
NM
AV
447
447
82%
77%
80
103
80

103
148
-45
24%

Om de bezoekers naar de meest geschikte parkeerlocatie te begeleiden, beschikt de Stad
Leuven over een parkeerverwijssysteem. Het parkeerverwijssysteem biedt de
mogelijkheid om de bezoeker te leiden naar een vrije parkeerplaats. Op de belangrijkste
invalsassen naar Leuven, alsook langsheen de R23 staan dynamische aanduidingsborden
die enerzijds de bewegwijzering naar de verschillende parkings weergeven, alsook in real
time de vrije parkeerplaatsen van de parkings. Zo worden bezoekers geïnformeerd en
geleid naar de geschikte parkeerplaats. Bezoekers aan de Hertogensite kunnen zo geleid
worden naar parking Sint-Jacob, of afgeleid worden naar parking Heilig Hart, Ladeuze of
een andere parking in het centrum van Leuven.
Om te vermijden dat bezoekers aan de podiumkunstenzaal ’s avonds het straatparkeren
benutten, is het nodig om een sturend parkeerbeleid te voeren. In de binnenstad van
Leuven geldt reeds betalend parkeren tot 21u waardoor bezoekers reeds gestimuleerd
worden om te parkeren in de parkings. Deze maatregel zou verder nog kunnen
ondersteund worden door het aanbieden van goedkope parkeertickets in de parkings
tijdens de avond.
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6. 3.2 .4 . W E R K N E M E R S E N L A N G D U R I G E B E Z O E K E R S ( A A N E D U C A T I E P L A T F O R M )
Om de parkeerbehoefte van de langdurige bezoekers en de werknemers op te vangen,
kunnen er enkele scenario’s opgesteld worden:


Scenario 1: Behoefte van de langdurige bezoekers en van alle werknemers
wordt opgevangen op randparkings, uitgezonderd een parkeeraanbod op
Hertogensite van 60 plaatsen voor dokters van de welzijnstoren



Scenario 2: Behoefte van de werknemers van de welzijnstoren wordt
opgevangen op het eigen terrein en de overige langparkeerders (langdurige
bezoekers educatieplatform + andere werknemers) worden opgevangen op
randparkings



Scenario 3: Behoefte van alle werknemers wordt opgevangen op eigen
terrein en de overige langparkeerders (langdurige bezoekers
educatieplatform) worden opgevangen op randparkings

Samengevat komen de scenario’s op onderstaande tabel neer. Hierbij is er gebruik
gemaakt van de behoefte die beschreven is in paragraaf 6.3.1.4 (Tabel 21 en Tabel 22). Er
wordt verder gerekend met de parkeerbehoefte bij de organisatie van een meeting
aangezien de behoefte dan het grootst is.
Tabel 29 Verdeling parkeerbehoefte werknemers en langdurige bezoekers (aan
educatieplatform)
VM
Randparkings Eigen site
Scenario 1
601
60
Scenario 2
488
173
Scenario 3
210
451

NM
Randparkings Eigen site
601
60
488
173
210
451

AV
Randparkings Eigen site
88
60
139
9
83
65

In scenario 1 wordt de volledige parkeervraag van werknemers en van langdurige
bezoekers aan het educatieplatform opgevangen op de randparkings, uitgezonderd de
parkeerbehoefte van dokters van de welzijnstoren. Hiervoor worden 60 parkeerplaatsen
op de Hertogensite zelf voorzien.
De parkeerbehoefte van de werknemers van de welzijnstoren zou voor scenario 2 volledig
opgevangen kunnen worden op eigen terrein en op de parking Gasthuisberg. De
parkeerbehoefte van de werknemers van de welzijnstoren bedraagt tijdens de voor- en
namiddag ca. 173 parkeerplaatsen. Op de Hertogensite kunnen nabij de Welzijnstoren
maximaal 60 parkeerplaatsen worden ingericht. Voor de resterende behoefte zal beroep
gedaan worden op de parking Gasthuisberg. De toekomstige ontwikkeling van het project
zal uitgaan van dit scenario. Werknemers van de Welzijnstoren zullen altijd op
Gasthuisberg kunnen parkeren.
In scenario 3 worden alle werknemers op het eigen terrein opgevangen (voormiddag 451,
namiddag 451 en ’s avonds 65). Het beschikbare parkeeraanbod op de site van 600
parkeerplaatsen zal bijgevolg ontoereikend zijn om de parkeerbehoefte volgens scenario
3 op te vangen. Rekening houdend met de duurzame parkeernorm voor de woonfunctie
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en met het huidige parkeeraanbod van 600 plaatsen is er namelijk nog een restcapaciteit
van 103 parkeerplaatsen30 in de ondergrondse parkings op de site.
De randparkings die in aanmerking kunnen komen voor werknemers en langdurige
bezoekers zijn Gasthuisberg, Station, Bodart en Philipssite. Een belangrijk element in het
gebruik van deze parkings is de relatie met het openbaar vervoer tussen de parking en de
Hertogensite. De Hertogensite wordt bediend door een hoogfrequente busbundel die
tussen de parkings Gasthuisberg en Station rijdt. De bussen halteren in de toekomst
langsheen de Kapucijnenvoer, ter hoogte van de Welzijnstoren. Sommige buslijnen
hebben hun eindhalte aan de parking Gasthuisberg, anderen hebben hun eindhalte aan
het station en nog andere buslijnen rijden verder door. De busbundel wordt bediend door
14 bussen per uur buiten de spitsuren en 19 bussen per uur tijdens de spitsuren.
Daarenboven rijden er tijdens de ochtendspits 4 bussen extra richting Gasthuisberg en
tijdens de avondspits 4 bussen extra richting het station. Tussen 23u en 3u wordt de
busbundel bediend door één nachtbus per uur.

Figuur 22: Loopafstand tussen projectgebied en publieke randparkings Leuven

Parking Bodart ligt op ca. 900 m wandelafstand van de Hertogensite. De parking is in het
ruimtelijk structuurplan van de stad aangeduid als randparking. De parking wordt bediend
door enkele buslijnen, waarvan drie buslijnen in de toekomst ook zullen halteren aan de
halte langsheen Kapucijnenvoer (langs de westelijke grens van de Hertogensite). Er rijden
4 bussen per uur tussen de site en parking Bodart, waarvan 2 bussen tot 19u en 2 bussen

30
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tot 23u. De verbinding wordt tussen 23u en 3u bijkomend bediend door één nachtbus per
uur. Een hoogfrequentere bediening met het openbaar vervoer lijkt aangewezen gezien
de selectie als randparking.
Parking Philipssite is gelegen op ca. 2 km wandelafstand van de Hertogensite. Er is geen
rechtstreekse openbaar vervoerverbinding tussen de parking en de Hertogensite.
Philipssite wordt wel bediend door de twee ringbussen van de stad Leuven. Deze
ringbussen halteren elke 10 minuten aan de Philipssite en bedienen onder andere het
station en Gasthuisberg. Op beide locaties kan men overstappen op een bus naar de
Hertogensite. Omwille van de minder directe verbinding met het openbaar vervoer wordt
parking Philipssite in deze studie niet als parkeeraanbod beschouwd. In werkelijkheid zal
een deel van de langparkeerders wel gebruik maken van deze parking.
Op basis van bezettingsgegevens31 van bovengenoemde randparkings wordt nagegaan of
ze voldoende restcapaciteit hebben om de parkeerbehoefte volgens de drie
vooropgestelde scenario’s op te vangen. Er zijn geen gegevens beschikbaar van de parking
Gasthuisberg. Onderstaande tabel geeft de parkeerbalans weer van parking Station en
Bodart voor de drie scenario’s. Parking Philipssite is gearceerd weergegeven.
Tabel 30 Parkeerbalans randparkings

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
TOTALE RESTCAPACITEIT
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 1)
Parkeerbalans (scenario 1)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 2)
Parkeerbalans (scenario 2)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 3)
Parkeerbalans (scenario 3)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs

VM
864
76%
207
601
-394
34%
488
-281
42%
210
-3
99%

Station
NM
864
72%
242
601
-360
40%
488
-246
50%
210
32
115%

AV
864
20%
691
88
603
100%
139
552
100%
83
608
100%

VM
125
97%
4
394
-390
1%
281
-277
1%
3
1
2%

Bodart
NM
125
96%
5
360
-355
1%
246
-241
1%

AV
125
66%
43

VM
1150
63%
426
390
35
65%
277
148
57%

Philipssite
NM
AV
1150
1150
54%
16%
529
966
355
174
59%
241
288
49%

In scenario 1 en 2 kunnen de parkings Station en Bodart overdag niet voldoen aan de
parkeerbehoefte. In scenario 1 is er nog een restvraag van ongeveer 400 wagens. ’s
Avonds is er wel voldoende restcapaciteit beschikbaar. Parking Station kan de behoefte
zelfs alleen invullen. Scenario 3 kan volledig opgevangen worden door de twee parkings.
In de huidige situatie heeft Parking Bodart slechts een beperkte restcapaciteit aangezien
de bezettingsgraad van de parking zeer hoog ligt. Uit het parkeerduuronderzoek van de
parking begin 2015 blijkt dat de parkeerdruk voor ongeveer 45% door studenten wordt
veroorzaakt. Deze gebruikersgroepen hebben een parkeerduur van 12u of langer. De stad
gaat de capaciteit van de parking verhogen door het invoeren van een blauwe zone met
een maximale parkeerduur van 10 uur. De beslissing tot die invoering werd reeds door het
college van burgemeester en schepenen genomen in zitting van 4 december 2015 maar is
nog niet uitgevoerd. De uitvoering staat in de eerste helft van 2016 op de planning. De

