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DOEL
De geplande stadsontwikkeling op Hertogensite kadert in een belangrijke historische context.
De stad onderzoekt op welke historische structuren ze wil voortbouwen en hoe wordt
omgegaan met sloop.
De 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 kan geïntegreerd worden in de ruimtelijke ontwikkeling.
Het betreft hier dus louter een erfgoedafweging. Erfgoed vormt echter maar één aspect in
het masterplanningsproces. Dit aspect dient naast de andere aspecten, zoals mobiliteit,
duurzaamheid, groen, … geplaatst. Deze erfgoedvisie biedt in die zin een houvast in het
maken van gemotiveerde keuzes.
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Bespreking op basis van Van den Borne, Steven 2008: Bouwhistorische evolutie van de terreinen en woningen
aan de site Hertogendal te Leuven (ongepubliceerd onderzoek)
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Vandaag is Hertogensite, omwille van een ad hoc nieuwbouw en afbraak, een
ongestructureerde en dichtbebouwde site. Ooit was dat anders. De site is gelegen in het
laagste punt van de valleien van de Dijle en de Voer in de binnenstad. Hierdoor is de site
zeer moerassig en oorspronkelijk weinig bebouwd.
De site was een strategische vestigingsplek – op het kruispunt van de Dijle met de heirbaan
Elewijt-Tongeren –, getuige de archeologische vondsten van Romeinse resten.
De machtsbasis van de graven van Leuven en hun opvolgers, de hertogen van Brabant,
was gesitueerd op het eiland gevormd door de Dijle en de Aa, ten oosten van de site. In de
12de eeuw werd deze oude kern samen met de belangrijke kern in de buurt van de SintPieterskerk omsloten door een eerste stadsmuur met gracht. Deze stadsmuur met gracht
(Dijle-arm) verdeelt de projectsite in een gedeelte intramuros en een gedeelte extramuros.
Van de stadsomwalling zijn bovengronds op de site nog 2 torens en een stuk muur bewaard.
Al in de 11de eeuw wordt een gasthuis opgericht op de site. In de 13de eeuw komt er een
nieuw gasthuis, tussen de Aa en de Dijle, waarvan de nog steeds bewaarde Romaanse
Poort de toegang vormde. In het projectgebied is er dus sprake van bijna 1000 jaar
ziekenverzorging.
Vanaf de 14de eeuw komt er meer en meer bebouwing langsheen een stratennet dat met
enkele kleinere straatjes en steegjes ook achterliggende bewoning mogelijk maakt.
De zone tussen de bebouwing langs de wegen en de 12de-eeuwse stadsmuur wordt
geleidelijk aan opgevuld met tuinen en grotere en kleinere percelen waarop
landbouwactiviteiten plaatsgrijpen. Vanaf de middeleeuwen tot een goede 100 jaar geleden
bestond deze bebouwing vooral uit kleine percelen die veelal een verloop kennen van
verbouwingen, bijbouwen, afbraak, opsplitsing in verschillende entiteiten en af en toe
samenvoegingen.
In het begin van de 17de eeuw vestigt het klooster van de Engelse Nonnen zich op de site,
langs de Kapucijnenvoer. Het klooster situeerde zich waar nu de verpleegsterschool staat en
werd in het begin van de 19de eeuw afgebroken. In de 18de eeuw wordt ter hoogte van de
Minderbroedersstraat het eerste anatomisch theater gebouwd en de eerste kruidtuin
aangelegd. Vanaf 1838 wordt het nieuwe Sint-Pietersgasthuis gebouwd. Vanaf dan worden
veel van de braakliggende achterin gelegen terreinen ontwikkeld, en dan vooral vanaf de
tweede helft van de 20ste eeuw met de vele uitbreidingen van de ziekenhuissite. De
grootschaligheid van een aantal bouwprojecten zorgt ervoor dat alle kleine straatjes in het
onderzochte gebied verdwijnen. Het Sint-Pietersgasthuis wordt in de jaren 50 van de 20ste
eeuw afgebroken voor de bouw van een nieuw Sint-Pietersziekenhuis. Slechts één vleugel
van het oorspronkelijke gasthuis blijft bewaard. In 1972 wordt de VCTB in gebruik genomen.
De gouden jaren ’60 zorgden voor een grote bouwactiviteit, maar ook voor de splitsing in
1968 van de universiteit van Leuven. De grootse plannen die er waren moeten bijgesteld
worden en hoewel het ziekenhuis maar blijft groeien, verdwijnen meer en meer functies naar
het ziekenhuis op Gasthuisberg.
Vandaag kent de site een groot aantal panden en structuren met erfgoedwaarde, waarvan
enkele beschermd zijn als monument en/of stadsgezicht en waarvan andere beschreven
staan in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
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ERFGOEDWAARDERING VAN DE VERSCHILLENDE PANDEN/MONUMENTEN
Welk erfgoedverhaal wil de stad op deze site uitdragen? Waar wordt behoud vooropgesteld,
waar wordt behoud overwogen en welke panden staan een verdere ontwikkeling in de weg
(wegens bouwfysische/technische staat of onmogelijkheid tot herbestemming binnen een
ruimtelijk en/of economisch haalbaar kader)?
1. BESCHERMD ERFGOED
De stadsomwalling met gracht
De restanten van de stadsomwalling zijn beschermd als monument.
Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar het beschermingsbesluit en naar de inventaris van het
bouwkundig erfgoed.

