STAD LEUVEN
GEBIEDSGERICHT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

GGR-L3 ‘BENEDENSTAD III – HERTOGENSITE’
Deel 1: Toelichtingsnota
Bijlage 3: Masterplan

MASTERPLANNOTA

HERTOGENSITE
RESITERRA

TV DG&P - 360

INHOUD

1
2
3
4
5
6
7
8

INLEIDING
CONTEXT
RANDVOORWAARDEN
UITGANGSPUNTEN
MASTERPLAN
DETAILTOELICHTING MASTERPLAN
TOELICHTING MASTERPLAN
MASTERPLANPROCES

MASTERPLANNOTA

HERTOGENSITE
RESITERRA

TV DG&P - 360

1 INLEIDING
Met het Masterplan Hertogensite wordt de toekomst van de
terreinen van de universitaire ziekenhuizen in het centrum van
Leuven aangeboord.
De hospitaaldiensten die vandaag nog gehuisvest zijn op de
zogeheten benedencampus Sint-Rafaël en Sint-Pieters, zullen
in de komende jaren gradueel verhuizen naar de campus
Gasthuisberg. Daarmee komt een terrein van meer dan 6 ha
vrij in het hart van de Leuvense benedenstad.
Vandaag is de site gekenmerkt door een dichte bebouwing van
utilitaire ziekenhuisbouw, daterend uit verschillende periodes.
Met de 2 omwallingstorens gaan de oudste zichtbare relicten
terug tot de 12de eeuw, terwijl de recentste constructies dateren
van de jaren ’80 van de vorige eeuw. De ziekenhuisfunctie maakt
dat een enorm terrein vandaag slechts beperkt toegankelijk is,
en als een geïsoleerd eiland in de stad verschijnt.
Door de strategische ligging van Hertogensite in de
benedenstad kan het opmaken van een masterplan niet enkel
een inrichtingsopgave voor het eigen terrein zijn. De ingrepen
zullen bepalend, sturend en exemplarisch zijn voor de toekomst
van een groot deel van de benedenstad.
Sinds de opmaak van het vorig masterplan uit 2004 evolueerden
belangrijke visies en randvoorwaarden, ondermeer inzake de
waardering van het bestaande ziekenhuispatrimonium, een
wijzigende fasering inzake uithuizing van de ziekenhuisdiensten,
duurzaamheidsambities als Leuven Klimaatneutraal, de nood
aan buurtgroen en de wil van stadsbestuur en partners om
voor een dergelijk strategisch plan een open participatietraject
met buurtbewoners en stakeholders aan te gaan. Het noopte
tot een nieuwe start, die ondertussen ongeveer 2 jaar geleden
werd genomen.
Het Masterplan Hertogensite dat vandaag in deze bundel
wordt toegelicht, is het resultaat van een intens ontwerpend
onderzoek en ruim overlegmodel tussen de ontwerpers, de
ontwikkelaar, de stadsdiensten en verschillende stakeholders.
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1 INLEIDING
Het proces vatte aan met een Visienota Benedenstad, de
nota Krijtlijnen Masterplan Hertogensite en de Erfgoednota
Hertogensite, die de gecoördineerde uitgangspunten van
stadsbestuur en -diensten weergaven.
Een kerngroep met vertegenwoordigers van het stadsbestuur,
stadsdiensten, ontwikkelaar en ontwerpers vormde de
kern van het overlegproces, gestuurd door het ontwerpend
onderzoek waarbij rond specifieke thema’s telkens varianten
werden getoetst en afgewogen. Inzake domeinen van andere
overheden of belanghebbenden werden op regelmatige basis
specifieke projectgroepen ingericht waarin de ontwerpideeën
werden afgetoetst.
Van vroeg in het proces werd ook het brede participatietraject
aangezet, met de inrichting van een klankbordgroep van
omwonenden en geïnteresseerde Leuvenaars. Zij werden
betrokken om mee na te denken en te reageren op de
ontwerpvoorstellen. Ook instrumenten als de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening werden op geregelde
tijdstippen geconsulteerd voor toetsing en advies.
Het ontwerp- en overlegproces heeft geleid tot een breed
gedragen en rijk geschakeerd planvoorstel, geschraagd door
specifieke ambities:
• de herontwikkeling van Hertogensite binnen een ruimere visie
voor de volledige benedenstad
• het water van de Dijle-arm en Aa aanwezig maken en
structurerend en beeldbepalend inzetten op de site, gekaderd
in het netwerk aan groen-blauwe plekken dat de benedenstad
dooradert
• de transformatie van een volledig versteende site naar
een herontwikkeling met kwalitatief groen in verschillende
gedaantes: aaneengesloten buurtgroen met zowel actieve
zones als rustplekken, collectieve stadstuinen, private tuintjes,
en de uitbouw van ontoegankelijke, natuurlijke oeverbegroeiing
als continuïteit van het ecosysteem van de waterlopen in de
stad

• een respectvolle omgang met het gebouwd ziekenhuispatrimonium, waarbij waardevolle gebouwen structurerend en
beeldbepalend zijn voor het nieuwe masterplan, en tevens de
rijke geschiedenis van de plek als zorgsite in Leuven levend
houden
• versterking van het netwerk zacht verkeer in de binnenstad,
met de uitbouw van het Dijlepad en een duidelijke verknoping
met de omliggende wijken

Het voorliggend masterplan Hertogensite tracht deze ambities
maximaal waar te maken. Het mag duidelijk zijn dat het
slechts een tussenstap is naar de realisatie van de nieuwe
wijk en de grondige transformatie die dit in de benedenstad
zal teweegbrengen. Zo zal het goedgekeurde masterplan
Hertogensite als uitgangspunt dienen voor de opmaak van een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hertogensite, en zal het een duidelijk
toetsingskader vormen voor deelprojecten.

• uitbouw van een duurzaam mobiliteitsmodel, van het
optimaliseren van de verkeersafwikkeling in de benedenstad,
het oplossen van huidige openbaar vervoersknelpunten en
opties voor eventuele toekomstige openbaarvervoer visies
openhouden, tot de uitbouw van een autoluwe wijk met
aandacht voor infrastructuur voor de zachte weggebruiker en
promotie van alternatieve vervoersmodi
• een toekomst rond de identiteit van Hertogensite als zorgsite
in Leuven, met de publieke functie van welzijnstoren, HistarUZ
en integratie van verschillende vormen van zorgwonen
• de uitbouw van culturele infrastructuur als bestemming in de
benedenstad
• de versterking van het kernwinkelgebied Brusselsestraat, met
opnieuw aandacht voor de zachte weggebruiker en een nieuw
plein aan de Brusselsestraat, en nieuwe commerciële ruimtes
en de mogelijke cultuurcluster Podiumkunstenzaal – Romaanse
Poort als motor voor het winkelapparaat in de Brusselsestraat
• een veelzijdig aanbod aan hedendaagse stedelijke
woonvormen in de binnenstad voor uiteenlopende doelgroepen
• een integraal duurzaamheidsconcept op wijkniveau, dat
de ambities van het Leuven Klimaatneutraal-plan helpt te
realiseren
• een duidelijk communicatie en participatietraject doorheen het
proces

Het masterplan Hertogensite werd opgesteld door volgende
partners:

Ontwerper: 			
				
				
Ontwikkelaar:			
Advies & Krijtlijnen:		
Communicatie en procesregie:
				
Ontwerp Publieke ruimte:		
Integrale Duurzaamheid:		
Mobiliteit:			
				
				

TV DG&P-360
De Gregorio & Partners
360Architecten
Resiterra nv
Stad Leuven
O2 consult i.s.m.
Stad Leuven
Wirtz International nv
Ingenium nv
Mint nv i.s.m.
Stad Leuven
en TV DG&P-360

Met dank aan de inbreng van alle partners: UZLeuven,
KULeuven, de Klankbordgroep, Agentschap Onroerend
Erfgoed, VMM, DeLijn, Proflow nv
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2 CONTEXT
2.1 HERTOGENSITE IN LEUVEN
Hertogensite is vandaag gekend in Leuven als de oude
ziekenhuissite Sint-Pieters en Sint-Rafaël. Het terrein behelst
een gebied 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 en maakt deel uit van het oude stadscentrum.
De site wordt van noord naar zuid doorkruist door de overwelfde
tweede 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 coherente binding met elkaar en met een weinig
kwalitatieve, verharde buitenruimte.
Het huidige gebouwencomplex deed 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.