31
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Bron bezettingsgegevens parking Station: Telling 21/04/2015
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blauwe zone zal dus resulteren in een hogere restcapaciteit, waardoor ook meer
werknemers en langdurige bezoekers van Hertogensite terecht zullen kunnen op de
parking. Men kan veronderstellen dat er 56 parkeerplaatsen vrij zullen komen.
Onderstaande tabel geeft een aangepaste parkeerbalans in functie van de invoering van
een blauwe zone op parking Bodart. In scenario 1 bedraagt de resterende
parkeerbehoefte nog maximum 334 parkeerplaatsen en in scenario 2 maximum 221
parkeerplaatsen.
Tabel 31 Parkeerbalans randparkings met invoering blauwe zone op Bodart

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
TOTALE RESTCAPACITEIT
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 1)
Parkeerbalans (scenario 1)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 2)
Parkeerbalans (scenario 2)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 3)
Parkeerbalans (scenario 3)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs

VM
864
76%
207
601
-394
34%
488
-281
42%
210
-3
99%

Station
NM
864
72%
242
601
-360
40%
488
-246
50%
210
32
115%

AV
864
20%
691
88
603
100%
139
552
100%
83
608
100%

VM
125
52%
60
394
-334
10%
281
-221
12%
3
57
29%

Bodart
NM
125
51%
61
360
-298
10%
246
-185
13%

AV
125
21%
99

VM
1150
63%
426
334
91
56%
221
204
45%

Philipssite
NM
AV
1150
1150
54%
16%
529
966
298
231
50%
185
344
38%

In het geval van scenario 1 en 2 zou de resterende parkeerbehoefte kunnen opgevangen
worden door parking Philipssite. Gezien de slechte openbaar vervoerverbinding wordt er
verder gekeken naar de restcapaciteit van bestaande centrumparkings. Er kan wel
overwogen worden om de openbaar vervoerverbinding van Philipssite met het centrum
te verbeteren of kunnen er vanuit de organisatie van een meeting pendelbussen worden
ingelegd. De centrumparkings zullen sowieso gebruikt worden door een deel van de lange
parkeerders, ondanks het parkeerverwijssysteem. Het verkeer in functie van de
Hertogensite zal zich verspreiden over het grondgebied van de stad Leuven. Een bezoek
aan de Hertogensite kan deel uitmaken van een ketenverplaatsing en kan gecombineerd
worden met een etentje, winkelen, familiebezoek… in de stad.
De centrumparkings beschikken over voldoende restcapaciteit om de resterende
parkeerbehoefte van scenario 1 en 2 op te vangen. Parking De Bond en Minckelers 32
kunnen omwille van hun ligging zeker als randparking worden beschouwd. De parkings
kunnen samen de resterende parkeerbehoefte van scenario 1 en 2 opvangen. De
centrumparkings hebben een totale restcapaciteit van meer dan 1000 parkeerplaatsen in
de voor- en namiddag en meer dan 1500 plaatsen ’s avonds. Daarnaast is de restcapaciteit
op het Engels Plein nog niet in rekening gebracht (nog geen gegevens ter beschikking) en
beschikt de KU Leuven over parkeervoorzieningen die bij meetings wordt ingezet.
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
met een meeting van 350 personen, wat in de praktijk niet regelmatig zal voorkomen.

32

Parking Minckelers is gelegen in het RUP Vaartkom waarin een volledige herontwikkeling van het binnengebied
mogelijk is. Volgens het RUP zou er bij een volledige herontwikkeling maar een parking met 400 in plaats van 734
parkeerplaatsen komen. Zonder deze parking zou er nog voldoende restcapaciteit aanwezig zijn.
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Tabel 32: Gemiddelde restcapaciteit publieke rotatieparkings (weekdagen)

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015
WEEK
Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015

Sint-Jacob (100 m)
VM
NM
AV
199
199
199
46%
51%
36%
170
154
137
Diestsestraat (1 km)
VM
NM
AV
249
249
249
51%
51%
23%
122
122
192

Ladeuze (800 m)
VM
NM
AV
734
734
734
65%
77%
55%
257
169
330
Kinepolis (1,2 km)
VM
NM
AV
230
230
230
36%
53%
41%
147
108
136

Heilig Hart (900 m)
VM
NM
AV
447
447
447
76%
82%
77%
107
80
103
Minckelers (1,3 km)
VM
NM
AV
734
734
734
60%
61%
15%
294
286
624

Center (900 m)
VM
NM
AV
210
210
48%
52%
109
101
De Bond (1,4 km)
VM
NM
AV
375
375
375
89%
90%
61%
41
38
146
GESLOTEN

WEEK

Opmerking: Bovenstaande scenario’s gaan vooralsnog niet uit van een meervoudig
gebruik van het parkeeraanbod. Een verdere detaillering van de activiteiten op de site is
nodig om na te gaan in welke mate meervoudig gebruik kan nagestreefd worden.

De parkeerbalans bij een uitzonderlijke evenement meeting van 500 personen is
opgenomen in onderstaande tabel. Hier is al rekening gehouden met een hogere
restcapaciteit op Bodart als gevolg van de invoering van een blauwe zone. Het verhaal is
gelijkaardig aan een meeting met 350 personen, alleen zou er meer restcapaciteit op de
centrumparkings aangesproken moeten worden. Het gaat om gemiddeld 70
parkeerplaatsen, wat zeker kan opgevangen worden.
Tabel 33: Parkeerbalans randparkings met invoering blauwe zone op Bodart – scenario
meeting 500 personen

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
TOTALE RESTCAPACITEIT
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 1)
Parkeerbalans (scenario 1)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 2)
Parkeerbalans (scenario 2)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 3)
Parkeerbalans (scenario 3)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs

VM
864
76%
207
676
-468
31%
562
-355
37%
279
-72
74%

Station
NM
864
72%
242
676
-434
36%
562
-321
43%
279
-37
87%

AV
864
20%
691
125
566
100%
176
515
100%
117
574
100%

VM
125
52%
60
468
-408
9%
355
-295
11%
72
-12
21%

Bodart
NM
125
51%
61
434
-372
9%
321
-259
11%
37
24
13%

AV
125
21%
99

VM
1150
63%
426
408
17
60%
295
130
52%
12
414
4%

Philipssite
NM
AV
1150
1150
54%
16%
529
966
372
157
55%
259
270
46%

Een meeting van dergelijke omvang is veeleer internationaal gericht waardoor het
autogebruik en de parkeerbehoefte in de praktijk lager zullen liggen. De bezoekers zijn
ook vroeg op voorhand gekend waardoor de verplaatsingen van deze bezoekers vanuit de
organisatie van de meeting goed gestuurd kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens voor
een meeting van 350 personen.

6.4.

F I ETS P A R KER EN
Net zoals voor het autoparkeren zijn er in de stedenbouwkundige verordening van Leuven
normen opgenomen met betrekking tot de aanleg van fietsenstallingen. Onderstaande
tabel vertaalt het programma naar het benodigd aantal fietsenstallingen volgens de
verordening van 2013. In onderstaande paragrafen wordt per functie/doelgroep een
berekening gedaan van de stallingbehoefte waardoor onderstaande tabel verder wordt
verfijnd/aangepast.
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Tabel 34 Berekening benodigd aantal fietsenstallingen volgens de doelgroep
Wonen (pure woonfunctie)
Podiumkunstenzaal
Horeca/handel
Kantoor
Museum
Welzijnstoren UZ Leuven

6.4.1.

621 eenheden
1400 plaatsen
4500 m²
9471 m²
550 m²
12800 m²

Fietsenstallingen
min. 1/eenheid
min. 1/10 zitplaatsen
min. 1/50m²
min. 1/50m²
min. 1/50m²
min. 1/50m²

621
140
90
190
11
256
1308

Functie uit verordening
Meergezinswoningen
Schouwburgen, …
Handel, diensten en vrije beroepen
Kantoorgebouwen
*Handel, diensten en vrije beroepen
Handel, diensten en vrije beroepen

B E H O E FT E R A M I N G
Hieronder wordt per functie een berekening gedaan van het benodigd aantal
fietsenstallingen. Bij het ontwerp moet ervoor gezorgd worden dat de stallingen goed
toegankelijk zijn en de stallingen dienen verspreid over het domein geplaatst te worden,
dicht bij de toegang van de betreffende functie. Omwille van deze reden is het niet
eenvoudig om de fietsenstallingen gecombineerd te laten gebruiken (bv. stallingen die
door de dag gebruikt worden ‘s avonds aanwenden voor bezoekers aan de
podiumkunstenzaal).