De aanwezigheid van de eerste stadsomwalling met (vandaag overwelfde) gracht betreft
onmiskenbaar de grootste erfgoedwaarde van de site. Niet alleen gebouwen geven de site
immers identiteit, maar vooral de ruimtelijke historische structuren, zoals de omwalling met
gracht.
Buiten de bovengrondse restanten (2 torens en een deel van de muur) bevinden zich
waarschijnlijk nog archeologische resten van de omwalling op de site.
Ambitie: de stadsomwalling en gracht vormen de rode draad doorheen de site. Zij bepalen
in grote mate de mogelijkheden tot inrichting van de site. Het opnieuw openleggen van de
gracht, het consolideren van de restanten van de omwalling, het visualiseren van de
verdwenen delen en het integreren van dit structurerend element in de ruimere
ontwikkeling is de grootste erfgoeduitdaging voor de site. Ruimte geven aan dit erfgoed
voegt niet alleen kwaliteit en identiteit toe aan de site, maar ook aan de hele stad. De aanpak
van de stadsomwalling en gracht in de projectzone dient te passen binnen de totaalvisie voor
de volledige Leuvense stadsomwalling. Belangrijk is de aansluiting met Handbogenhof (dat
binnenkort zal gerestaureerd worden) en de wijze waarop omgegaan wordt met de vroegere
aanwezigheid van de Biestpoort (op de Brusselsestraat) en Minderbroederpoort.

3

Vesaliusinstituut / anatomisch theater: 1877
Beschermd als monument en deel van het beschermde stadsgezicht. Voor een nauwgezette beschrijving,
verwijzen we naar de beschermingsbesluiten en naar de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Het tweede anatomisch theater, naar ontwerp van Joris Helleputte, staat bekend om zijn
(architectuur)historische
en
wetenschappelijke
waarde.
Gelegen
langs
de
Minderbroedersstraat, op de hoek van één van de toegangen tot de site en aan de
(overwelfde) Dijle, neemt dit gebouw een zeer strategische plek in. Vanwege zijn
achthoekige volumetriek is het gebouw van op al deze punten bovendien zeer
beeldbepalend.
Ambitie: gezien de status als beschermd monument en gezien de hierboven beschreven
waarden, zal dit gebouw behouden, herbestemd en gerestaureerd dienen te worden. De
belangrijkste uitdagingen hierbij zijn:
 Het vinden van een gepaste bestemming, zodanig dat de interne ruimtelijkheid (vandaag
is het gebouw volledig ‘ingepakt’ met lichte structuren) opnieuw leesbaar wordt en zonder
dat de erfgoedwaarden aangetast worden.
 Het vrijwaren van de zichtas van op het te ontwikkelen Dijlepad naar het theater.