MASTERPLANNOTA

HERTOGENSITE
RESITERRA

TV DG&P - 360

2 CONTEXT
2.2 BEKNOPTE GESCHIEDENIS HERTOGENSITE
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 Sint-Pieterskerk 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.
detail uit stadskaart Valegio, ca 1580

detail uit stadskaart Braun en Hogenberg, 1588

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 late middeleeuwen komt er meer en meer bebouwing
langsheen een stratennet dat met enkele kleinere straatjes en
steegjes ook achterliggende bewoning mogelijk maakt. Er was
volop activiteit langs de Brusselsestraat op beide Dijleoevers.
Deze was zowel ambachtelijk (linkeroever) als residentieel
(rechteroever). 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.
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2 CONTEXT
Bijna de hele tuinzone op de westelijke Dijleoever hoorde bij het
klooster van de Engelse Nonnen. Het klooster van de Engelse
Nonnen vestigt zich aan het begin van de 17de eeuw op de site,
langs de Kapucijnenvoer. Ook de oostelijke oever bleef lang
onbebouwd. Hier bevond zich de tuin van de Minderbroeders
intra muros aanpalend aan de Minderbroedersstraat waren
eeuwenlang onbebouwde gebieden. 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. 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.
De grootschaligheid van een aantal bouwprojecten zorgt
ervoor dat alle kleine straatjes op de site 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 het VCTB in gebruik genomen.
Tuin Minderbroeders

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. De slechts
enkele verspreide onverstoorde gebieden die overbleven vallen
ongeveer samen met de archeologische zones, die in het kader
van dit masterplan in een archeologisch vooronderzoek werden
onderzocht. Momenteel wordt door het studiebureau het
eindrapport van het archeologisch vooronderzoek afgewerkt.
De informatie zal meegenomen worden in het verdere proces.
Daarnaast is er natuurlijk ook uitgebreid onderzoek naar het
erfgoed gebeurd, dat wordt verderop in deze bundel toegelicht.
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2 CONTEXT
2.3 REFERENTIETOESTAND: BEBOUWDE STRUCTUUR
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 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 SintPietersziekenhuis 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 CONTEXT
2.4 REFERENTIETOESTAND: 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
ingevuld. 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.
Het huidige traject kent echter heel wat knelpunten zoals de
beperkte breedte van de Brusselsestraat en de kruispunten van
de Kapucijnenvoer met de Brusselsestraat én de Biezenstraat.
Tijdens het planningsproces van het masterplan werden er dan
ook beleidsmatig meerdere toekomstscenario’s geanalyseerd
in verband met het openbaar vervoer. 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.
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2 CONTEXT
2.5 EIGENDOMSSTRUCTUUR & CONTOUR MASTERPLAN
Voor het ruimtelijk onderzoek, om te komen tot een coherent
masterplan voor deze site, worden verschillende zones
gedefinieerd:
De onderzoeksomtrek: een coherent ruimtelijk geheel, dat in
haar functioneren, in haar dimensies, in haar programma als
één stadskwartier ontworpen wordt.
De eigendomsgrens: dit is de verzameling percelen, in
eigendom van de opdrachtgever, Resiterra.
Doorheen de besprekingen hebben zich, binnen deze
omtreklijnen, enkele bijzondere ‘percelen’ afgetekend, oa. de
Welzijnstoren, stadsschool n° 3, Rega...

MASTERPLANNOTA

HERTOGENSITE
RESITERRA

TV DG&P - 360

2 CONTEXT
2.6.1 BELEID & VISIE: JURIDISCHE CONTEXT

Beschermde monumenten, stadsgezichten en landschappen.

Gewestplan
De projectzone is volgens het Gewestplan gelegen in
woongebied (code 0100) bestemd voor wonen, alsmede
handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover
deze om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd,
voor groene ruimten, sociaal-culturele inrichtingen, openbare
nutsvoorzieningen, toeristische voorzieningen, 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.
Het voorliggende masterplan, de functionele invullingen
en bestemmingen voldoen aan de omschrijvingen van het
gewestplan voor dit gebied.

Het plangebied maakt geen deel uit van beschermde
landschappen of relictzones.
In de directe nabijheid van Hertogensite zijn wel meerdere
beschermde landschappen aanwezig:
- Geheel van Handbooghof (met gebouwen, bomen, rivierkant
en oude stadswallen). Het handbogenhof is ook gekenmerkt
door een hoge ecologische waarde
- Predikherenkerk met onmiddellijke omgeving
- Kruidtuin

Bijzondere plannen van aanleg
Er zijn voor het projectgebied geen bijzondere plannen van
aanleg van toepassing.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Er is voor het projectgebied geen ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) van toepassing.
Verkavelingen
Er zijn voor het projectgebied geen verkavelingen van toepassing.
Habitat-en Vogelrichtlijngebieden en gebieden in het Vlaams
Ecologisch Netwerk.
Het plangebied behoort niet tot gebieden van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN), natuurreservaten, Habitatof Vogelrichtlijngebieden. De meest nabije beschermde
natuurgebieden bevinden zich op ruime afstand.

In de omgeving van het plangebied zijn meerdere beschermde
monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten gelegen.
Volgende gebouwen werden binnen het plangebied als
monument beschermd:
- Het muurfragment met toren, gelegen Minderbroedersstraat, en
muurfragment, gelegen Brusselsestraat, werden door MB van 7
juni 1994 beschermd overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976 als monument.
- Het pathologisch instituut, gelegen Minderbroedersstraat 12,
werd door MB van 5 mei 2010 beschermd overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 als monument.
- Het voormalige Vesaliusinstituut (anatomisch amfitheater),
gelegen te Leuven, Minderbroedersstraat 12, werd door MB van
5 mei 2010 beschermd overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976 als monument.
Volgende elementen binnen het plangebied werden binnen het
plangebied als stadsgezicht ():
- De kadastrale percelen: Leuven, 2de afdeling, sectie
D, perceelnummers 16R (DEEL), 49R(DEEL), 50N, 50P,
751E(DEEL), 756S(DEEL), 756T(DEEL), 758D, 761G, 762D,
763D, 764F(DEEL), 766D, ZONDER NR., waaronder:
o Burgerhuis Minderbroedersstraat 14
o Anatomisch instituut en gebouw van wettelijke geneeskunde
Grenzend aan het plangebied bevinden zich volgende
beschermde monumenten:
- Het voormalig anatomisch theater en de toegangspoort
tot de voormalige botanische tuin, gelegen te Leuven,
Minderbroedersstraat, werd door MB van 8 juli 1999 beschermd
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976

als monument.
- Het voormalig huis van Ophem, gelegen te Leuven,
Minderbroedersstraat 50, werd door MB van 8 juli 1999
beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van
3 maart 1976 als monument.
- Het voormalig beeldhouwersatelier Frans Vermeylen, gelegen
te Leuven, Minderbroedersstraat 48, werd door MB van 8 juli
1999 beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 3 maart 1976 als monument.
- De Romaanse Poort der kapel voormalig Sint-Elisabethhospitaal,
kloostergebouwen en bijgebouwen Sint-Pietershospitaal,
gelegen te Leuven, Brusselsestraat 63, werd door MB van 19
april 1937 beschermd overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976 als monument.
De volledige site van de Sint-Rafaël en Sint-Pietersziekenhuizen
werd op de inventaris van het bouwkundig erfgoed geplaatst.
Daarnaast werden eveneens een aantal gebouwen binnen het
plangebied apart opgenomen in de inventaris van bouwkundig
erfgoed:
o Herenwoning Brusselsestraat 77
o Breedhuis Brusselsestraat 79
o Auditorium Heelkunde
o Kankerinstituut
o Klooster en verpleegsterschool Sint-Elizabeth
o Sint-Pietersgasthuis
o Stadsschool nummer 3
o Stookhuis van de ziekenhuissite
o Vleugels van pediatrie, materniteit, in- en uitwendige ziekten
De wijze waarop het masterplan het aanwezige erfgoed
integreert, kadert in een uitgebreid overleg met de stad en tussen
stad en Onroerend Erfgoed en wordt in de verdere bladzijden
toegelicht.
Belangrijke beleids- en visiedocumenten in dit verband zijn:
- krijtlijnen masterplan Hertogensite, dd 20.12.2013
- erfgoedvisie stad Leuven voor Hertogensite, goedgekeurd door
CBS op 20.12.2013
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2 CONTEXT
2.6.2 BELEID & VISIE: BELEIDSCONTEXT 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.

Op 6 november 2012 keurde de Vlaamse Regering een
addendum goed waarin aanvullingen en wijzigingen aan het
provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant werden opgenomen.
Ruimtelijk structuurplan Leuven (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;
- 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.

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, RSV, RSVB (en addendum) en
RSL om de beoogde groei te realiseren via verdichting in de
herontwikkelingslocaties en onbebouwde terreinen binnen de
woonkernen.

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
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2 CONTEXT
2.6.3 BELEID & VISIE: BELEIDSCONTEXT VERKEER

2.6.4 BELEID & VISIE: GROEN- & LANDSCHAPSSTRUCTUUR

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

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
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).

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.