6. 4.1 .1 . W O O N F U N C T I E
De stedenbouwkundige verordening legt op dat er minstens 1 fietsenstalling per
woongelegenheid voorzien moet worden. Dit zou betekenen dat er minimaal 621
fietsenstallingen aangelegd moeten worden voor de woonfunctie. Om een lager autobezit
bij de bewoners mogelijk te maken en in het kader van de Leuvense ambitie voor een
autoluwe binnenstad, is deze norm echter niet ambitieus genoeg. Daarom wordt er
voorgesteld om met een andere richtlijn te werken waarbij het fietsbezit wordt
gestimuleerd, uitgaande van een volwaardig fietsbezit bij inwoners en het gebruik van
buitenmaatse fietsen zoals bakfietsen, fietskarren,… De richtlijn bestaat uit: 2
fietsenstallingen per wooneenheid met 1 slaapkamer + 1 fietsenstalling per bijkomende
slaapkamer. De eerste 2 fietsenstallingen zijn minsten 1,5 m² groot, vanaf de 3 de
fietsenstalling wordt een maat van minstens 1m² gehanteerd.
Momenteel is er nog geen zicht op het aantal slaapkamers per wooneenheid. Er wordt
aangenomen dat alle woningen over twee slaapkamers beschikken (in de praktijk zullen
sommige woningen meer of minder slaapkamers hebben) waardoor er rekening houdend
met de richtlijn en met de 621 wooneenheden 1863 fietsenstalling voorzien moet worden
voor de woonfunctie. Uitgaande van de vooropgestelde maatvoeringen, dienen ten
behoeve van de woonfunctie circa 2484 m² fietsenstallingen voorzien te worden.
De fietsenstallingen ten behoeve van bewoners dienen voldoende comfort te bieden. De
stallingen worden inpandig of minstens afgeschermd en overdekt geïntegreerd. Er dient
tevens gestreefd te worden om de fietsenstallingen op maaiveld te voorzien. Indien dit
niet mogelijk zou zijn, kan 50% van de stallingsbehoefte voorzien worden in een onder- of
bovengrondse fietsenstalling die vlot toegankelijk is voor de gebruiker. De
fietsenstallingen voor bewoners liggen op maximaal 100 meter van de woonentiteiten.
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6. 4.1 .2 . B E Z O E K E R S / W E R K N E M E R S A A N D E V E R S C H I L L E N D E F U N C T I E S
Voor de bezoekers aan de ‘pure’ woonfunctie kan er een beroep worden gedaan op
kencijfers uit het CROW. De CROW-publicatie 291 “Leidraad fietsparkeren” geeft aan dat
er voor bezoekers bij woningen in de openbare ruimte best rekening wordt gehouden met
0,5 à 1 fietsparkeervoorziening per woning (i.c. 311 à 621 fietsenstallingen). Voor
Vlaanderen zijn er geen specifieke kencijfers beschikbaar maar het CROW-cijfer is in de
Vlaamse context aan de hoge kant. Bijgevolg wordt voorgesteld om uit te gaan van 0,5
fietsenstallingen per woning en dus 311 plaatsen voor bezoekers.
Tabel 35 Fietsenstallingen woonfunctie
Aantal wooneenheden

621

Fietsenstallingen
CROW: 0.5 à 1

Min
311

Max
621

Voor bezoekers en werknemers van het eventuele woonzorgcentrum kan een beroep
gedaan worden op de norm uit de stedenbouwkundige verordening. Hierbij wordt er
aangenomen dat de opgelegde norm – 1 fietsenstalling per 5 kamers – ten behoeve van
de bezoekers en werknemers is en niet ten behoeve van de bewoners. Wanneer de norm
wordt gevolgd, moeten er voor de 118 eenheden ca. 24 fietsparkeervoorzieningen
aangeboden worden. De parkeerbehoefte van woonzorg ligt lager dan bij wonen.
Volgens de stedenbouwkundige verordening zouden er voor de podiumkunstenzaal
slechts 140 parkeerplaatsen aangeboden moeten worden (1 per 10 zitplaatsen). Uit
gegevens van de stad Leuven (enquête uitgevoerd bij 30CC en de bib in Leuven) blijkt
echter dat 40% van de bezoekers aan het cultuurcentrum 30CC met de fiets komt.
Wanneer hiermee rekening wordt gehouden en het aanbod aan stallingen wordt bepaald
voor een gemiddelde voorstelling (bezettingsgraad van 75%) dan bekent dit dat er 420
fietsenstallingen aangeboden moeten worden in de omgeving van de podiumkunstenzaal.
Het fietsgebruik zal bij een meeting lager liggen dan bij podiumkunsten zodat in functie
van een meeting geen bijkomende plaatsen voorzien moeten worden.
Voor de overige functies zijn ook normen terug te vinden in de stedenbouwkundige
verordening. Wanneer deze worden toegepast, zouden er ca. 547 fietsenstallingen
voorzien moeten worden en dit in de nabijheid van deze functies.
Tabel 36 Fietsenstallingen overige functies
Fietsenstallingen
Horeca/handel
Kantoor
Museum
Welzijnstoren UZ Leuven

74

4500 m²
9471 m²
550 m²
12800 m²

min. 1/50m²
min. 1/50m²
min. 1/50m²
min. 1/50m²

90
190
11
256
547

Functie uit verordening
Handel, diensten en vrije beroepen
Kantoorgebouwen
*Handel, diensten en vrije beroepen
Handel, diensten en vrije beroepen
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6. 4.1 .4 . T O T AAL F I E T S E N S T A L L I N G E N
Wanneer de behoefte van iedere functie wordt gecombineerd, dienen er in totaal circa
3141 toegankelijke fietsenstallingen aangeboden te worden en dit verspreid over het
terrein en nabij de functies. Dit aanbod aan fietsenstallingen zal er ook voor zorgen dat de
site een duurzaam karakter heeft en dat er wordt ingezet op de fiets als volwaardig
transportmiddel.
Tabel 37 Totaal aantal fietsenstallingen

Wonen (bewoners)
Wonen (bezoekers)
Podiumkunstenzaal
Horeca/handel
Kantoor
Museum
Welzijnstoren

Fietsenstallingen
1863
311
420
90
190
11
256
3141

Bij de bepaling van het totaal aantal fietsenstallingen is er geen rekening gehouden met
het meervoudig gebruik van de stallingen. Het is echter wenselijk dat de stallingen – waar
mogelijk – meervoudig worden gebruikt. De stallingen ten behoeve van de
podiumkunstenzaal zullen bijvoorbeeld vooral ’s avonds worden gebruikt terwijl de
stallingen ten behoeve van de Welzijnstoren door de dag worden gebruikt. Stallingen
zouden dus gecombineerd gebruikt kunnen worden maar er wordt binnen voorliggende
MOBER bewust geen inschatting gemaakt van de combinatiemogelijkheden omdat de
locatie van de stallingen zal bepalen of ze meervoudig kunnen gebruikt worden of niet.
Een fietser wil namelijk zo nabij mogelijk zijn fiets achterlaten waardoor het gecombineerd
gebruik enkel mogelijk is voor aangrenzende functies en mits een doordachte inplanting.
In het verdere ontwerp dient hier dan ook rekening mee gehouden te worden.
De bepalingen in het RUP geven aan dat fietsenstallingen in nieuwbouwvolumes inpandig
gerealiseerd moeten worden. Minimaal 50% van het aantal fietsenstallingen bevindt zich
op (of boven) het maaiveldniveau. Bij bestaande te behouden gebouwen mogen de
fietsenstallingen, indien deze moeilijk geïntegreerd kunnen worden, binnen de bestaande
structuur volledig ondergronds georganiseerd worden.

6.5.

V ER K E ER S D I S TR I B U TI E

E N TO ED E LI N G O P HE T W E G EN N E T

In paragraaf 5.2.1 zijn er twee scenario’s opgesteld voor de ontsluiting op mesoniveau.
In scenario A wordt de huidige ontsluitingsstructuur behouden en wordt een ‘knip’
voorzien tussen de twee verkeerslussen. Scenario B gaat eveneens uit van de lusstructuur
in de Benedenstad maar voorziet aanvullend in zuidelijke rijrichting een enkelrichting
tussen de Biezenstraat en de Minderbroedersstraat.
In onderstaande figuren worden de absolute verkeerstoenames ten gevolge de
ontwikkeling op Hertogensite toegedeeld op het omliggende wegennet. Hierbij zijn er
afhankelijk van de ontsluiting op mesoniveau (scenario A en B), op basis van de verdeling
van de wooneenheden over de site, en de grootte van de ondergrondse parkeerlobben
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(Kapucijnenvoer, Minderbroedersstraat en Brusselsestraat) aannames gedaan rond het
spreidingspatroon.

6.5.1.

W O O N FU N CT I E

B E WO N E R S

In ontsluitingsscenario A wordt er aangenomen dat de meerderheid van de bewoners of
57% toekomt en vertrekt via de Kapucijnenvoer, terwijl 25% toekomt en vertrekt via de
Tervuursestraat, en 18% toekomt langsheen de Donkerstraat – Tessenstraat en 9%
vertrekt via zowel de Brusselsestraat als de Donkerstraat – Tessenstraat.
Volgens ontsluitingsscenario B is het enkel mogelijk om de ondergrondse
parkeervoorzieningen langsheen de Kapucijnenvoer te bereiken via de Tervuursestraat.
Bijgevolg is het distributiepatroon ten aanzien van scenario A bijgestuurd zoals
weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 23 Toedeling woonfunctie (absoluut)

6.5.2.