Pathologisch Instituut: 1906
Beschermd als monument en deel van het beschermde stadsgezicht. Voor een nauwgezette beschrijving,
verwijzen we naar de beschermingsbesluiten en naar de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Het pathologisch instituut, ontworpen door Vincent Lenertz, omvatte oorspronkelijk, naast
een museum en een auditorium voor 80 studenten, laboratoria voor medische, scheikundige
en microscopische analyses voor het voorbereidend onderwijs alsook laboratoria voor
gynaecologisch/verloskundig onderzoek en voor experimentele pathologie. Ook vandaag
wordt het nog steeds gebruikt als laboratoria, kantoorruimte, …
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Het pathologisch instituut vormt samen met het anatomisch theater één van de toegangen
tot de site. Het gebouw is heel functioneel opgebouwd wat ook leesbaar is in het strakke en
zakelijke gevelbeeld.
Ambitie: gezien de status als beschermd monument en gezien de hierboven beschreven
waarden, zal dit gebouw behouden, herbestemd en gerestaureerd dienen te worden. De
belangrijkste uitdagingen hierbij zijn:
 Het vinden van een gepaste bestemming die het behoud van het gebouw garandeert
zonder dat de erfgoedwaarden worden aangetast.
Stadsgezicht “Minderbroedersstraat vanaf de zuidelijke Dijle-arm tot aan de stedelijke
kruidtuin aan de Kapucijnenvoer”
Beschermd stadsgezicht. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de beschermingsbesluiten en
naar de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

De gebouwen aan de Minderbroedersstraat die binnen de projectzone vallen, behoren tot
een beschermd historisch ensemble dat een belangrijke contextwaarde bezit ter
ondersteuning van de intrinsieke waarde van de monumenten in de onmiddellijke omgeving.
Volgens het beschermingsbesluit bestaat het beschermde stadsgezicht uit een opmerkelijk
gebouwenpatrimonium met waardevolle getuigen van het historisch bouwverloop in de
Minderbroedersstraat en als dusdanig - zowel stilistisch als typologisch - een staalkaart van
de architectuur, gaande van de 17de-eeuwse basisbebouwing - relicten van
kloosterdomeinen en patriciërshuizen -, over 18de- en 19de-eeuwse heren- en
burgerwoningen, tot universitaire instituten en instellingen die het straatbeeld sterk zouden
bepalen vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.
Naast de beschermde monumenten – het anatomisch theater en het pathologisch instituut –
behoren binnen de projectzone ook het anatomisch instituut, het gebouw van wettelijke
geneeskunde en een burgerhuis tot het beschermde stadsgezicht.
Burgerhuis Minderbroedersstraat 14: 1887
Het burgerhuis, gelegen Minderbroedersstraat 14, is opgenomen in de
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze rijwoning van drie traveeën
en drie bouwlagen werd in 1887 omgevormd tot opslagplaats en kreeg toen
een eclectische lijstgevel met dubbelhuisopstand. Het interieur van het
pand werd in de loop der jaren sterk verbouwd en gekoppeld aan het
aangrenzende pand. De leesbaarheid binnenin is volledig verdwenen. Er
bleven intern geen erfgoedwaarden bewaard. De eclectische gevel
daarentegen – hoewel verstoord in de tweede bouwlaag – is statig en een
beeldbepalend onderdeel van het beschermde stadsgezicht.
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Ambitie:
 Behoud en restauratie van het gevelbeeld, waarbij de latere gevelaanpassingen
worden hersteld.
 Een nieuwe invulling van het gebouw, met respect voor oorspronkelijke vloerniveaus en
dakgabariet, verbetert de leesbaarheid van het gebouw.