2.6.5 BELEID & VISIE: ECONOMISCHE & 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-Gent-Brussel-Leuven, ook wel de “Vlaamse
Ruit” genoemd en komt prioritair in aanmerking om een deel
van de toekomstige noden inzake economische ontwikkeling
op te vangen.
De ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden
bevatten o.m. het versterken van de multifunctionaliteit (door
verweving kan de sociale, economische en culturele slagkracht
en dynamiek van het stedelijk gebied ten goede komen) en
strategische stedelijke projecten als impuls voor stedelijke
vernieuwing.
RSL
De bezoekersgerichte ruit vormt het concentratiegebied
voor centrumfuncties in de binnenstad. De ziekenhuissite
vormt één van de hoekpunten van deze ruit. De keuze van
de ziekenhuissite als hoekpunt is er één van strategische
aard. De ziekenhuissite kan een tegengewicht vormen voor
de stelselmatige verschuiving van het zwaartepunt van het
stedelijk leven in zuidoostelijke richting (vooral onder invloed
van de handel, de universitaire functies en het station).
Een doordachte ontwikkeling van de ziekenhuissite kan de
benedenstad van een teloorgang behoeden. De hoekpunten
zelf vormen de plaatsen waar de link gelegd wordt met de
omliggende gebieden.
Het RSL geeft aan dat er een vraag bestaat naar een
hoogwaardige concertzaal voor klassieke muziek. Volgens het
richtinggevend gedeelte van het RSL zijn de ziekenhuissite
St.-Pieter/St.-Rafaël en de Vaartkom (Enclave of blok 1) op het
eerste zicht hiervoor de meest geschikte locaties en geeft aan
dat kan worden overwogen om hiervoor reeds een geschikte
ruimte te reserveren. Er kan verder worden onderzocht hoe
deze concertzaal kan worden gecombineerd met een eventueel
centrum voor hedendaagse muziek.
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2 CONTEXT
2.6.6 BELEID & VISIE: GEBIEDSGERICHTE BEPALINGEN
VOOR DE 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.

2.6.7 BELEID & VISIE: AFWIJKINGEN VAN HET RSL

2.6.8 BELEID & VISIE: ONDERZOEKSDOCUMENTEN

- 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).
De visie om een busroute in vrije bedding te voorzien tussen
Brusselsestraat en Janseniusstraat werd in het planningsproces
voor Janseniushof gelegen tussen Minderbroedersstraat en de
Janseniusstraat verlaten. Hier werd dergelijke bedding niet
voorzien. Als randvoorwaarde voor het masterplan Hertogensite
wordt wel vooropgesteld dat een route voor openbaar vervoer
over de site van Brusselsestraat naar Biezenstraat moet
opengehouden worden.

Watertoets
Volgens de verschillende AGIVkaarten behoort het plangebied
niet tot een risicozone voor overstromingen. Net zoals het
overgrote deel van de binnenstad is dit gebied gelegen
in een van nature overstroombaar gebied omwille van de
overstroombaarheid vanuit de waterloop (Dijle).
Het plangebied bevindt zich niet en de zone voor
infiltratiegevoelige bodems maar wel, net zoals het overgrote
deel van de binnenstad Leuven, in een zone, zeer gevoelig
voor grondwaterstromingen.

- De ziekenhuissite wordt geselecteerd als locatie voor een
centrumparking (P12) (p.277, §8.8.3).
Binnen de ambitie van de stad Leuven om de middeleeuwse
kern autoluw te maken werd de keuze gemaakt op deze locatie
nabij het stadscentrum geen nieuwe centrumparking in te
planten. De parkeerbehoefte voor het bezoekersparkeren in de
benedenstad wordt opgevangen binnen het bestaande aanbod
aan publieke parkeerplaatsen en de geplande parking Bruul.

Nota VMM: hoe omgaan met overstromingen van de Dijle
in Leuven
Deze studie ter voorbereiding van het opmaken van een
overstromingsrisicobeheersplan van de Dijle is uitgevoerd
in het kader van het Europese Interreg IVB NWE project
‘FloodResilienCity’ (FRC). Het doel van dat project is te bekijken
hoe goed verstedelijkte centra langs rivieren in NoordwestEuropa tegen overstromingen beschermd kunnen worden.
Tijdens de ontwerpevolutie van voorliggend masterplan werd
meermaals met verantwoordelijke van VMM overlegd: er werd
rekening gehouden met huidige en te verwachten waterstanden
van de Dijle en de Aa, met gewenste vrije onderhoudszones.
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2.6.9 BELEID & VISIE: FLANKERENDE BELEIDSPLANNEN
EN STUDIES
Nota krijtlijnen masterplan Hertogensite (17.12.2013)
De nota ‘Krijtlijnen masterplan Hertogensite’ vormt het
uitgangspunt en toetsingsdocument bij de opmaak van het
masterplan. Ze geeft enerzijds een overzicht van de bestaande
doelstellingen zoals geformuleerd in het RSL. Anderzijds is
ze het resultaat van een afweging tussen de verschillende
ruimtelijke aspecten (onroerend erfgoed, mobiliteit, groen…die vooraf aan een sectoraal onderzoek werden onderworpen
(erfgoednota Hertogensite, openbaarvervoersstructuur …).
De krijtlijnen omvatten concrete doelstellingen voor volgende
algemene krachtlijnen:
1. De herontwikkeling van Hertogensite binnen een ruimere
visie voor de volledige ‘benedenstad’
2. Hertogensite, een boeiende en complexe geschiedenis
3. Water terug zichtbaar op de site
4. Van een verharde site naar een herontwikkeling met
kwalitatief groen
5. Netwerk zacht verkeer in de binnenstad wordt versterkt
6. Hertogensite, een autoluwe wijk in de binnenstad
7. Hertogensite, een veelzijdige wijk met een mix aan functies
en woonvormen
8. Hoge ambities inzake duurzaamheid
9. Een duidelijk communicatie/participatietraject doorheen het
proces
Voorliggend masterplan en het ontwerptraject zijn volledig
geënt op de krijtlijnennota.
Visienota erfgoed Hertogensite (27.08.2013)
De stad Leuven heeft voor het bouwkundig erfgoed op de
Hertogensite een erfgoedvisienota opgesteld. Hierin wordt het
erfgoed niet alleen als object, maar vooral als deel van een
ruimtelijke context afgewogen. De nota biedt een kader om
afwegingen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen te maken
en een houvast voor de wijze waarop het erfgoed maximaal
geïntegreerd kan worden in de nieuwe ontwikkelingen.
Voorliggend masterplan integreert de visies van de erfgoednota
en werd in overleg met de stad en Onroerend Erfgoed gekneed
tot het ieders goedkeuring kan wegdragen.

Strategische visie Benedenstad Leuven
De strategische visie Benedenstad Leuven werd, gefinetuned
voor de Hertogensite, verwerkt in de nota Krijtlijnen masterplan
Hertogensite en bijgevolg verwerkt in het voorliggend
masterplan.
Leuven Klimaatneutraal
Met het project ‘Leuven Klimaatneutraal’ slaan de stad, de
KU Leuven, bedrijven en organisaties de handen in elkaar om
ervoor te zorgen dat Leuven tegen 2030 netto geen CO2 meer
uitstoot.
Dit betekent concreet dat de uitstoot van broeikasgassen
moeten verminderen tot hij lager is dan de natuurlijke opname
van CO2 door planten.
De ontwikkelaar van voorliggend masterplan werd lid van
de vzw ‘Leuven Klimaat neutraal’ en zet zich maximaal in om
van de Hertogensite een duurzame wijk in al haar aspecten te
maken. Mede in navolging van de krijtlijnennota wordt gebruikt
gemaakt van een duurzaamheidsmeter. Zo zal het project
zowel in deze fase als in de volgende fasen, gescreend worden
aan de hand van de Duurzaamheidsmeter Vlaanderen.
Mobiliteitsplan leuven (2002, sneltoets 2008)
Binnen het mobiliteitsplan stelt Leuven een verkeersleefbare
binnenstad voorop waarbij een multimodale bereikbaarheid
gegarandeerd moet worden door het bevoordelen van
fietser en openbaar vervoer. De verkeerslussen fungeren als
verzamelwegen in de binnenstad om de middeleeuwse kern te
vrijwaren van het doorgaand verkeer.

De Lijn: mobiliteitsvisie 2020
De Lijn heeft een Mobiliteitsvisie ontwikkeld voor het openbaar
vervoer in Vlaanderen. Deze nieuwe visie is uitgewerkt op
interregionaal, regionaal en stedelijk niveau.
Tijdens het ontwerptraject van voorliggend masterplan werd
er regelmatig met openbaar vervoersmaatschappij De Lijn
overlegd. Dit masterplan houdt dan ook rekening met de wensen
en verwachtingen van De Lijn voor het onderzoeksgebied van
de Hertogensite.
Structuurschets Dijlevallei
Naar aanleiding van dit masterplan heeft de stad door BUUR
een structuurschets voor de Dijlevallei laten opmaken. Hierin
werd onderzocht waar hoogbouw langs de Dijle in de binnenstad
mogelijk is en onder welke voorwaarden. Het masterplan is
afgestemd op de resultaten van dit onderzoek. De nota is het
resultaat van een beknopt ontwerpend onderzoek, volgend op
de opmaak van de “visie op hoger bouwen en schaalvergroting
in Leuven”. De nota ‘structuurschets Dijlevallei’ werd
goedgekeurd door het CBS op 03.10.2014
In voorliggend masterplan worden de adviezen uit de
structuurschets Dijlevallei geïntegreerd.