KORTE

B E Z O E KE R S A A N D E V E R S CH I L LE N D E FU N CT I E S

Voor de toedeling van de bezoekers die voor een kortere tijd parkeren wordt uitgegaan
van het feit dat zij allemaal parkeren op parking Sint-Jacob (zie scenario 1 in paragraaf
6.3.2.3) en dus geen gebruik gemaakt wordt van de nog aan te leggen Bruulparking. Naar
verkeerscirculatie toe, kan dit als een worst-casebenadering worden gezien.
In ontsluitingsscenario A wordt er aangenomen dat de meerderheid (70%) toekomt en
vertrekt via de Kapucijnenvoer terwijl de overige 30% toekomt en vertrekt via de
Tervuursestraat (zelfde aanname als bij de bewonersfunctie). Wegens de enkelrichting
tussen de Minderbroedersstraat en de Biezenstraat komen alle voertuigen in
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ontsluitingsscenario B toe via de Tervuursestraat terwijl ze voor 30% via deze straat
vertrekken.

Figuur 24 Toedeling korte bezoekers (absoluut)

6.5.3.

W E R KN E M E R S

E N L A N G D U R I G E B E Z O E KE R S

Voor de langdurige bezoekers en de werknemers zijn er in paragraaf 0 verschillende
scenario’s ontwikkeld. Hieronder wordt als worst-casebenadering scenario 3 toegedeeld
waarbij alle werknemers zich parkeren op de site zelf (dus exclusief de
bezoekers/werknemers aan het educatieplatform). De werknemers zullen een
parkeerplaats hebben in de ondergrondse parkeergarage die uitmondt op de
Kapucijnenvoer. Er wordt vanuit gegaan dat de lange bezoekers op de randparkings
parkeren.
In ontsluitingsscenario A wordt er aangenomen dat de meerderheid van de werknemers
(70%) toekomt en vertrekt via de Kapucijnenvoer terwijl de overige 30% toekomt en
vertrekt via de Tervuursestraat (zelfde aanname als bij de bewonersfunctie). Wegens de
aansluiting van de parkeergarage in de Kapucijnenvoer op het gedeelte dat enkelrichting
is, komen in ontsluitingsscenario B alle voertuigen toe via de Tervuursestraat terwijl ze
voor 100% vertrekken via de Kapucijnenvoer.

Figuur 25 Toedeling alle werknemers uitgezonderd educatieplatform (absoluut)
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6.5.4.

TOTAAL
Figuur 26 geeft een totaalbeeld van de toedeling tijdens het ochtend- en avondspitsuur
van de bewoners van de woonfunctie (parkeren op de site zelf), van de korte bezoekers
aan de verschillende functies (parkeren op Sint-Jacob) en van alle werknemers (parkeren
op de site zelf) weer. Deze cijfers zijn absolute cijfers en er wordt geen rekening gehouden
met de huidige activiteiten op de site. Het is echter duidelijk dat – ongeacht
ontsluitingsscenario A of B – het meeste verkeer via de Kapucijnenvoer wordt afgewikkeld.

Figuur 26 Toedeling totaal (absoluut, bruto)

6.6.

T O EKO M S TI G E

D R U KTEB E E LD ( N ET TO - EF F EC T )

6.6.1.

R E FE R E N T I E S I T U A T I E
In paragraaf 4.1.1 is er een druktebeeld bepaald voor het jaar 2011. Sinds 2011 hebben
zich echter verschillende ontwikkelingen afgespeeld. Bijgevolg wordt een nieuwe
referentiesituatie opgemaakt.

6. 6.1 .1 . K A P U C I J N E N V O E R - T E R V U U R S E S T R A A T
Bij de opmaak van het druktebeeld voor de referentiesituatie van de Kapucijnenvoer zijn
volgende ontwikkelingen mee in beschouwing genomen:
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Ontwerpstudie Bodart: Binnen de ontwerpstudie van het kruispunt van de
R23 Tervuursevest met de N264 Koning Boudewijnlaan is een kwantitatief
beeld opgemaakt van de verkeersstromen langsheen de Kapucijnenvoer en
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Tervuursestraat 33 . Het beeld is opgemaakt voor het gebied dat ontsloten
wordt door de Kapucijnenvoer en de Tervuursestraat, zoals in onderstaande
figuur aangeduid (groene contour). Aan de hand van een analyse van de
verkeersgeneratie van de aanwezige functies (wonen, tewerkstelling,
scholen) binnen het gebied is het druktebeeld bepaald. Ook wordt rekening
gehouden met de ‘knip’ voor het gemotoriseerd verkeer (met uitzondering
van het openbaar vervoer) langsheen de Kapucijnenvoer tussen de
Biezenstraat en de Brusselsestraat. Het druktebeeld wordt beschouwd als
basissituatie.

Figuur 27 Druktebeeld Kapucijnenvoer en Tervuursestraat - Basissituatie
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Afschaffen parking ‘Goede Herder’ die gelegen is tussen de
Minderbroedersstraat en de Janseniusstraat. Deze parking had in 2011 een
capaciteit van 345 plaatsen en gaat vanaf 1 juli 2014 definitief uit dienst. De
parking was voorbehouden voor de werknemers van de omliggende

Bron: TML i.o.v. Stad Leuven
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KU Leuven-functies. Door de week stond de parking steeds vol en er kan –
naar analogie met de werknemersfunctie in het mobiliteitsprofiel –
aangenomen worden dat tijdens de ochtendspits 50% toekomt en tijdens de
avondspits 50% vertrekt. Verder kan er aangenomen worden dat alle
voertuigen via de Kapucijnenvoer aan- en afrijden.


Ontwikkeling Janseniushof: Op het Janseniushof worden maximaal 241
woningen ontwikkeld. Deze woonontwikkeling zal ook een bepaalde
verkeersproductie en -attractie opleveren. Het aantal verplaatsingen wordt
berekend op basis van dezelfde kencijfers als in paragraaf 6.2.1.
(woonfunctie). Verder kan er aangenomen worden dat alle voertuigen via de
Kapucijnenvoer zullen aan- en afrijden.



Afname activiteiten ziekenhuissite: Anno 2014 zijn er nog
ziekenhuisactiviteiten op de site en deze zullen tegen 2020 verdwijnen als
Hertogensite wordt ontwikkeld. In paragraaf 4.2.2 is op basis van de
gegevens van het UZ Leuven, de KU Leuven en de enquête bij bezoekers
inzicht verschaft in dit aantal. Verder kan er – omwille van het feit dat er niet
alleen op de site zelf maar ook op het Sint-Jacobsplein wordt geparkeerd –
worden aangenomen dat 70% van de voertuigen aan- en afrijdt via de
Kapucijnenvoer en 30% via de Tervuursestraat. Wanneer bovenstaande
wordt samengevat, verkrijgt men onderstaande tabel en druktebeeld. Dit
betekent dat door de ontwikkeling van het Janseniushof, de afschaffing van
de ziekenhuisactiviteiten en de afschaffing van parking de Goede Herder de
verkeersintensiteiten in de omgeving zullen dalen. Hierbij is er uiteraard nog
geen rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen op Hertogensite.

Tabel 38 Wijzigingen in verkeersgeneratie

Afname ziekenhuissite
Toename Janseniushof
Afname parking Goede Herder
TOTAAL

80

OSP (1uur)
Prod.
Attr.
-52
-169
50
8
0
-173
-2
-333
-335

ASP (1uur)
Prod.
Attr.
-106
-22
12
34
-173
0
-266
12
-254
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Figuur 28 Druktebeeld referentiesituatie Kapucijnenvoer en Tervuursestraat

Op basis van bovenstaande figuur is het duidelijk dat het druktebeeld van de
referentiesituatie wijzigingen inhoudt ten opzichte van de basissituatie. Deze wijzigingen
zijn het grootst op de Kapucijnenvoer waarbij de inkomende (uitgaande) voertuigen
tijdens de ochtendspits (avondspits) in de referentiesituatie veel lager zijn.
6. 6.1 .2 . D O N K E R S T R A A T - B R U S S E L S E S T R A A T
Het MOBER van de ondergrondse rotatieparking Den Bruul (Arcadis, i.o.v. Stad Leuven)
biedt inzicht in het druktebeeld van de Donkerstraat. Onderstaande figuur biedt inzicht in
het druktebeeld van de Donkerstraat tijdens de exploitatie van de parking Den Bruul. Ook
wordt uitgegaan van de invoering van het lussensysteem als verkeerscirculatie in de
benedenstad Leuven.
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Figuur 29: Druktebeeld referentiesituatie Donkerstraat

6.6.2.