Anatomisch instituut (1939-1940) en gebouw van wettelijke geneeskunde
Het anatomisch instituut werd gerealiseerd in 1939-1940 n.o.v. Emiel
Vanderheyden als uitbreiding van het Vesaliusinstituut. Invloeden van
het modernisme zijn voelbaar aanwezig. De gevel aan de
Minderbroedersstraat werd strak en sober opgebouwd en is heel
gesloten. Het gebouw is functioneel ontworpen. In tegenstelling tot
andere modernistische panden in Leuven (zoals in de wijk Nieuw
Kwartier, Tiensesteenweg, …), kan aan dit gebouw weinig
erfgoedwaarde toegekend worden. Het gesloten karakter maakt het
gevelbeeld bovendien heel zwaar. Het gebouw is niet opgenomen in de
inventaris van het bouwkundig erfgoed.
Hetzelfde geldt voor het gebouw van wettelijke geneeskunde, dat
eveneens in het interbellum werd gebouwd en integraal deel uitmaakt
van het anatomisch instituut. De architectuur van het gebouw is opnieuw
modernistisch geïnspireerd, strak en zakelijk, de gevel is wel opener.
Het gebouw is niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed.

Ambitie: De Minderbroedersstraat ter hoogte van de projectsite bestaat voornamelijk uit
bakstenen gebouwen waarvan de ramen op de gelijkvloerse verdieping zich hoger bevinden
dan ooghoogte. De straat komt daardoor zeer gesloten en donker over.
De stad is ervan overtuigd dat een kwalitatieve nieuwe invulling op de plaats van het
anatomisch instituut en het gebouw van wettelijke geneeskunde een meerwaarde kan
betekenen voor zowel het beschermde stadsgezicht als voor de beleefbaarheid van de straat
en van de projectsite.
 Indien ervoor gekozen wordt het anatomisch instituut en/of het gebouw van wettelijke
geneeskunde (gedeeltelijk) te slopen, moet de nieuwe invulling architecturaal kwalitatief
zijn, representatief voor en getuige van het huidige architecturale tijdperk. De invulling
moet respect hebben voor de erfgoedwaarden van de omliggende beschermde
monumenten en het beschermde stadsgezicht waarin het zich inschrijft.
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De nieuwe invulling moet de beleefbaarheid van de straat, van het straatbeeld en de
projectsite verbeteren, onder andere door het zoeken naar gepaste materialen en een
betere relatie tussen gebouw en voorbijganger.
Bij behoud van de gebouwen moet gestreefd naar een kwalitatieve renovatie die het
gevelbeeld versterkt.

2. INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED
Herenwoning Brusselsestraat 77 en breedhuis Brusselsestraat 79
Items op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de
inventaris.

Herenwoning Brusselsestraat 77: 1853

In tegenstelling tot de korte beschrijving in de inventaris, die louter verwijst naar een woning
of huis, kent dit perceel een lange geschiedenis waarbij het bekend staat onder de naam
‘Den Blauwen Oijvaert’ en vroeger onder andere een brouwerij was. In 1853 verschijnt de
huidige herenwoning, een L-vormig hoekhuis met bepleisterde voorgevel in streng
neoclassicistische stijl. Of er nog een oudere kern aanwezig is, dient verder onderzocht. De
staat van het pand is erbarmelijk na jarenlange leegstand. Binnenin werd het pand door de
KULeuven verbouwd tot kantoor- en consultatieruimtes waardoor vele erfgoedwaarden
(indeling, decoratie, …) verdwenen. De historiek, de volumetriek en de statige gevels,
passend in het beeld van de Brusselsestraat, geven het gebouw echter voldoende uitstraling
om te ijveren voor behoud.
Het statige pand heeft bovendien een zeer beeldbepalende ligging, als hoekpand op de site
aan de Brusselsestraat, en aansluitend op de nog oorspronkelijke smalle percellering richting
Cuythoek.
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Breedhuis Brusselsestraat 79