Voorliggend masterplan integreert de doelstellingen van het
mobiliteitsplan. Doorheen de projectevolutie werden er in
samenspraak met de stedelijke diensten en de Lijn verschillende
trajecten voor de bus en een toekomstige hoogwaardige
vervoerslijn uitgezet en uiteindelijk in het plan gevrijwaard.
De aandacht die er aan fietser en voetganger geschonken is,
wordt in de volgende bladzijden gevisualiseerd.
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3 RANDVOORWAARDEN
Al enkele jaren leeft er binnen de stad Leuven het besef dat er een
aantal gecoördineerde ingrepen nodig zijn om de Benedenstad op
te krikken. De Benedenstad is een onderdeel van de binnenstad
waar de stadskernvernieuwing nog niet even goed tot ontplooiing
is gekomen als in andere wijken. Het betreft het westelijk gedeelte
van het kernwinkelgebied en de direct daaraan palende wijken. Het
kleinhandels- en horecagebeuren vertoont een aantal structurele
problemen. De verkeersafwikkeling zou gebaat zijn bij een aantal
drastische ingrepen, ondermeer om de doorstroming van het
openbaar vervoer te verzekeren, het langzaam verkeer veilige
routes te garanderen en het zoekverkeer en de parkeeroverlast
terug te dringen. Ook openbare voorzieningen van regionaal
niveau (onderwijs, cultuur) lijden mee onder de gebrekkige
organisatie van de bereikbaarheid en de lage omgevingskwaliteit
in de Benedenstad. Verschillende potenties voor verhoogde
verblijfskwaliteit, zoals de aanwezigheid van water in de
Benedenstad, kunnen nog niet goed worden benut omdat de
herinrichtingsproblemen van pleinen en straten moeten wachten
op andere projecten.
Nood aan een wervende visie en plan van aanpak,
strategische visie Benedenstad Leuven, startnota april 2012

De strategische visie benedenstad Leuven is ontwikkeld om
een globaal beeld te hebben van de gewenste ontwikkeling van
de benedenstad. De huidige strategische visie (dd april 2012)
heeft het statuut van startnota.
De nota ‘Krijtlijnen masterplan Hertogensite’ vormt het
uitgangspunt en toetsingsdocument bij de opmaak van het
masterplan Hertogensite. Ze geeft enerzijds een overzicht
van de bestaande doelstellingen zoals geformuleerd in het
ruimtelijk structuurplan Leuven. Anderzijds is ze het resultaat
van een afweging tussen de verschillende ruimtelijke aspecten
als onder andere onroerend erfgoed, mobiliteit en groen die
vooraf aan een sectoraal onderzoek werden onderworpen.
De structuurschets Dijlevallei behandelt de structuurbepalende
elementen van de Dijlevallei en behandelt mogelijke
bouwconfiguraties met bijzonder aandacht voor hoger bouwen.
Deze documenten leveren de randvoorwaarden voor de
opmaak van het masterplan Hertogensite en worden hierna in
de volgende punten kort besproken.
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3 RANDVOORWAARDEN
3.1 BENEDENSTAD
De Benedenstad Leuven omhelst een gedeelte van de
binnenstad waarin ten eerste het westelijke gedeelte van het
kernwinkelgebied is gelegen; van de omgeving van de Vismarkt
over de eerste gedeelten van Mechelsestraat, Dirk Boutslaan
en Mechelsestraat, over de Parijsstraat, tot aan het nieuwe Joris
Helleputteplein. Tevens maken een aantal direct aanpalende
buurten deel uit van het projectgebied Benedenstad; sites die
een belangrijke rol te vervullen hebben in het functioneren
van de Benedenstad als deel van het kernwinkelgebied, of als
centrum van andere bovenlokale voorzieningen; het Bruulpark
en aanpalende straten, de sites van Sint-Jacob en de omgeving
van de Lei.
De benedenstad kent zeer veel kwaliteiten zoals de
dooradering van de verschillende Dijle-armen en Voer en
mooie straten en pleinen met een groot aandeel historische
panden. Momenteel komen deze kwaliteiten nog niet overal
ten volle tot uiting. Het potentieel van die straten en pleinen
als echte verblijfsomgevingen wordt helemaal niet benut en het
aanwezige water is veelal aan het oog onttrokken.
Er is in de Benedenstad reeds een grote concentratie aan
bezoekersgerichte functies aanwezig die zich richten op een
bovenlokaal doelpubliek. Dit zowel in de sectoren detailhandel
en horeca, als cultuur en gemeenschapsvoorzieningen. Al
deze functies zorgen er vandaag al voor dat de Benedenstad
zeer veel bezoekers aantrekt. Nochtans functioneren deze
centrumfuncties en commerciële activiteiten niet optimaal.
Omwille van de strategische ligging, de schaal van het
projectgebied en het historisch karakter is het vrijwel onmiddellijk
duidelijk dat Hertogensite een sleutelpositie inneemt binnen de
verwachte gecoördineerde ingrepen om de Benedenstad als
een kwalitatief goed ontwikkelde plek in Leuven op de kaart te
zetten.
Er bestaat een vaste overtuiging dat door een doordachte
aanpak, gestoeld op het (opnieuw) erkennen en versterken van
beeld- en kwaliteitsbepalende elementen in combinatie met
een duidelijke visie op de openbare ruimte en woonvormen,
Hertogensite in de toekomst kan uitgroeien tot een stadsvorm
met unieke kwaliteiten in de Benedenstad.
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3.2 HISTORISCHE KERN
Leuven is ontstaan op het kruispunt van een belangrijke
handelsroute en de (bevaarbare) Dijle. De kiem van de stad
is de middeleeuwse handel en overslag van goederen. De
ontwikkeling van de poortstraten en de bouw van de eerste
stadsomwalling resulteren in een compact, radioconcentrisch
nederzettingspatroon dat vandaag nog steeds duidelijk
waarneembaar is.
De historische stadskern van Leuven is een concentratiegebied
met (bovenlokale) voorzieningen, gesitueerd binnen de 12e
eeuwse omwalling en langs de vroegere poortstraten. Het
fijnmazig, middeleeuws weefsel is hier goed bewaard gebleven.
Uiteenlopende stedelijke functies zijn dominant aanwezig ten
opzichte van het wonen, en de publieke ruimte is hoofdzakelijk
afgestemd op bezoekers. De compacte binnenstad bezit een
belangrijk historisch patrimonium. De menselijke maat en het
groot aanbod aan karakteristieke plekken oefent een sterke
aantrekkingskracht uit op uiteenlopende bevolkingsgroepen.
De eerste stadsomwalling loopt dwars over de site en ligt dus
deels binnen de middeleeuwse kern. Het is dan ook de uitdaging
voor het masterplan om hier op een kwalitatieve manier, in al
haar aspecten, aansluiting op te vinden.
Omwille van de schaal van het gebied, bestaat de potentie
om binnen de middeleeuwse stad een residentiele inbreiding
te realiseren. Ook is er ruimte voor nieuwe, grootschalige
centrumondersteunende programma’s die contradictorisch
veelal enkel ruimte vinden in de periferie van een stad.
Gezien de locatie zowel binnen als buiten de 12e eeuwse
stadsomwalling is Hertogensite uitermate geschikt als
mediërende plek tussen de historische kern en de westelijke
woonwijken. Niet enkel omwille van mogelijke programma’s,
maar zeker door de creatie van nieuwe verbindingen doorheen
openbare, groene buitenruimte. Tegelijk zal Hertogensite een
buffer vormen tussen de gewenste ontwikkelingsperspectieven
met bezoekersgerichte functies van de historische kern en de
woonwijken in de gordel.
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3.3 KERNWINKELGEBIED
Het kernwinkelgebied is een aaneengesloten gebied in de
binnenstad, met een hoge concentratie aan handels- en
horecazaken en commerciële dienstverlening. Binnen het
kernwinkelgebied streeft de stad naar de optimale uitbouw
van deze activiteiten, thematisch geconcentreerd in drie
gebieden: de grotere ketenwinkels in het gebied Diestsestraat/
Bondgenotenlaan, de horeca in het gebied Hogeschoolplein/
Naamsestraat/ Oude Markt en de kleinere speciaalzaken in het
gebied Brusselsestraat/Mechelsestraat. Het is niet aangewezen
om de aanwezige thematische concentratie te reguleren.
Niettemin kan dit door een gericht centrummanagement verder
gestimuleerd worden.
Grenzend aan Hertogensite kent het kernwinkelgebied ter hoogte
van de Lei haar eindpunt. De multifunctionele ontwikkeling
op de noordelijke ziekenhuissite (Hertogensite) vormt een
eindpunt voor het kernwinkelgebied aan westelijke zijde. Aan
de Brusselsestraat wordt een daarom een trekker voorzien
die algemeen het detailhandelsaanbod in de Benedenstad
versterkt en voor meer passage in de Brusselsestraat kan
zorgen. Deze kleine uitbreiding van het kernwinkelgebied ligt
zo dicht mogelijk bij Brusselsestraat en Romaanse Poort.
Essentieel in het goed functioneren van een commercieel
eind/startpunt van het kernwinkelgebied is de aanleg van een
goed functionerend openbaar domein ingericht als stedelijke
verblijfsruimte. Dit zijn 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.
Een belangrijk aandachtspunt vormt de bereikbaarheid van het
kernwinkelgebied. De looproutes vanuit bronpunten als parkings
of belangrijke bushaltes dienen worden ingericht zodat deze
het flaneren van/naar het kernwinkelgebied ondersteunen. Ook
het voorzien van bereikbaarheid met het openbaar vervoer en
zacht verkeer staat voorop.
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3.4 VEELZIJDIGE WIJK MET PROGRAMMATORISCHE MIX