T O E D E LI N G

O N T W I KKE LI N G

HERTOGENSITE

Door de verkeersstromen ten gevolge de ontwikkelingen op Hertogensite te enten op het
druktebeeld van de referentiesituatie, wordt het toekomstig druktebeeld na realisatie van
Hertogensite bekomen.
Op basis van onderstaande tabellen en figuur is het duidelijk dat de realisatie van
Hertogensite gepaard gaat met extra verkeersintensiteiten op de Minderbroedersstraat,
Donkerstraat, Brusselsestraat, Tervuursestraat en de Kapucijnenvoer.
Tabel 39 Absolute en relatieve toename verkeersstromen
Tervuursestraat, Donkerstraat (t.o.v. referentiesituatie)
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Kapucijnenvoer
Druktebeeld ref
UIt
IN
OSP
393
446
ASP
77
312

Toename (abs.)
Uit
IN
75
174
167
106

Toename (%)
Uit
IN
19%
39%
217%
34%

Druktebeeld toekomst
UIT
IN
468
620
244
418

Tervuursestraat
Druktebeeld ref
UIt
IN
OSP
169
191
ASP
33
134

Toename (abs.)
Uit
IN
32
74
72
46

Toename (%)
Uit
IN
19%
39%
217%
34%

Druktebeeld toekomst
UIT
IN
201
266
105
179

Druktebeeld ref
UIt
IN
381
214
187
437

Toename (abs.)
Uit
IN
11
3
3
15

Toename (%)
Uit
IN
3%
2%
1%
3%

Druktebeeld toekomst
UIT
IN
392
217
190
452

Brusselsestraat
Druktebeeld ref
UIt
IN
OSP
ASP
-

Toename (abs.)
Uit
IN
11
0
3
0

Toename (%)
Uit
IN
-

Druktebeeld toekomst
UIT
IN
-

Minderbroedersstraat
Druktebeeld ref
UIt
IN
OSP
ASP
-

Toename (abs.)
Uit
IN
11
2
3
7

Toename (%)
Uit
IN
-

Druktebeeld toekomst
UIT
IN
-

Donkerstraat

OSP
ASP

De grootste stijging is tijdens de avondspits merkbaar op de uitgaande stroom op de
Kapucijnenvoer (+167 voertuigen). Tijdens de avondspits bedraagt de nieuwe uitgaande
intensiteit op de Kapucijnenvoer namelijk ca. 244 voertuigen per uur terwijl dit in de
referentiesituatie ca. 80 voertuigen per uur was. Niettegenstaande de sterke stijging van
de uitgaande verkeersintensiteiten blijft de totale uitgaande verkeerstroom van circa 250
voertuigen per uur aanvaardbaar. Tijdens het maatgevende avondspitsuur stijgt de
inrijdende verkeersstroom langsheen de Kapucijnenvoer met circa 110 voertuigen. Dit
betekent een toename van circa 35% ten aanzien van de referentiesituatie. Deze toename
resulteert in een totale verkeersstroom van het inrijdend verkeer van circa 420 voertuigen
per uur.
Niettegenstaande de toenames van de verkeersstromen tijdens de avondspits groter zijn,
zijn de verkeersintensiteiten tijdens de ochtendspits hoger. De ingaande verkeersstroom
langsheen de Kapucijnenvoer bedraagt tijdens de ochtendspits circa 620 voertuigen per
uur, wat ten aanzien van de referentiesituatie een verhoging betekent van 39%.
Langsheen de Tervuursestraat is tijdens de avondspits de relatieve toename met circa
217% hoog, doch de absolute toename blijft beperkt tot circa 72 voertuigen per uur.
De toename van de verkeersintensiteiten langsheen de Brusselsestraat en Donkerstraat
blijven tijdens zowel de ochtend- als avondspits beperkt met respectievelijk circa 11
vertrekkende en 3 toekomende voertuigen per uur tijdens de ochtendspits en
respectievelijk circa 3 vertrekkende en 15 toekomende voertuigen per uur tijdens de
avondspits.
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Zowel langsheen de Kapucijnenvoer, de Tervuursestraat als de Donkerstraat blijven de
verkeersintensiteiten aanvaardbaar. Het betreft bovendien een worst-case scenario
waarbij alle werknemers op de Hertogensite zouden parkeren en alle korte bezoekers op
de parking Sint-Jacob. In realiteit is er onvoldoende ruimte om voor alle werknemers een
parkeerplaats op de site te voorzien. De korte bezoekers zullen daarnaast ook parkeren
op de andere centrumparkings.
De stijging van de verkeersintensiteiten in de Minderbroedersstraat is beperkt en is enkel
in functie van het bewonersverkeer dat van en naar de voorziene parking in de
Minderbroedersstraat rijdt. Het betreft hier ca. 11% van het totale parkeeraanbod dat
beschikbaar is via de lus Tervuursestraat – Kapucijnenvoer.

Figuur 30 Toekomstig druktebeeld
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6.7.

M O B I LI T EI TS EF F E C T EN
Uit het toekomstig druktebeeld kan afgeleid worden dat de grootste verkeersstroom zich
situeert langsheen de Kapucijnenvoer. Tijdens het maatgevende ochtendspitsuur
bedraagt de ingaande verkeersstroom circa 620 voertuigen, de uitgaande verkeersstroom
circa 468 voertuigen.
Rekening houdend met de selectie van de Kapucijnenvoer als lokale weg type II ontsluitende functie voor het stadsdeel- kan worden gesteld dat de theoretische
wegvakcapaciteit per rijrichting 1000 voertuigen per uur bedraagt. De toekomstige
verkeersstromen blijven onder deze maatgevende theoretische grens, met een zekere
restcapaciteit.
Aanvullend kan worden aangegeven dat de toekomstige verkeersintensiteiten langsheen
de Kapucijnenvoer, tijdens de ochtendspits circa 1000 voertuigen voor beide rijrichtingen
samen, een zekere impact zullen hebben op de oversteekbaarheid van voetgangers.
Berekeningen geven aan dat de wachttijd per overstekende voetganger kan oplopen tot
circa 20 seconden. Uitgaande dat een voetganger niet langer dan 15 seconden wil wachten
alvorens over te steken 34, kan de oversteekbaarheid van de Kapucijnenvoer tijdens de
ochtendspits als slecht beschouwd worden.
De te verwachten verkeersstromen langsheen de Kapucijnenvoer hebben ook een impact
op de fietsers. Gezien het eerder beperkte profiel van de Kapucijnenvoer, gecombineerd
met de toekomstige verkeersstromen, kan verwacht worden dat fietsers,
niettegenstaande het snelheidsregime van 30 km/u, een zekere druk zullen ondervinden
van het gemotoriseerd verkeer.
Vanuit het toekomstig druktebeeld kan dus gesteld worden dat er langsheen de
Kapucijnenvoer mobiliteitseffecten zullen optreden. Echter, wanneer ook het druktebeeld
van de basissituatie en het druktebeeld voor de referentiesituatie in beschouwing wordt
genomen, kan worden gesteld dat de aangehaalde mobiliteitseffecten ook nu al optreden.
De toename van het verkeer langsheen de Kapucijnenvoer ten gevolge de ontwikkeling
van Hertogensite resulteren niet in een sterke toename van de effecten, maar
bestendigen eerder de huidige situatie.
Het toekomstig druktebeeld geeft aan dat tijdens de avondspits de ingaande
verkeersstroom langsheen de Donkerstraat circa 450 voertuigen zal bedragen. Rekening
houdend met de selectie van de Donkerstraat als lokale weg type II -ontsluitende functie
voor het stadsdeel- kan worden gesteld dat de theoretische wegvakcapaciteit per
rijrichting 1000 voertuigen per uur bedraagt. De toekomstige verkeersstromen blijven
onder deze maatgevende theoretische grens, met een zekere restcapaciteit.
Langsheen de overige in beschouwing genomen wegvakken blijven de
verkeersintensiteiten tijdens zowel de ochtend- als avondspits relatief beperkt. Bijgevolg
blijft de impact er naar verkeersafwikkeling, verkeersleefbaarheid, oversteekbaarheid,…
aanvaardbaar.

34
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7.

S ENSITIVITEITSTOETS
In de sensitiviteitstoets is het de bedoeling om na te gaan welke effecten de aannames,
met betrekking tot het hier voorgestelde activiteitenprogramma, hebben op het
eindresultaat. Bepaalde parameters kunnen immers variëren, waardoor ook het
eindresultaat kan afwijken van de berekende waarde. Bij de uitwerking van het MOBER
zijn diverse scenario’s, varianten en ‘vorken’ uitgewerkt waardoor in het MOBER al een
sensitiviteitstoets is geïntegreerd. Het resultaat van het doorlopen proces is in voorliggend
rapport opgenomen. Het biedt inzicht in de mogelijke mobiliteitseffecten voor een
realistisch ruimtelijk programma, afgestemd op het RUP-programma dat theoretisch
gezien de grootste verkeersgeneratie zal produceren.
Voorliggend MOBER gaat dus uit van een worst-case scenario door de totale oppervlakte
voor de aan het wonen aanverwante functies als kantooroppervlakte in rekening te
brengen, uitgezonderd de specifieke oppervlakte voor horeca / handel. In werkelijkheid
zal die oppervlakte slechts beperkt als werkelijke kantooroppervlakte worden ingericht.
De stad streeft op de Hertogensite namelijk niet naar een kantoorlocatie. De
stedenbouwkundige voorschriften zijn flexibel opgemaakt om geen hypotheek te leggen
op kwalitatieve ontwikkelingen.
De sensitiviteitstoets geeft in onderstaande tabel een beeld van de verkeersgeneratie
wanneer ongeveer een vierde van de maximaal mogelijke kantooroppervlakte ingevuld is
met kantoren. De resterende oppervlakte is als wonen beschouwd. Er is hier uitgegaan
van een kantooroppervlakte van 2 400 m². Deze oppervlakte benadert meer de
werkelijkheid en ligt meer in lijn met de oppervlakte die in het masterplan voor kantoren
is voorzien (1 500 m²). De verkeersgeneratie ligt bij een kantooroppervlakte van 2 400 m²
slechts 10 pae/u hoger dan in het masterplan, dit ten opzichte van 100 pae/u bij een
kantooroppervlakte van 9 471 m².
Tabel 40 Totale verkeersgeneratie zonder kantoren
RUP - meeting 350
RUP - meeting 350
Ochtend 1 uur Avond 1 uur Ochtend 2 uur Avond 2 uur
Prod. Attr. Prod. Attr. Prod. Attr. Prod. Attr.
Wonen (pure woonfunctie)
142
23
35
98
284
46
70
196
Podiumkunstenzaal met meeting
0
120
80
3
0
173
120
3
Horeca/handel
0
7
24
26
0
7
45
47
Kantoor
0
29
30
0
0
58
60
0
Museum
0
5
0
13
0
5
0
26
Welzijnstoren UZ Leuven
0
103
69
36
0
142
138
72
142
288
239
176
284
431
434
345
TOTAAL aantal verpl (heen of terug)/spitsuur
430
414
715
778