Hoewel zwaar verbouwd, verdient dit 19de-eeuwse breedhuis een plaats in de nieuwe
ontwikkeling.
Ambitie:
 Behoud en restauratie van de panden voorafgegaan door een grondig bouwhistorisch
onderzoek.
 Het vinden van een gepaste bestemming die het behoud van de gebouwen garandeert
zonder dat de erfgoedwaarden worden aangetast.
 Het op een respectvolle manier restaureren van de gevels, waardoor het 19de eeuwse
straatbeeld heropgewaardeerd wordt.
 Het vervolledigen van het straatbeeld door een gepaste en kwalitatieve invulling te
voorzien tussen nrs. 77 en 79.
 Het opwaarderen van het straat- en toegangsbeeld tot de site waarbij een mogelijke
relatie tot de verdwenen Biestpoort wordt onderzocht

Restant van het Sint-Pietersgasthuis: 1838-1868
Item op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de
inventaris.
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In 1838 werd begonnen met de bouw van een nieuw gasthuis, opgetrokken n.o.v. Alexander
Van Arenberg in neoclassicistische stijl aan de Brusselsestraat. Het complex was twee
bouwlagen hoog en symmetrisch opgebouwd rond twee binnenkoeren. Pas in 1868 was het
gebouw volledig afgewerkt. In het eerste kwart van de 20ste eeuw werd het gasthuis
uitgebreid met o.a. een extra verdieping, twee operatiekamers met lesfunctie in een nieuwe
halfronde uitbouw, ... Het gasthuis werd vanaf 1951 geleidelijk afgebroken en vervangen
door een schaalvergrotend complex, het Sint-Pietersziekenhuis. Uiteindelijk bleef van het
oorspronkelijke gasthuis niet meer over dan de hoofdvleugel van de tweede binnenkoer (met
de 20ste-eeuwse toevoegingen). Het feit dat dit fragment bewaard werd, had zuiver
functionele redenen (de twee operatiekamers met lesfunctie dienden te blijven). De keuze
was indertijd dus niet vanuit erfgoedstandpunt geïnspireerd. In het derde kwart van de 20ste
eeuw werd de oostelijke helft van de overgebleven vleugel zodanig verbouwd dat in dat
gedeelte alleen de gevelwand van de eerste bouwlaag overbleef. In de overgebleven gevels
treffen we nog oorspronkelijk schrijnwerk en andere uitzonderlijke detailleringen aan.

Van het oorspronkelijke interieur bleven belangrijke interieurelementen bewaard. Sporen
wijzen er bovendien op dat achter invulwanden en plafonds ook nog waardevolle elementen
aanwezig zijn.
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In de gaaf bewaarde kelders bevindt zich onder de apsis een intacte ijskelder.