Langsheen de middeleeuwse kern heeft zich concentrisch een
zone ontwikkeld die zowel structureel als qua invulling afwijkt
van het middeleeuws weefsel. Grote programma’s hebben er in
de loop der eeuwen hun plaats gekregen: de begijnhoven, de
ziekenhuissite, kloosters, scholen, universitaire complexen…
De morfologie van dit gebied wordt gekenmerkt door de
grote, vrijstaande volumes, waartussen veel “restruimte”
(veelal parkings en koeren) te vinden is. De huidige situatie
op Hertogensite is exemplarisch voor deze historische
ontwikkeling.
Naar aanleiding van de opmaak van het ruimtelijk
structuurplan werd een afweging gemaakt voor locaties die
in aanmerking komen voor woonontwikkeling (selectie als
woonontwikkelingsgebied). Hertogensite (ziekenhuissite) is
hier zo één van. De woonfunctie is daarom op Hertogensite de
prioritair te ontwikkelen functie.
Programmatorisch dient hierop ruim ingezet worden door
het ontwikkelen van stedelijke densiteit en diversiteit in
woontypologieën en doelgroepen. Ook het sociaal woonaanbod
mag hierbij niet uit het oog verloren worden.
De stedelijke woonconditie in de binnenstad wordt tevens
in voorname mate bepaald door de menging van het wonen
met verschillende stedelijke functies. Op schaal van de
binnenstad blijft deze menging zeker wenselijk. Binnen het
overwegend woonprogramma wordt op Hertogensite aan
deze vraag beantwoord door het programma van een nieuwe
podiumkunstenzaal, de welzijnstoren, commerciële ruimte en
het inzetten van erfgoed in museaal verband.
Een ander belangrijk speerpunt van een veelzijdige wijk is het
voorzien van een aanzienlijk én groen publiek domein dat de
bouwkundige programma’s zal ondersteunen. Hiertoe wordt
in ruime mate bijgedragen door het openen van de huidig
ingekokerde Dijle en het verder ontwikkelen van de Dijlevallei.
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3.5 NETWERK GROENRUIMTE DIJLEVALLEI
De benedenstad wordt dooraderd met ettelijke Dijle-armen en
de Voer. Tijdens de industriële revolutie zijn deze rivierdelen
grotendeels overwelfd of raakten verborgen achter gebouwen.
De stad keerde de rug naar de Dijle en het ooit groene karakter
van de Dijlevallei ging in grote mate verloren.
Aan het eind van de vorige eeuw groeide samen met de nood
aan stadsvernieuwing, opnieuw de interesse voor de rivier. “De
Dijle levend door Leuven”, aanvankelijk een campagne van
Natuurpunt, werd een gedeelde ambitie.
Hoewel verschillende menselijke ingrepen het landschap van
de Dijlevallei al sterk getekend hebben, vormt de Dijle nog
steeds een belangrijk landschappelijk structurerend element.
Het doorkruist als een groen lint het volledig grondgebied.
Bovendien werkt de Dijle ook functioneel structurerend: ze
vormt van zuid naar noord aan de westzijde van de historische
kern een gebied met een aparte morfologie.
Langsheen de Dijle bevinden zich veel locaties waar groen
aanwezig is of potentieel kan worden gerealiseerd. Sommige
van deze plekken hebben omwille van hun omvang en hun
ligging het potentieel om uit te groeien tot een grote groene
ruimte die kan functioneren op buurtniveau. Hertogensite is
daar één van. Door hun beperkte tussenafstand, hun onderlinge
verbinding via de Dijle en een complementaire inrichting,
kunnen ze samen een omslag vormen in de vergroening en de
woonkwaliteit van het stadscentrum.
Vooreerst is het essentieel de Dijle op Hertogensite opnieuw te
openen en de rivier opnieuw zicht- en beleefbaar te maken. De
historische relatie tussen het water en de stadsomwalling in de
vorm van een groene oever is eveneens een aandachtspunt.
In functie van de realisatie van een grote groene ruimte dient
tevens een deel van de ruimte tussen Dijle en Aa onbebouwd
gelaten te worden. Een grote groene ruimte die kan functioneren
op buurtniceau op Hertogensite is belangrijk om de afstand
tussen Dijlepark en Bruulpark te verkleinen en een park aan te
bieden op de plaats waar de nood groot is: aanliggend aan de
eerste middeleeuwse gordel.
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3.6 ERFGOED
In een stad als Leuven maakt het historisch erfgoed een
belangrijk deel uit van de belevingswaarde en draagt het bij aan
de leefbaarheid van de dagelijkse omgeving. Het is dan ook
uitermate belangrijk om de karakteristieken van dit erfgoed te
behouden en te integreren in een duurzame stadsontwikkeling,
zoals deze op Hertogensite.
Hertogensite is op vandaag een amalgaam van volumes,
doorheen de jaren verbouwd, uitgebreid en vernieuwd volgens
de logica van het functioneren van een ziekenhuis, eerder
dan in respect voor de aanwezige historische elementen en
de omgeving. Niettemin zijn er in het ziekenhuisconglomeraat
nog enkele erfgoedkundige parels te vinden (zie in dit verband
de erfgoednota van de stad Leuven). Een archeologisch
vooronderzoek wees bovendien uit dat er zich nog op
verschillende locaties middeleeuwse en post-middeleeuwse
resten bevinden: middeleeuwse huisjes aan de Brusselsestraat,
oude muren van het klooster van de Engelse nonnen in de
binnentuin van de verpleegstersschool en resten van de oude
kruidtuin die tot 1819 aan de andere kant van de Kapucijnenvoer
gelegen was.
Alle onroerend erfgoed – zowel bouwkundig, archeologisch als
landschappelijk - dient volwaardig meegenomen te worden in
de integrale afweging van belangen die plaatsvindt ten behoeve
van het goed functioneren van de ruimte. De historische
structuren en het waardevol erfgoed een zinvolle plaats en
herbestemming geven binnen een nieuw stedenbouwkundig
geheel vormt dan ook één van de belangrijkste uitdagingen bij
de herontwikkeling van de site.
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3.6 ERFGOED: OPTEKENING ERFGOEDWAARDEN
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3.7 NETWERK ZACHT VERKEER
Gezien de vrij grote maaswijdte van het stratenpatroon in
westelijk deel van de binnenstad is de doorwaadbaarheid van
dit deel van de stad eerder beperkt.
Een herontwikkeling van de ziekenhuissite biedt echter een
grote opportuniteit om dit aanzienlijk te verbeteren.
Op dit moment is Hertogensite 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 of tussen Bruul en Redingenhof.
Gezien de schaal en strategische locatie neemt Hertogensite
een prominente plek in die het mogelijk moet maken
de maaswijdte van de verbindingen, voornamelijk voor
voetgangers en fietsers, te verkleinen. Voornamelijk de missing
link in het Dijlepad op de site dient weggewerkt te worden.
Daar het Dijlepad een belangrijke fietsroute op en dwars
doorheen het Leuvense grondgebied is, met aansluitingen op
het provinciaal fietsroutenetwerk en met vertakkingen naar het
stedelijke netwerk, is een vlotte aansluiting op de bestaande
routes absoluut noodzakelijk.
Naast het Dijlepad dat de noord-zuid relatie garandeert dienen
ook oost-west relaties voor zacht verkeer geïmplementeerd te
worden. De verbinding van het Sint-Jacobsplein (analoog aan
de Bruul-loper) met het centrum van de stad vormt hierin een
belangrijke, maar niet de enige route. De toegankelijkheid van
bruggen over de 2e Dijle-arm en Aa vormen een belangrijk
aandachtspunt bij de verdere uitwerking.
Er wordt een fijnmazig netwerk van verblijfsruimten en veilige
routes voor langzaam verkeer nagestreefd. Het geheel van
straten, pleinen, parken en binnengebieden moeten aan elkaar
geschakeld worden tot één fijnmazig netwerk zodat aangename
en vlotte verplaatsingen hierin mogelijk zijn.
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3.8 AUTOVRIJE WIJK IN DE BINNENSTAD
Het aangename verblijfskarakter in het kernwinkelgebied en
de bijbehorende stedelijke verblijfsruimten in de historische
kern worden door inwoners en bezoekers van de stad erg
geapprecieerd. Deze waardering ontstaat deels door het
autoluwe en autovrije karakter van het centrum zoals verankerd
in het mobiliteitsplan, waarbij de krachtlijnen uitgaan van het
beheersen van het autoverkeer en het stimuleren van andere
vervoerswijzen.
Het mobiliteitsplan stelt als doel het aantal verplaatsingen te
voet sterk te doen toenemen. Dit kan door het uitbouwen van
veilige en aantrekkelijke voetgangersroutes, verkeersvrije en –
luwe zones en verdere uitwerking van verblijfsgebieden. Voor de
fietsers worden maatregelen voorgesteld om te komen tot een
veilig en samenhangend fietsroutenetwerk. Ook het openbaar
vervoer zal in de toekomst nog een groter deel verplaatsingen
voor zich moeten nemen.
De visie om het autoverkeer te bundelen op lussen die niet te ver
de binnenstad indringen, is momenteel nog geen feit. Hierdoor
ondervindt de benedenstad nog steeds hinder van doorgaand,
zoek- en sluipverkeer.. Concreet in het lussensysteem wordt
bestemmingsverkeer verzameld op de ring. Via de poort die het
dichtst bij de bestemming ligt, rijdt het verkeer de stad binnen.
Vanaf de poort leidt een lus door de aangrenzende wijk(en),
om opnieuw uit te geven op de ring. Voor de overige straten
wordt een verkeersregime uitgewerkt waarbij het weren van
doorgaand verkeer voorop staat..
Bij de ontwikkeling van Hertogensite wordt uitgegaan dat deze
primaire verkeerslussen worden geïmplementeerd en dat de
nodige parkeergelegenheid voor bezoekersparkeren in de vorm
van rotatieparkings wordt voorzien. Hierdoor is het mogelijk om
Hertogensite autovrij te maken. De site moet wel bovengronds
toegankelijk zijn voor laden/lossen en hulpdiensten.
De eigen parkeerbehoefte voor minimaal de woonfunctie wordt
op eigen terrein voorzien in ondergrondse parkeergelegenheid.
Er kan onderzocht worden of de parkeerbehoefte voor
bezoekersgerichte functies kan opgevangen worden door het
bestaande aanbod aan publiek parkeren in de benedenstad
(o.a. parking Sint-Jacob en toekomstige parking Bruul).
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3.9 OPENBAAR VERVOER
Aangezien mobiliteit, en meer bepaald openbaar vervoer,
belangrijke randvoorwaarden voor de Benedenstad en
specifiek voor de herontwikkeling Hertogensite kan stellen,
worden volgende doelstellingen vooropgesteld om de goede
doorstroming van het openbaar vervoer in de Benedenstad te
garanderen:
• Maximaal wegwerken van knelpunten tussen bus en andere
modi in de benedenstad (bv. fiets-bus in Brusselsestraat).
• Maximaal oplossen van doorstromingsknelpunten van de bus
in de benedenstad (bv. hoeken Brusselsestraat-Kapucijnenvoer
en Kapucijnenvoer-Biezenstraat).
• Verbeterde inrichting met het oog op het goed functioneren van
het kernwinkelgebied onderdeel Brusselsestraat en verbinding
Brusselsestraat – Wandelingenstraat/Vismarkt; opwaarderen
van het publiek domein van de Benedenstad in het algemeen;
• De realisatie van het autoluw karakter van de middeleeuwse
binnenstad;
• Een voldoende OV-bediening Parking Bruul – Sint-Jacobsplein;
creëren van kwalitatieve loop- en fietsroutes naar centrum; een
voldoende OV-bediening kernwinkelgebied en Hertogensite.
Vanuit de doelstellingen voor de mobiliteit in de Benedenstad
werden een reeks scenario’s voor de lijnvoering van de
bus doorheen de Benedenstad onderzocht. Op basis van
de doelstellingen, en na evaluatie van een veelvoud aan
mogelijke scenario’s op de inherente sterktes/zwaktes, is de
routing weerhouden die via de Biezenstraat, Kapucijnenvoer,
Tessenstraat, Fonteinstraat, Brouwersstraat en de Dirk
Boutslaan het station Leuven en UZ Gasthuisberg met elkaar
verbinden. Op deze wijze zijn vanuit het tracé een groot aantal
knelpunten weggewerkt.
Volgend uit het weerhouden scenario worden inzake mobiliteit en
doorstroming openbaar vervoer specifieke als randvoorwaarde
vooropgesteld in het masterplan Hertogensite.
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3.10 CULTUUR EN PODIUMKUNSTENZAAL
Leuven is een stad die groeit, zowel op vlak van inwoners,
aanwezige studenten, bezoekers en toeristen als op vlak van
facilitaire voorzieningen, woningaanbod, vrijetijdsaanbod,… Dit
heeft als gevolg dat ook op het vlak van cultuur de vraag blijft
stijgen. Niet alleen de vraag naar voldoende aanbod, maar vooral
de vraag naar hoogstaand aanbod dat kan genoten worden in
een kwalitatieve omgeving in ideale omstandigheden. De druk
van artiesten en publiek om op een efficiënte en aangename
manier aan kunst te doen of van kunst en ontspanning te kunnen
genieten, stijgt.
De werkgroep Culturele Infrastructuur van de stad Leuven heeft
zich de laatste drie jaar gebogen over het vraagstuk van de
Leuvense culturele infrastructuur, met name over de vraag naar
de noodzaak van een nieuwe podiumkunstensite. De werkgroep
heeft verschillende sites in binnen- en buitenland bezocht. Zij
hebben ook de Leuvense situatie onder de loep genomen en
deze vergeleken met de huidige eisen die de artistieke praktijk
vaak stelt. Een nieuwe infrastructuur in Leuven moet een
antwoord bieden aan de acute noden m.b.t. podiumafmetingen en
scenische mogelijkheden, akoestische kwaliteit, publiekscomfort
en beschikbare zaalcapaciteit in de Leuvense context. De
bestaande zalen werden geëvalueerd. Hierbij werd vastgesteld
dat de bestaande zalen niet voldoen om bovenstaande nood in
te vullen. De nood aan een nieuwe hoogwaardige concertzaal
was al bekend begin jaren 2000 met de opmaak van het RSL.
In navolging van de bestuursnota 2013-2018 wordt
Hertogensite als eerste piste voor de locatie van een nieuwe
podiumkunstenzaal als multifunctioneel centrum onderzocht.
Het definitieve programma werd door de stad vormgegeven.
Concreet bestaat het programma uit een podiumkunstenzaal
van 1.000 zitplaatsen en een multifunctionele concertzaal
van 400 zitplaatsen. Ook backstageruimtes, personeels- en
vergaderruimtes, repetitieruimtes, café en foyer maken hier
eveneens deel van uit.
De stad Leuven zal echter een onafhankelijke procedure voeren
om te onderzoeken op welke locatie en op welke manier een
nieuwe podiumkunstensite voor Leuven kan worden gerealiseerd.
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3.11 DUURZAAMHEID
De Leuvense kennisactoren, het Leuvense middenveld en