De verkeersgeneratie ligt in dit geval een stuk lager dan het scenario in voorliggend
MOBER. Dit resulteert eveneens in een daling van de parkeerbehoefte aangezien kantoren
een groot aandeel hebben in de parkeerbehoefte van langparkeerders.
De aannames met betrekking tot de verkeersgeneratie voor de meest belangrijke
parameters zijn gebaseerd op goed gekende kencijfers en bronnen en zijn in overleg met
verschillende actoren (oa. BMV) bepaald. Wanneer bepaalde zaken nog onduidelijk zijn,
heeft het MOBER met een worst-casesituatie gewerkt. De kencijfers hebben het volledige
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traject vanaf het masterplan tot het RUP afgelegd en worden hier bijgevolg niet in vraag
gesteld.
Met betrekking tot de parkeerplaatsen voor woningen is er eveneens met een vork
gewerkt om aan te geven wat de minimale en maximale behoefte is. De behoefteraming
van de andere functies is gebaseerd op de verkeersgeneratie, en zijn dus eveneens
gebaseerd op goed gekende kencijfers en bronnen.
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8.

F LANKERENDE

MAATREGEL EN

Bij de realisatie van Hertogensite wordt er tussen de ontwikkelaar en de stad een
overeenkomst opgesteld die betrekking heeft op verschillende aspecten. Binnen deze
overeenkomst dienen ook engagementen opgenomen te worden met betrekking tot
flankerend beleid. Hieronder worden een aantal maatregelen besproken die hiervan
voorwerp kunnen uitmaken. Het is aan de stad en de ontwikkelaar om hierrond concrete
afspraken te maken.

8.1.

B EWO N ER S
Om de autodruk op de site te verminderen en om de duurzame parkeernorm van
0,8 parkeerplaats per woonentiteiten mogelijk te maken, zijn er flankerende maatregelen
nodig:
 Autodelen: Door aan autodelen te doen is het voor bewoners niet meer nodig om een
eigen tweede en/of eerste auto te hebben. Een gemiddeld Vlaams gezin besteedt
jaarlijks ca. €5.000 aan automobiliteit en autodelers besparen jaarlijks gemiddeld
€1.000 tot €3.000 36 . Gemiddeld vervangt een particuliere deelwagen 4 à 6
privéwagens (Thuis in de Stad, 2014). Er zijn diverse vormen van autodelen mogelijk:
een commerciële uitbating zoals Cambio of een particulier systeem van autodelen.
Het doelpubliek bij autodelen zijn bewoners die maximaal 12.000 km per jaar
afleggen. De CROW merkt in haar publicatie “Parkeeroplossingen in woonwijken
(CROW-publicatie 284)” op dat het draagvlak onder de bewoners op wijkniveau
meestal beperkt is terwijl het individueel draagvlak vrij hoog kan zijn. De
drempelvrees kan overwonnen worden door proefabonnementen te verspreiden.
Een mogelijke aanvulling hierop is dat men via een derdebetalersysteem tussenkomt
in de prijs wanneer de bewoner zich ertoe verbindt geen eigen auto te gebruiken. Een
ander probleem dat de CROW-publicatie aanhaalt, is dat een deel van de deelnemers
kan bestaan uit mensen die juist geen auto hebben. In Vlaanderen is er in een
woonwijk in Eke een autodeelproject opgestart tussen Autopia, de bouwpromotor
Bostoen, Bond Beter Leefmilieu en Cambio. Door de verkoopsakte te tekenen van de
kavel treedt men automatisch toe tot het autodeelplatform en elke actor heeft zijn
(financiële) verantwoordelijkheid. De gebruikers betalen enkel het effectieve gebruik
van de auto terwijl de bouwheer de andere kosten voor zijn rekening neemt. Andere
voorbeelden zijn terug te vinden in het buitenland (Weisenburg, ...). De brochure van
Thuis in de Stad (2014) geeft enkele incentives die aangewend kunnen worden
(momenteel doet de stad Leuven al verschillende van deze initiatieven):


Het lidmaatschap van autodeelgroepen bij Autopia betalen.



Voorzien van voordelen in natura voor particuliere autodelers zoals korting
voor het openbaar vervoer, gratis tickets voor culturele activiteiten, korting
bij zwembaden, enz ...

36

Thuis in de Stad, Particulier autodelen in de centrumsteden Resultaten van de opdracht
tot uitbreiding van particuliere autodeelgroepen in de 13 centrumsteden (2014)
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8.2.



Extra promotie voor autodeelparty: waardebon voor hapjes en drankjes bij
de organisatie, aanwezigheid voorzien van een bekende inwoner, …



Aanmoedigen van bekende stedelingen (BV’s, burgemeester, ministers,…)
om zelf aan autodelen te doen en bv. een autodeelparty te organiseren bij
hen thuis.



Het particulier autodelen in het straatbeeld brengen (vb Informatieborden,
affiches, voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelers, enz ...)



Organisatie van een persconferentie: bv. bij de installatie van een vaste
standplaats, de oprichting van een autodeelgroep, de organisatie van een
info-moment/autodeelparty, …

OV-abonnement: In het buitenland zijn voorbeelden van woonprojecten terug te
vinden waarbij elk huishouden het eerste jaar een OV-abonnement kan kopen aan
25% van de normale prijs (de andere kosten worden gedragen door de OVmaatschappij en de bouwpromotor). Tijdens de volgende jaren en bij de andere
abonnementen van de gezinsleden krijgt men een korting van 10%. Door de nabijheid
van de busbundel heeft zo’n initiatief een grote kans op slagen. Het principe van
korting op een OV-abonnement zal verder moeten onderzocht worden.
Fietsparkeerplaatsen: Er dienen voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien te worden.
De fietsparkeernorm uit de stedenbouwkundige vergunning (2013) is in dit rapport
voor woningen bijgesteld om op die manier een lager autobezit te kunnen
verantwoorden. Bijkomend dient het gebruik van alle fietsenstallingen op de site
gemonitord te worden zodat er bijgestuurd kan worden wanneer de fietsenstalling
ten volle zouden benut worden. Op deze manier wordt er steeds een hoog comfort
geboden voor de fietser.

A N D ER E

F U N CTI ES

Ten aanzien van het personeel en bezoekers van de verschillende functies kunnen er
enkele maatregelen uitgewerkt worden:
 Fiets





Creatie van een kwalitatief hoogwaardige overdekte fietsenstallingen. Voor
het personeel kan er aandacht besteed worden aan de nodige
omkleedaccommodatie met douchefaciliteiten.



Het uitreiken van een aantrekkelijke fietsvergoeding aan het personeel in
functie van het aantal afgelegde kilometers per fiets.



Monitoring van het gebruik van de fietsenstallingen zodat tijdig bijgestuurd
kan worden.



Een Bike-to-Work project waarbij gebruik gemaakt wordt van een
spaarpuntensysteem (personeel).



Het aanbieden van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Openbaar vervoer
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Kiss&Ride




In samenspraak met De Lijn een aantal bereikbaarheidskaartjes opmaken
om aan te geven aan bezoekers dat de busbundel een volwaardig
autoalternatief is.

In het ontwerp dient er een K&R voorzien te worden voor de bezoekers van
welzijnstoren en de podiumkunstenzaal. De exacte locatie dient nog bepaald
te worden.

Om het aantal autoverplaatsingen van de werknemers te reduceren kunnen er aan
aantal maatregelen worden genomen:


Telewerken kan voor sommige functies een hulpmiddel zijn om de vraag
naar mobiliteit te beheersen. Werknemers met een kantoorfunctie kunnen
van thuis uit vaak hetzelfde werk doen als op kantoor waardoor het
aanwezigheidspercentage lager kan liggen.



Het invoeren en/of onderhouden van glijdende werktijden, waarbij er wordt
getracht om de pieken van de verkeersgeneratie in de ochtend- en
avondspits te spreiden.



Aanbieden van persoonlijk reisadvies voor werknemers. Op deze manier
bepaalt het bedrijf mee het mobiliteitspatroon van haar werknemers en kan
het enigszins sturend optreden.



Het uitwerken en onderhouden van een carpoolsysteem voor werknemers
waarbij vanuit de organisatie aangegeven wordt welke mensen binnen
eenzelfde gemeente wonen. Hiervoor kunnen een aantal specifieke goed
gelegen parkeerplaatsen worden gereserveerd.



Het opmaken van een bedrijfsvervoerplan zodat er een mobiliteitsdiagnose
van het bedrijf wordt gemaakt en er een concreet actieplan met
doelstellingen wordt opgesteld.