Er kan besloten worden dat er een bijzondere restant van het oorspronkelijk SintPietersgasthuis overblijft, die vanwege de bizarre ligging en de bijzondere geveldetails
onmiddellijk de nieuwsgierige aandacht trekt van voorbijgangers.
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Ambitie:
Plaatsbezoeken tonen aan dat er voldoende erfgoedelementen aanwezig zijn om in termen
van behoud te denken. Om een beter zicht te krijgen op de nog aanwezige exterieur- en
interieurelementen en hun erfgoedwaarde is het echter noodzakelijk dat er een grondig
bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek wordt uitgevoerd alvorens verdere
conclusies kunnen getrokken worden.
De restant mist vandaag natuurlijk wel de zeer belangrijke ruimtelijke context waarvan het
ooit deel uitmaakte. De relatie met de Brusselsestraat en de leesbaarheid van de schaal van
het oorspronkelijke complex is volledig verdwenen. Louter behoud zonder context is hier
geen optie. Dit betekent dat het 20ste-eeuwse Sint-Pietersziekenhuis gesloopt moet worden
om een context voor de restant te kunnen creëren. Het wordt sowieso een zeer moeilijke
uitdaging om deze restant zorgvuldig te integreren in een nieuw project, zonder dat het de
anekdotische restant blijft die het vandaag is.
Stadsschool nr. 3: 1874-1875
Item op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de
inventaris.
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De voormalige stedelijke meisjesschool, gelegen tegenover de Kruidtuin aan de
Kapucijnenvoer, werd gebouwd naar ontwerp van de toenmalige stadsarchitect Edouard
Philippe Lavergne.
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
mansardedak met dakkapellen werd vervangen door een plat dak, waardoor het volume een
schaalbreuk onderging. Ook de portierswoning en directricewoning werden zwaar verbouwd
en onder andere van nieuw schrijnwerk voorzien.
De erfgoedwaarden van dit complex bevinden zich vandaag vooral in het beeldbepalend
karakter aan de Kapucijnenvoer.
Op de speelplaats staat een latere uitbreiding n.o.v. architect Frische. Dit gebouw van twee
bouwlagen heeft voldoende erfgoedwaarde om in termen van behoud te spreken. Op de
speelplaats staan bovendien 5 lindebomen, enkele van de weinige groene elementen van de
site en dus ook behoudenswaardig.
Ambitie:
 Behoud en restauratie van de stadsschool als beeldbepalend geheel aan de
Kapucijnenvoer.
 Het oorspronkelijke concept van de opbouw van de stadsschool, bestaande uit een
volume aan de straat met een dwarse klassenvleugel, dient gerespecteerd.
 Behoud en restauratie van de uitbreiding van Frische.
 Behoud van de 5 lindebomen.
 Het vinden van een gepaste bestemming die het behoud van het gebouw garandeert
zonder dat de erfgoedwaarden worden aangetast.
Opmerking:
Onroerend Erfgoed liet de adviseur monumentenbeleid van de stad Leuven telefonisch
weten dat de stadsschool nr. 3 als enige gebouw op de site nog in aanmerking komt voor
een bescherming als monument (een beschermingsbesluit zou ter ondertekening klaarliggen
bij de minister).
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De stad stelt deze bescherming als monument in vraag.
Enerzijds kende de stadsschool nr. 3 grote aanpassingen en verbouwingen waardoor er
intern en extern heel wat erfgoedwaarde verloren ging. Anderzijds kent Leuven een groot
aantal bewaarde stadsscholen:
Stadsschool nr. 3
Stadsschool nr. 4 (Ridderstraat)
Stadsschool nr. 6 (Naamsestraat)
Stadsschool nr. 7 (Weldadigheidsstraat/Parkstraat)
Stadsschool nr. 8 (Vital Decosterstraat)
Stadsschool nr. 9 (Dirk Boutslaan (huidige SLAC))
Hiervan zijn er reeds 2 beschermd als monument, nrs. 6 en 7. De stad Leuven is er enerzijds
van overtuigd dat niet alle scholen in aanmerking komen voor bescherming als monument en
anderzijds dat het de bedoeling moet zijn van een beschermingsstrategie om de meest
exemplarische gebouwen van een bepaalde typologie te beschermen en niet alle.
Het is dan ook noodzakelijk dat er een globaal beschermingsonderzoek gebeurt van alle nog
bewaarde stadsscholen om tot een gemotiveerde beschermingsvisie te kunnen komen. Dit
ontbreekt vandaag. De stad ondersteunt dit fragmentarisch beschermen dan ook niet en is
ervan overtuigd dat andere nog bewaarde stadsscholen beschermenswaardiger zijn dan
stadsschool nr. 3. Een bescherming als stadsgezicht van stadsschool 3 kan de stad wel
ondersteunen, gezien de beeldbepalende waarde van het gebouw voor de Kapucijnenvoer.
Al zal behoud via het RUP reeds verzekerd worden.