Belangrijk als globale conclusie is, dat in Leuven een zeer grote uitdaging
het begonnen
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van
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zijn in
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opmaak
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klimaatactieplan, dat Leuven als stad klimaatneutraal wil
samenhangend, stellen we vast dat de energievraag om te verwarmen omlaag
krijgen, hierin prioritair is. In de Leu
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namelijk
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Ingrijpen
2030.GWh
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van de 2010).
Benedenstad
als
voorzieningencentrum,
met
de
transformatie
van
het
grote
daarom cruciaal. Hiernaast blijft onze automobiliteit een belangrijke CO2binnenstedelijk
-bron, en herontwikkelingsgebied
dus een belangrijk
werkpunt.
Hertogensite, wordt
een van de eerste grootschalige projecten waarin de stad van
bij aanvang rekening kan houden met het nieuwe strategische
beleid Leuven Klimaatneutraal. Het geheel van maatregelen
die het project Benedenstad beoogt, zullen dus ook steeds de
klimaattoets moeten doorstaan. Het proces voor de Benedenstad
kan zo als testcase voor oplossingen en concrete invulling
van de klimaattoets fungeren. Initiatieven in de Benedenstad
kunnen dan ook een hefboomeffect hebben voor het draagvlak
van Leuven Klimaatneutraal bij alle partners. Het strategisch
ontwikkelen, bijsturen en bewaken van het nieuwe aspect van
klimaatneutraliteit van het project Benedenstad en dit binnen
het globale klimaatactieplan vormen hierbij dan ook belangrijke
aandachtspunten.
Leuven werd in 2013 verkozen tot meest duurzame stad, ze
wenst een boegbeeld te zijn en blijven inzake klimaatbeleid.
Hertogensite wordt mede daarom ook ontwikkeld als een
duurzame wijk. De ontwikkelaar Resiterra werd tevens lid van
de vzw ‘Leuven Klimaatneutraal’ en werkt zo ook actief mee aan
een duurzame stad. Hertogensite moet een duurzame wijk in
al haar aspecten worden. Omwille van de schaal is grondige
herstructurering mogelijk en kan het project potentieel een grote
hefboomkracht uitoefenen op het hele stadscentrum.
Daarnaast wordt de stad Leuven voor het project Hertogensite,
in opdracht van de Vlaamse Overheid, door VIBE begeleid in het
kader van het netwerk ‘Duurzame Wijken’. Naast een algemene
duurzaamheidsambitie wordt onder andere een concept voor de
energievoorziening voor de volledige wijk als randvoorwaarde
opgelegd. De mogelijkheden voor een latere aantakking op een
stadsnet worden hierbij eveneens onderzocht.