Inzetten op autodelen (zie hoger).



Aanbieden van een mobiliteitsbudget bij werknemers. Dit is een fiscaal
interessant budget dat een werknemer vrij kan spenderen aan verschillende
vervoersmodi. Het vormt een flexibel en duurzaam alternatief voor of een
kostenbesparende aanvulling op de bedrijfswagen. Het komt bovendien
tegemoet aan de groeiende tendens naar flexibiliteit in het bedrijfsleven.

8.3.

A U TO P A R K ER EN

8.3.1.

KORTE

B E Z O E KE R S A A N D E V E R S CH I L LE N D E FU N C T I E S

Uit het MOBER blijkt dat de parkeervraag van de korte bezoekers groter is dan de
restcapaciteit op Sint-Jacob. De openbare parkings Ladeuze, Center en Heilig-Hart liggen
op minder dan 1 km afstand en kunnen aangewend worden om de resterende
parkeervraag van de korte bezoekers op te vangen. Parking Ladeuze bevindt zich op ca.
800m wandelafstand van de rand van het projectgebied en parking Center en Heilig Hart
liggen op ca. 900m.
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De parkeerbehoefte van de korte bezoekers kan voor de vier scenario’s op de drie
referentiemomenten volledig worden opgevangen op de parkings Sint-Jacob, Ladeuze en
Heilig Hart. Voor de scenario’s 2, 3 en 4 moet de restcapaciteit op Heilig Hart zelfs niet
aangesproken worden. Parking Center kan de parkeerbehoefte in de voor- en namiddag
verder invullen maar is vanaf 19u30 gesloten. De behoefte ’s avonds moet bijgevolg door
de parkings Ladeuze en Heilig Hart verder worden ingevuld.
Bij een maximale bezetting van de podiumkunstenzaal (100%) kan de parkeerbehoefte ’s
avonds voor scenario 2, 3 en 4 opgevangen worden op de parkings Sint-Jacob en Ladeuze.
Enkel voor scenario 1 is de parkeercapaciteit ontoereikend, zelfs wanneer parking Heilig
Hart ingeschakeld zou worden. Parking Center biedt hier geen aanvulling aangezien de
parking ’s avonds gesloten is. De resterende parkeerbehoefte dient dan opgevangen te
worden in de andere parkings in het centrum van Leuven. Onderstaande tabel geeft aan
dat de restcapaciteit in de overige parkings in het centrum van Leuven binnen 1 - 1,5 km
wandelafstand toereikend is om de parkeerbehoefte voor scenario 1 op te vangen. De
totale restcapaciteit zal zelfs vergroten bij de realisatie van parking Bruul. Daarenboven
zal het verkeer in functie van de Hertogensite zich in realiteit meer verspreiden over het
grondgebied van de stad Leuven. Een bezoek aan de Hertogensite kan deel uitmaken van
een ketenverplaatsing en kan gecombineerd worden met een etentje, winkelen,
familiebezoek… in de stad. Bezoekers zullen in dat geval hun wagen niet specifiek parkeren
in de parkings vlakbij de Hertogensite. Ook het aanbod in de andere parkings en op het
publiek domein zal daarbij aangesproken worden. Men kan er bijgevolg van uitgaan dat
de resterende parkeerbehoefte van 45 parkeerplaatsen goed kan opgevangen worden
door het beschikbare parkeeraanbod in het centrum van Leuven.
Tabel 41: Gemiddelde restcapaciteit publieke rotatieparkings (weekdagen)

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015
WEEK
Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
Restcapaciteit 2015

Sint-Jacob (100 m)
VM
NM
AV
199
199
199
46%
51%
36%
170
154
137
Diestsestraat (1 km)
VM
NM
AV
249
249
249
51%
51%
23%
122
122
192

Ladeuze (800 m)
VM
NM
AV
734
734
734
65%
77%
55%
257
169
330
Kinepolis (1,2 km)
VM
NM
AV
230
230
230
36%
53%
41%
147
108
136

Heilig Hart (900 m)
VM
NM
AV
447
447
447
76%
82%
77%
107
80
103
Minckelers (1,3 km)
VM
NM
AV
734
734
734
60%
61%
15%
294
286
624

Center (900 m)
VM
NM
AV
210
210
48%
52%
109
101
De Bond (1,4 km)
VM
NM
AV
375
375
375
89%
90%
61%
41
38
146
GESLOTEN

WEEK

Het parkeergeleidingssysteem in Leuven biedt de mogelijkheid om de bezoekers te
begeleiden naar de vrije parkeerplaatsen. Wanneer het parkeeraanbod in de
onmiddellijke omgeving van Hertogensite volzet is, zal de bezoeker door middel van het
parkeergeleidingssysteem verwezen worden naar het beschikbare parkeeraanbod.
Om te vermijden dat korte bezoekers gebruik maken van het beschikbare parkeeraanbod
op straat, is het aangewezen om voor het parkeeraanbod op straat parkeerregimes in te
voeren. Door het invoeren van betalend parkeren, en/of het invoeren van een
parkeerduurbeperking worden de korte bezoekers ontmoedigd om gebruik te maken van
het straatparkeren, en worden ze gestimuleerd om het parkeeraanbod in de publieke
parkings te gebruiken. Afstemming tussen de tarieven voor straatparkeren en parkeren in
publieke parkings is aangewezen om het gewenste effect te bekomen.
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8.3.2.

W E R KN E M E R S

E N L A N G D U R I G E B E Z O E KE R S ( A A N E D U CA T I E P LA T FO R M )

In het onderdeel autoparkeren (paragraaf 6.3) zijn er voor de werknemers en de
langdurige bezoekers van het educatieplatform enkele scenario’s opgesteld waarbij er
gebruik wordt gemaakt van randparkings. De randparkings die in aanmerking kunnen
komen voor werknemers en langdurige bezoekers zijn parking Station en Bodart. Indien
mogelijk zou ook de parking van UZ Gasthuisberg als randparking kunnen fungeren.
Parking Gasthuisberg en parking Station zijn de twee meest interessante locaties om
werknemers en langdurige bezoekers van de Hertogensite op te vangen gezien de site
bediend wordt door een hoogfrequente busbundel die tussen beide parkings rijdt. Parking
Philipssite komt om die reden minder in aanmerking.
De parkings Station en Bodart kunnen overdag niet voldoen aan de parkeerbehoefte van
scenario 1 en 2, zelfs niet wanneer de restcapaciteit van parking Bodart stijgt door de
invoering van een blauwe zone. Parking Philipssite zou de resterende parkeerbehoefte wel
kunnen opvangen. In dit opzicht kan overwogen worden om de openbaar
vervoerverbinding met het centrum te verbeteren of kunnen vanuit de organisatie van
een meeting pendelbussen worden ingelegd. In werkelijkheid zal sowieso een deel van de
lange parkeerders gebruik maken van de centrumparkings, ondanks het
parkeerverwijssysteem.
Deze beschikken over voldoende restcapaciteit om de resterende parkeerbehoefte van
scenario 1 en 2 op te vangen. De centrumparkings hebben een totale restcapaciteit van
meer dan 1000 parkeerplaatsen in de voor- en namiddag en meer dan 1500 plaatsen ’s
avonds. Daarnaast is de restcapaciteit op het Engels Plein nog niet in rekening gebracht
(nog geen gegevens ter beschikking) en beschikt de KU Leuven over parkeervoorzieningen
die bij meetings wordt ingezet.
Tabel 42: Parkeerbalans randparkings

Parkeeraanbod
Gemiddelde bezetting 2015
TOTALE RESTCAPACITEIT
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 1)
Parkeerbalans (scenario 1)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 2)
Parkeerbalans (scenario 2)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs
Langdurige parkeerbehoefte (scenario 3)
Parkeerbalans (scenario 3)
Relatief aandeel op parking Sint-Jacobs

VM
864
76%
207
601
-394
34%
488
-281
42%
210
-3
99%

Station
NM
864
72%
242
601
-360
40%
488
-246
50%
210
32
115%

AV
864
20%
691
88
603
100%
139
552
100%
83
608
100%

VM
125
52%
60
394
-334
10%
281
-221
12%
3
57
29%

Bodart
NM
125
51%
61
360
-298
10%
246
-185
13%

AV
125
21%
99

VM
1150
63%
426
334
91
56%
221
204
45%

Philipssite
NM
AV
1150
1150
54%
16%
529
966
298
231
50%
185
344
38%

Om deze parkings te laten gebruiken, moeten de bezoekers aan onder andere het
educatieplatform en aan een meeting aangespoord worden om deze parkings te
gebruiken. In de communicatie van een opleiding/event dient dan ook de nodige aandacht
te gaan naar de gewenste parkeerlocatie. Verder zou er gewerkt kunnen worden met een
derdebetalerssyteem waarbij de organisator van een opleiding/event de prijs voor het
natransport met de bus voor zijn rekening neemt alsook (een gedeelte van) de
parkeerkost.
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Algemeen kan gesteld worden dat aan de activiteiten met langdurige bezoekers de nodige
garanties dienen verbonden te worden, zodat deze bezoekers geen gebruik maken van de
rotatieparkings voor korte bezoekers.
De werknemers op Hertogensite die niet op het eigen terrein parkeren, kunnen
‘gedwongen’ worden om gebruik te maken van de randparkings. Hiervoor kan er een
overeenkomst worden afgesloten tussen de werkgever en de werknemer en de werkgever
kan ook de kosten van het natransport voor zijn rekening nemen alsook de parkeerkost.
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9.