Kankerinstituut: 1927-1928
Item op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de
inventaris.
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Het kankerinstituut, opgericht door professor Maisin en ontworpen door kanunnik Jan
Janssen was het eerste in zijn soort in België en één van de eerste in de wereld. Hierdoor
bevat dit instituut een enorme historische lading, waar de stad veel waarde aan hecht.
De oorspronkelijke bouwplannen tonen een groter complex dan uiteindelijk gebouwd (het
betrof zelfs een verbouwing van een reeds bestaand pand), met een vleugel aan de
Kapucijnenvoer die als hoofdgebouw zou fungeren. Uiteindelijk werd enkel de dwarse
vleugel gebouwd met aangrenzend auditorium, waardoor het Kankerinstituut aan geen
enkele straat grenst en ook niet zichtbaar is van op het stratennet. Dit is spijtig, want het
gebouw werd duidelijk ontworpen om gezien te worden, de gevel heeft immers een
detaillering die geen enkel ander gebouw op de site kent. Het gebouw moest vanwege zijn
uitzonderlijke functie duidelijk een andere uitstraling hebben. Het middenrisaliet wordt
benadrukt door een – vandaag verdwenen – statige trappenpartij, een specifieke vormgeving
van vensters met curvevormige tussenroeden en deuren met glas in lood. In tegenstelling tot
de meeste andere gebouwen op de site, heeft het kankerinstituut ook een rijkelijk uitgewerkt
interieur dat vrij gaaf bewaard werd.
Naast de grote historische waarde, is het gebouw dus ook architecturaal uniek voor de site.
Ambitie:
 Behoud van het kankerinstituut (met sloop van de niet-waardevolle gebouwen die er
later werden tegen gebouwd).
 Nauwgezette restauratie van buitengevels (terug accentueren middenrisaliet met trap)
en van interieurelementen.
 Het vinden van een gepaste bestemming die het behoud van het gebouw garandeert
zonder dat de erfgoedwaarden worden aangetast.
 Het gebouw een verdiende plaats geven op de site.
 Het auditorium van het kankerinstituut is niet het enige van zijn soort op de site. De site
bevat immers drie gaaf bewaarde auditoria:
- Het auditorium horende bij het pathologisch instituut en beschermd als monument
- Het auditorium horende bij het kankerinstituut
- Het auditorium van heelkunde
Herbestemmen van al deze auditoria met behoud van hun meubilair is niet evident.
Indien er keuzes moeten gemaakt worden vraagt de stad dat de auditoriumcluster van
het auditorium heelkunde (zie later) met het auditorium van het pathologisch instituut
bewaard blijft en gerestaureerd wordt. Beide vormen een beeldbepalend geheel en
kunnen door hun aaneenschakeling ook gemakkelijker herbestemd worden met behoud
van het meubilair.
Vleugels materniteit, pediatrie en in- en uitwendige ziekten: 1928-1936
Item op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de
inventaris.

De gebouwen van materniteit, pediatrie en in- en uitwendige ziekten werden net als het
kankerinstituut ontworpen door kanunnik Jan Janssen en er bijna gelijktijdig mee gebouwd.
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In tegenstelling tot het kankerinstituut hadden deze vleugels een heel functionele
ziekenhuisinvulling wat vertaald wordt in sobere, zakelijke baksteengevels en een weinig
uitgewerkt interieur. De grote gevel aan de Dijlearm is vanwege de kromming van de Dijle
zeer beeldbepalend wanneer men het toekomstige Dijlepad van aan het anatomisch theater
richting Brusselsestraat afwandelt.
Ambitie:
 Een gepaste herbestemming gekoppeld aan een kwalitatieve renovatie van de gebouwen
(integratie van nieuwbouwdelen is mogelijk) waarbij het gevelbeeld zijn beeldbepalend
karakter langs de Dijle behoudt. Nieuwe kwalitatieve ingrepen in dit gevelbeeld, die de
monumentaliteit van het beeld versterken, zijn bespreekbaar.
Auditorium heelkunde: 1929
Item op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de
inventaris.

Het auditorium Heelkunde sluit aan op het beschermde pathologisch instituut en is wegens
zijn halfronde art-deco getinte gevel zeer beeldbepalend voor de huidige toegang tot de site.
Het gebouw werd ontworpen door Lucien Spéder, een voor Leuven zeer gekende architect,
die vooral bekend staat om de talrijke wederopbouwpanden die hij bvb. ontwierp voor de
Bondgenotenlaan.
De oorspronkelijke lichtkoepel werd gedicht, het oorspronkelijke houten meubilair is nog
aanwezig.
Ambitie:
 Behoud en restauratie van het auditorium met inbegrip van het houten meubilair.
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Klooster- en verpleegsterschool Sint-Elisabeth: 1932
Item op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de
inventaris.