broeikasgasemissies
van Leuven
de verschillende
sectoren
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actieplannen van de Leuvense partners, waaronder het Leuvense stadsbestuur, zouden moeten handelen: 1. Re
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landbouw.
aangevuld met het thema consumptie, waarvoor in het wetenschappelijk rapport geen cijfermatige scenario
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Uit de randvoorwaarden blijkt duidelijk het belang van
Hertogensite voor de Benedenstad Leuven. Een veelvoud aan
stedelijke en historische organisatiesystemen convergeren
op deze plek: de middeleeuwse stad, de Dijlevallei, het
kernwinkelgebied, het Dijlepad, de openbaar vervoersas,
etc. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stad Leuven een
arsenaal aan nota’s heeft geproduceerd om de ontwikkeling
van een dergelijk belangrijke site in goede banen te begeleiden.
Waar de randvoorwaarden de visie vanwege de stad
en algemeene stedelijke ambities weergeven, zijn de
uitgangspunten de kernachtige formulering van het ontwerpteam
welke ambities aan de basis van het voorliggende masterplan
liggen.
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4.1 WATER WORDT OPNIEUW AANWEZIG OP DE SITE
Steunend op de campagne ‘De Dijle levend door Leuven’, besloot
de stad Leuven de doelstelling van een zicht- en ervaarbare
Dijle als uitgangspunt bij elk nieuw stedenbouwkundig project
voorop te stellen. Hierbij wordt systematisch gewerkt aan
een set van projecten om de Dijle weer zichtbaar te maken
in de Leuvense binnenstad, en aan het water waar mogelijk
aangename nieuwe publiek ruimte te creëren. Het gaat zowel
over versteende stedelijke pleinen als parkjes aan de Dijle.
Deze projecten worden deels gerealiseerd als lasten verbonden
aan private ontwikkelingen en deels door de overheid binnen
het openbaar domein.
Op Hertogensite komt de Dijle in twee verschijningsvormen
voor: de 2e Dijle- en 3e Dijle-arm, ook wel als de ‘Aa’ benoemd.
Waar de Aa momenteel een open structuur heeft, is de 2e Dijlearm evenwel geheel overwelfd sinds begin jaren ’60. De 2e Dijlearm fungeerde tijdens de middeleeuwen als omwallingsgracht.
Het masterplan Hertogensite volgt de uitgangspunten “De
Dijle levend door Leuven”: de inkokering wordt verwijderd
waardoor ongeveer 330 meter rivier opnieuw zichtbaar wordt.
Uit de ingenieursplannen (J.N.CLOQUET, 1 december 1959)
blijkt dat de overwelving bestond uit een betonnen dakplaat
en ontdubbelde wanden die naast de toenmalige bakstenen
westelijke keermuur zijn gebouwd. Hierdoor is de loop van
de Dijle beperkt verlegd waardoor de oostelijke kadewand is
afgebroken.
Bij het openen van de overwelving wordt de hele kokerstructuur
verwijderd. Er is goede hoop dat de westelijke kademuur wordt
teruggevonden. De historische meander van de Dijle zal
worden hersteld waarbij maximaal wordt in gezet op zachte
(waar mogelijk ecologische) oevers.
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4.2 AA & DIJLERUIMTE ALS STRUCTUREREND ELEMENT
Het verwijderen van de overwelving aan de Dijle brengt de
enorme opportuniteit met zich mee om de ruimte tussen rivier
en de restanten van de historische stadswal opnieuw in te
richten zoals deze eeuwen geleden voorkwam ten tijde van
de middeleeuwse stad. Deze groene, natuurlijke oever wordt
dermate ingericht dat de restanten van de stadswal opnieuw
met elkaar verbonden worden door het opzoeken van het
oorspronkelijk tracé. De stadswal tussen de restanten wordt
niet herbouwd, maar wel gevisualiseerd door de referentie naar
het historisch tracé in de groene oever op te nemen. Dit wordt
verder versterkt door het maaiveld volgens de historische peilen
aan te leggen waardoor de groene oever (walzijde) langsheen
het stadswaltracé beduidend lager ligt dan het publieke domein
aan de stadzijde.
Aan de westelijke zijde begrenst de authentieke kademuur
de ruimte voorbehouden voor de Dijle. Tussen stadswaltracé
en kademuur ontstaat zo een lineair blauwgroen ecologisch
lint doorheen Hertogensite dat niet enkel verblijfskwaliteiten
zal herbergen, maar zich vooral ruimtelijk als het primaire
organiserende principe voor het masterplan opwerpt. Door
de aanwezigheid van de Dijle heeft de site zich historisch
gezien ontwikkeld tot de delen Sint-Pieter en Sint-Rafaël. Deze
tweedeling blijft in het nieuwe masterplan bestaan waarbij de
aanleiding van de deling zichtbaar wordt.
Of er ooit natuurlijke oevers voorkwamen aan de Aa is niet
geweten maar gezien dit wordt aangetroffen aan het villaparkje
ter hoogte van de afsplitsing van de Aa van de 1e Dijle-arm
is besloten waar mogelijk ook aan de Aa de keerwanden te
verwijderen en groene oevers te voorzien. De aanwezigheid
van de Aa in het projectgebied zal hierdoor sterk toenemen. Ter
hoogte van de Romaanse Poort wordt de dekplaat waar mogelijk
verwijderd. Vooral in de aansluiting op de Brusselsestraat zal
het effect ervaarbaar zijn.
Door de centrale groenruimte, die beide Dijle-armen met
elkaar verbindt, is het belang van de groene oevers als faunauitstapplaatsen zeer relevant. De oevervegetatie wordt dermate
gekozen zodat nestelplaatsen mogelijk worden.
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4.3 AANEENGESLOTEN BUURTGROEN
In de visie uit de ‘structuurschets Dijlevallei’ wordt grote nadruk
gelegd om op Hertogensite, binnen het netwerk groenruimte
Dijlevallei, een grote groene publieke ruimte te ontwikkelen
volgend uit de omvang en locatie –aanliggend aan de historische
stadskern- van het projectgebied. Bovendien is een grote groene
publieke ruimte essentieel om de afstand tussen andere sites te
verkleinen.
Door de aanwezigheid van een groot aantal waardevolle gebouwen
op zijde Sint-Rafaël is er enkel voldoende aaneengesloten ruimte
voorhanden op zijde Sint-Pieters tussen het historisch gasthuis
en de verbinding vanuit de Biezenstraat richting Onze-LieveVrouwstraat. Indien deze ruimte ontwikkeld wordt tot een grote
groene publieke ruimte, ontstaat een verbinding tussen de Aa en
de Dijle waardoor deze als een (beperkte) ecologische corridor
tussen beide Dijle-armen kan fungeren. Door de koppeling met
de Dijleruimte wordt het parklandschap tot de Brusselsestraat en
Minderbroedersstraat gebracht. Op Hertogensite wordt de Dijle
letterlijk de ruggengraat van aaneengeschakelde groene ruimten
doorheen de stad.
Op zijde Sint-Rafaël wordt een tuinzone ontwikkeld die vanuit
de locatie aansluiting vindt bij het parklandschap en de Aa- en
Dijleruimte. Het geheel aan deze ruimten wordt, niettegenstaande
het voorkomen van het water en enkele verharde verbindingen,
benoemd als aaneengesloten buurtgroen. Het is een centrale
plek in Hertogensite waar de belevingswaarde van natuur
voorop staat. Dit evenzeer voor de bewoner en bezoeker van
Hertogensite als de passant die gebruik maakt van de nieuwe,
fijnmazige infrastructuur voor het zachte verkeer die doorheen
het aaneengesloten buurtgroen wordt voorzien. De ruimte wordt
gedefinieerd door historische gebouwen alsook door nieuwe
gebouwen die allen met hun plint in het parklandschap staan.
Toegangen tot het aaneengesloten buurtgroen bevinden zich
aan de Brusselsestraat en Minderbroedersstraat (Dijlepad), via
de tuinzone aan de Kapucijnenvoer, en (tweemaal) aan de OnzeLieve-Vrouwstraat.
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4.4 VERBINDING TUSSEN GROENRUIMTE EN OMGEVING
Om alle gebouwensembles die op Hertogensite ontluiken te
ontsluiten is een substantieel netwerk aan pleinen, plekken
en stegen noodzakelijk. Hoewel het ruimte betreft die in
eerste instantie gericht is op verblijfskwaliteit verzorgt dit
verharde openbaar domein tevens de verbinding tussen de het
aaneengesloten buurtgroen en de omliggende buurten. Het
aaneengesloten buurtgroen is aldus niet enkel via de eigen
toegangen aan de omliggende straten bereikbaar, maar ook
langs de verharde ruimte die aansluit op de Brusselsestraat
aan de Romaanse Poort, een pleintje aan de Kapucijnenvoer,
het verlengde van de Biezenstraat en de toegangen langsheen
beide anatomische theaters.
Een nieuw plein aan de Dijle wordt gevormd door het kruispunt
van de connecties in het verlengde van de Biezenstraat