C ONCLUSIE

EN AANBEVEL INGEN

Hertogensite is gesitueerd binnen de ring van Leuven en wordt begrensd door de
Kapucijnenvoer, Brusselstraat en de Minderbroedersstraat. Naar bereikbaarheid toe ligt
de site nabij het Sint-Jacobsplein waar de busbundel UZ Gasthuisberg – Station Leuven
doorkomt. Verder wordt de site ook gekruist door enkele zachte assen en ligt men aan de
verkeerslussen voor het gemotoriseerd verkeer (Kapucijnenvoer – Tervuursestraat en
Donkerstraat – Tessenstraat - Brusselsestraat). 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 aannames berekeningen
gedaan van de verkeersproductie en –attractie voor een ochtend- en avondspitsuur. De
volledige ontwikkeling van de site leidt tijdens het ochtendspitsuur tot een productie en
attractie van ca. 500 voertuigen en tijdens de avond ca. 491 voertuigen. In functie van het
gedifferentieerd parkeren, zullen echter niet alle gegenereerde verkeersstromen naar de
site rijden.
 De bewoners van de site zullen wel tot Hertogensite rijden. Bewoners parkeren
namelijk in de drie ondergrondse garages, waarvan de eerste uitmondt op de
Kapucijnenvoer, de tweede op de Minderbroedersstraat en de derde op de
Brusselsestraat. De bezoekers die slechts voor een kortere tijd (dus geen volledige dag)
naar de verschillende functies komen, zullen het centrum van Leuven als bestemming
hebben. Voor deze doelgroep zijn er verschillende parkeerscenario’s opgesteld. De
parkeerbehoefte van de korte bezoekers kan voor de vier scenario’s op de drie
referentiemomenten volledig worden opgevangen op de parkings Sint-Jacob, Ladeuze
en Heilig Hart. Voor de scenario’s 2, 3 en 4 moet de restcapaciteit op Heilig Hart zelfs
niet aangesproken worden. Parking Center kan de parkeerbehoefte in de voor- en
namiddag verder invullen maar is vanaf 19u30 gesloten. De behoefte ’s avonds moet
bijgevolg door de parkings Ladeuze en Heilig Hart verder worden ingevuld.
 Bij een maximale bezetting van de podiumkunstenzaal (100%) kan de
parkeerbehoefte ’s avonds voor scenario 2, 3 en 4 opgevangen worden op de parkings
Sint-Jacob en Ladeuze. Enkel voor scenario 1 is de parkeercapaciteit ontoereikend,
zelfs wanneer parking Heilig Hart ingeschakeld zou worden. Parking Center biedt hier
geen aanvulling aangezien de parking ’s avonds gesloten is. De resterende
parkeerbehoefte dient dan opgevangen te worden in de andere parkings in het
centrum van Leuven. Ketenverplaatsingen zullen in elk geval zorgen voor een
spreiding van het bezoekersverkeer waarbij het aanbod in de andere parkings en op
het publiek domein automatisch aangesproken zal worden.
 Het parkeergeleidingssysteem in Leuven biedt eveneens de mogelijkheid om de
bezoekers te begeleiden naar de vrije parkeerplaatsen op de publieke parkings van
Leuven. Om te vermijden dat korte bezoekers gebruik maken van het beschikbare
parkeeraanbod op straat, is het tevens aangewezen om voor het parkeeraanbod op
straat parkeerregimes in te voeren, o.m. betalend parkeren en/of het invoeren van
een parkeerduurbeperking. Wanneer de Bruulparking wordt gerealiseerd dient er ook
rekening gehouden te worden met de behoefte ten gevolge van Hertogensite.
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Voor werknemers en de langdurige bezoekers (aan het Informatie- en
educatieplatform) zijn er ook drie scenario’s opgesteld. In het eerste scenario
parkeren ze allemaal, met uitzondering van dokters (60 parkeerplaatsen) op
randparkings. De randparkings die in aanmerking kunnen komen voor werknemers en
langdurige bezoekers zijn de parkings Station en Bodart. Philipssite is omwille van de
slechte openbaar vervoerverbinding minder geschikt. Aanvullend zou ook parking
Gasthuisberg als randparking kunnen fungeren. Parking Gasthuisberg en parking
Station zijn de twee meest interessante locaties om werknemers en langdurige
bezoekers van de Hertogensite op te vangen gezien de site bediend wordt door een
hoogfrequente busbundel die tussen beide parkings rijdt. Parking Bodart ligt tevens
op wandelafstand tot de site. In dit scenario rijden de voertuigen ten gevolge van de
werknemers en de langdurige bezoekers dus niet tot de binnenstad.
In een tweede scenario worden de werknemers van de welzijnstoren toegelaten tot
de parking onder Hertogensite waardoor ook zij de site als bestemming krijgen. Een
deel van deze werknemers zal ook op Gasthuisberg kunnen parkeren. De andere
werknemers en de langdurige bezoekers worden naar de randparkings verwezen.
In het derde scenario worden ten slotte alle werknemers tot de ondergrondse parking
op Hertogensite toegelaten en worden de langdurige bezoekers naar randparkings
verwezen. Het volgens het masterplan voorziene parkeeraanbod van 600
ondergrondse parkeerplaatsen op Hertogensite is echter te beperkt om de
parkeerbehoefte voor bewoners en werknemers op te vangen. De parkeerbehoefte
van het derde scenario kan door parking Station en Bodart worden opgevangen. Voor
de andere twee scenario’s moet beroep worden gedaan op de centrumparkings. Zij
hebben een totale restcapaciteit van meer dan 1000 parkeerplaatsen in de voor- en
namiddag en meer dan 1500 plaatsen ’s avonds, wat ruim voldoende is.
Bovenstaande scenario’s gaan vooralsnog niet uit van een meervoudig gebruik van
het parkeeraanbod. Een verdere detaillering van de activiteiten op de site is nodig om
na te gaan in welke mate meervoudig gebruik kan nagestreefd worden.

Omdat er momenteel ook uitdovende activiteiten op Hertogensite aanwezig zijn en omdat
er enkel verkeerstellingen beschikbaar zijn van 2011, is er voor een referentiesituatie een
druktebeeld opgesteld. Deze referentiesituatie houdt rekening met het uitdoven van de
huidige ziekenhuisactiviteiten, de realisatie van het woonproject Janseniushof, het
afschaffen van de parkeermogelijkheden op de terreinen waar Janseniushof wordt
gerealiseerd, en de knip in de verkeersrelatie langsheen de Kapucijnenvoer tussen de
Biezenstraat en de Brusselsestraat. Wanneer de verkeersproductie en -attractie
gerelateerd aan Hertogensite wordt toegedeeld is het logisch dat de realisatie van
Hertogensite tot extra verkeersintensiteiten leidt. De intensiteiten op de Tervuursestraat,
de Kapucijnenvoer, Donkerstraat en Brusselsestraat nemen dan ook toe ten opzichte van
de referentiesituatie.
De grootste stijging is tijdens de avondspits merkbaar op de uitgaande stroom langsheen
de Kapucijnenvoer. Met een verkeersvolume van circa 620 voertuigen per uur tijdens de
ochtendspits is de ingaande verkeersstroom langsheen de Kapucijnenvoer de meest
ingrijpende. Dit leidt echter niet tot effecten inzake verkeersleefbaarheid. De te
verwachten verkeersintensiteiten langsheen de Kapucijnenvoer tijdens de ochtendspits –
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beide rijrichtingen samen- kunnen wel een zekere impact hebben op de
oversteekbaarheid van voetgangers. Ook kan verwacht worden dat fietsers langsheen de
Kapucijnenvoer ten aanzien van het gemotoriseerd verkeer een zekere druk zullen
ondervinden. Echter, wanneer ook het druktebeeld van de basissituatie en het
druktebeeld voor de referentiesituatie in beschouwing wordt genomen, kan worden
gesteld dat de aangehaalde mobiliteitseffecten ook nu al optreden. Het betreft daarnaast
een worst-case scenario waarbij alle werknemers op de Hertogensite zouden parkeren en
alle korte bezoekers op de parking Sint-Jacob. In realiteit is er onvoldoende ruimte om
voor alle werknemers een parkeerplaats op de site te voorzien en de korte bezoekers
zullen ook parkeren op de andere centrumparkings. De toename van het verkeer
langsheen de Kapucijnenvoer ten gevolge de ontwikkeling van Hertogensite resulteren
niet in een (sterke) toename van de effecten, maar bestendigen eerder de huidige situatie.
Langsheen de overige in beschouwing genomen wegvakken (Tervuursestraat en
Donkerstraat) blijven de verkeersintensiteiten tijdens zowel de ochtend- als avondspits
relatief beperkt. Bijgevolg blijft de impact er naar verkeersafwikkeling,
verkeersleefbaarheid, oversteekbaarheid,… aanvaardbaar.
In het onderdeel van de flankerende maatregelen zijn heel was aspecten besproken die
voorwerp kunnen uitmaken van de overeenkomst tussen de stad en de ontwikkelaar.
Beide actoren dienen namelijk engagementen te nemen om de autodruk zo laag mogelijk
te houden om op die manier de principes van een autoluwe binnenstad waar te maken.
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