De klooster- en verpleegsterschool werd gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect
Léon De Braekeleir langsheen de Kapucijnenvoer en met een dwarsvleugel tegenover het
kankerinstituut. De straatgevel met grote puntgevels, steile hoge daken en brede
vensterpartijen komt zeer dominant over op de Kapucijnenvoer. Op de eerste verdieping van
de straatgevel bevindt zich de kloosterkapel, een eenvoudige rechthoekige ruimte met weinig
uitstraling, behalve dan de figuratieve glas-in-loodramen die ook zichtbaar zijn van op de
straat. Het interieur bevat weinig interessante elementen, waardoor de erfgoedwaarden
voornamelijk toegeschreven worden aan de statige gevels met art-deco getint schrijnwerk en
bijzonder steile daken.
Opvallend en bijzonder is het feit dat het zeer massieve complex opgebouwd is uit een
staalskelet, maar laat dat tegelijkertijd ook het grote probleem zijn. Het staalskelet blijkt
ondergedimensioneerd te zijn en zo goed als onmogelijk om terug structureel in orde en
brandveilig te maken zonder dat de erfgoedwaarden danig aangetast zouden worden.
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Structurele problemen bevinden zich ook in de sterk overhellende gang aan de kapel, die
tegen de gevel hangt op de binnenkoer en lijkt af te scheuren.
Ambitie:
 Nader stabiliteitsonderzoek is nodig om objectief te kunnen besluiten of het al dan niet
mogelijk is het gebouw structureel te herstellen binnen financieel toelaatbare grenzen en
zonder dat de erfgoedwaarden worden aangetast. Indien dit niet het geval is, kan sloop
toegestaan worden. Gezien de geschiedenis van de locatie (op dezelfde plek stond ooit
het klooster van de Engelse nonnen, vroeger nog andere bebouwing), zal een
archeologisch vooronderzoek moeten uitwijzen of er bij sloop archeologische
opgravingen wenselijk zijn.
 Indien het gebouw gesloopt wordt, zal een kwalitatieve nieuwe invulling gezocht moeten
worden die enerzijds rekening houdt met de oorspronkelijke historische structuren op
deze locatie en anderzijds met de aanwezigheid van het nabijgelegen kankerinstituut dat
op zoek is naar meer zichtbaarheid.
 Indien het gebouw toch behouden blijft, zal er een gepaste bestemming moeten gezocht
worden die het beeldbepalende karakter van het gebouw in zijn waarde laat en die
respectvol omgaat met de aanwezige kapel.
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Stooktoren van de site: 1950
Item op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor een nauwgezette beschrijving, verwijzen we naar de
inventaris.

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.
Ambitie:
Sloop van het gebouw zodat de stadsomwalling met Dijlepad beter tot zijn recht kan komen.
3. ARCHEOLOGISCH ERFGOED
Voorafgaand aan de realisatie van het project zal het hele terrein door een gefaseerde
archeologische prospectie met ingreep in de bodem worden onderzocht in opdracht van de
bouwheer die de financiële lasten hiervoor draagt. 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.
Hierbij zal onder andere onderzocht worden of er nog sporen in situ aanwezig zijn van:
- Prehistorische, Romeinse, middeleeuwse of postmiddeleeuwse bewoning of
artisanale activiteiten;
- De stadsomwalling: muren, torens, poorten en grachten;
- De site van het Engels klooster en annexe structuren;
- De site van de panden aan de Brusselsestraat;
- De site van het Sint-Pietersziekenhuis (waar vroeger eveneens reeds Romeinse
resten werden aangetroffen);
- Menselijke begravingen
- …
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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.
Archeologie zal als onderdeel in het communicatieplan worden opgenomen.

19