en langs de versteende kade van de Dijle. Het plein is
aanliggend het water en kijkt uit op de restanten van de oude
stadsomwalling. Hier ontstaat ruimte voor speciaalzaken en
horecagelegenheden.
Samen vormen de openbare verharde verbindende en
verblijfsruimte en het aaneengesloten buurtgroen de
aaneengesloten en bruikbare publieke ruimte van het
binnengebied.
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4.5 ONTWIKKELEN VAN EEN FIJNMAZIG NETWERK
Momenteel is Hertogensite een van de ‘missing links’ in het
Dijlepad. Hoewel de infrastructuur vandaag aanwezig is om de
continuïteit van de noord-zuid fietsverbinding doorheen Leuven
te verzekeren wordt hiervan overheen de ziekenhuissite omwille
van diverse redenen weinig gebruik gemaakt. Aangezien het
Dijlepad een fietsroute is van bovenlokaal belang (verbinding
tussen Wijgmaal en Arenberg) en deel uitmaakt van het
provinciaal fietsnetwerk is de aanleg van de lokale verbinding
tussen Handbogenhof en Janseniushof van primordiaal belang.
In het masterplan wordt langs de Dijleruimte een ruime verharde
zone voorzien in functie van het Dijlepad. De connectie
naar Handbogenhof verloopt overheen de Brusselsestraat
naar de oostelijke oever van de Dijleruimte. Het traject gaat
doorheen het aaneengesloten buurtgroen tot in het verlengde
van de Biezenstraat. Hier wordt een brug genomen overheen
de Dijle tot de westelijke oever waarna de route wordt
verdergezet langsheen tot het Vesaliusinstituut. Hier wordt de
Minderbroedersstraat gedwarst tot Janseniushof. Het alterneren
tussen beide oevers is nodig aangezien een brede doorgang
voor het Dijlepad langsheen Justus Lipsius niet mogelijk is. Wel
is een parallelle (voetgangers)route mogelijk.
Tegelijk biedt Hertogensite het enorme potentieel om vanuit het
Dijlepad nieuwe routes aan te zetten die het Sint-Jacobsplein
verbinden met de historische middeleeuwse binnenstad
en het kernwinkelgebied. Het principiële traject verloopt
in het verlengde van de Biezenstraat over het Dijlepad tot
het verlengde van de Onze-Lieve-Vrouwstraat via de reeds
gerealiseerde onderdoorgang in de nieuwbouwvleugel van
het Kloosterhotel. Maar bijkomende oost-westconnecties zijn
mogelijk die in de toekomst aansluiting kan vinden bij het Joris
Helleputteplein.
De doorwaadbaarheid van het gebied wordt verder vergroot
door de wandeling langsheen de Aa langs het aaneengesloten
buurtgroen en Romaanse Poort tot de Brusselsestraat en de
corridor vanuit de Kruidtuin en Minderbroedersstraat tot het
plein aan de Dijle.
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4.6 ENSEMBLES ONTSTAAN UIT WAARDEVOLLE
GEBOUWEN
Binnen het projectgebied zijn heel wat bijzondere, waardevolle
gebouwen gelegen, deels verborgen in het conglomeraat
van bebouwing waaruit de ziekenhuissite is opgebouwd.
Evident worden een deel van deze gebouwen beschouwd
als bouwkundig erfgoed en zijn als dusdanig beschermd of
opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig
erfgoed. Sprekende voorbeelden zijn de restanten van de
12e eeuwse stadsomwalling, het Vesaliusinstituut, het SintPietersgasthuis, het instituut Maisin en Stadsschool nr. 3.
Naast erfgoedwaardige gebouwen komen ook enkele speciale
gebouwen voor die hun plaats opeisen in de historiek van de
site en omwille van de inherente potenties behouden blijven in
het masterplan: het VCTB, dat de transformatie ondergaat tot
Welzijnstoren, en het Rega-instituut.
De erkenning van waardevolle gebouwen volgt uit de analyse
van meerdere toestingskaders. De erfgoedwaarde van het
gebouw is het eerste belangrijk aspect en steunt op de
‘Erfgoednota Hertogensite’ die door de stad is opgemaakt. In de
erfgoednota is behalve het juridisch statuut van de gebouwen
ook rekening gehouden met de kwaliteiten en de positie
van het erfgoed. Tevens is er ruime aandacht besteed aan
factoren die een eenzijdig erfgoedbehoud overstijgen zoals het
gewenste mobiliteitspatroon in de benedenstad. De selectie van
gebouwen diende hierdoor eveneens te voldoen aan stedelijke
randvoorwaarden én stadslandschappelijke kwaliteiten. De
behouden gebouwen mogen een kwalitatieve binnenstedelijke
ontwikkeling op Hertogensite niet in de weg staan. Een laatste
wegingsfactor is dat de gebouwen de identiteit van Hertogensite
in zich dienden te dragen: de gebouwen dienden in hun ziel
bewaard en herbestemd kunnen worden. Invasieve ingrepen,
amputaties en perforaties om toch maar een beperkt deel te
kunnen bewaren vernielen de aard en identiteit van een gebouw.
Het is wenselijk de behouden gebouwen niet te verzelfstandigen
tot solitaire objecten. Deze strategie zorgt zelden voor een goed
functionerend stedelijk geheel. Integendeel, de waardevolle
gebouwen zijn beschouwd als de hoekstenen in de ontwikkeling
van stedelijke ensembles. De gebouwen zijn als dusdanig
verweven in de logica van het stadsontwerp en sturen dit.
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4.7 ENSEMBLES VORMEN RAND EN BINNENGEBIED
Rond, langs en tegen de geselecteerde te behouden gebouwen
worden nieuwbouwvolumes voorzien om zodoende zinvolle
stedelijke bouwblokken te ontwikkelen. Nieuwe gebouwen zijn
beschouwd als passtukken voor het realiseren van ensembles
die de stedelijke ambities sturen. Logische gehelen worden
samengesteld om de fijnschalige structuur van de stad op te
nemen én de gewenste doorlaatbaarheid op Hertogensite vorm
te geven.
De stedelijke ensembles bestendigen bestaande of vormen
nieuwe randen naar de omliggende buurt. Indien wenselijk
wijken ze terug, waar nodig plooien ze om en begeleiden de
connecties en zichtlijnen tussen de verschillende omliggende
wijken overheen Hertogensite. De randen van de ensembles
definiëren eveneens het binnengebied: het aaneengesloten
buurtgroen of het plein aan de Dijle worden er exact door
bepaald vanaf de Brusselsestraat tot de Minderbroedersstraat.
Ook onderling worden tussen de ensembles nieuwe, voorheen
onbestaande relaties opgebouwd: zo wordt bijvoorbeeld
tegenover de grillige rooilijn van de Romaanse Poort een sterke
rechte wand voorzien. Geheel anders dan de onbestemdheid
van de huidige Sint-Pietertorens.
De ensembles vormen samen een poreuze dikwandige
celwand die de kern omhult en kunnen begrepen worden als
kleine bouwblokken die de gehele site naar een menselijke
schaal brengen.
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4.8 COLLECTIEVE EN PRIVATE BUITENRUIMTE
Net zoals Hertogensite is opgebouwd uit stedelijke gehelen
rondom een binnengebied, kan binnen elk ensemble een
overwegend groene collectieve of private buitenruimte
aangetroffen worden. Niet elke open ruimte hoeft het openbaar
domein te dienen. Op niveau van een ensemble is het zelfs
aangewezen om rustige toe-eigenbare ruimte te voorzien.
Veelal betreft het een collectieve buitenruimte op schaal van
de gebouwen, aangezien deze door hun omvang een zekere
densiteit met zich meebrengen. Zodoende ontstaan binnen elk
ensemble van gebouwen een gemeenschappelijke ruimte die
het gebouwcomplex ondersteunt.
Grondgebonden woningen worden voorzien van een private
buitenruimte in de vorm van een stadstuintje
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4.9 STEDELIJKE MOMENTEN
Langsheen de rand van Hertogensite, waar deze de
omliggende straten Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en
Minderbroedersstraat raken, worden stedelijke momenten
voorzien. Het betreft ruimtelijke verbredingen van het publiek
domein door het terugleggen of inspringen van de rooilijn.
Hierdoor worden belangrijke momenten in het stadslandschap
geaccentueerd.
Door het sculpteren van een plein in het ensemble in de
Brusselsestraat wordt een rustpunt aangebracht dat ruimtelijk
het start- of eindpunt zal betekenen van het kernwinkelgebied.
Ook de programmatorische invulling aan het plein met een
mogelijke culturele functie gerelateerd aan de Romaanse Poort
en horecagelegenheid zal deze plek markeren. De Cuythoek
bestaat reeds langer als stedelijk moment. Hieraan worden
geen aanpassingen voorzien, behalve het opnieuw realiseren
van de vroegere doorgang Palinggang. In de Kapucijnenvoer
markeert de vestibule de aanwezigheid van de Welzijnstoren,
waardoor deze plek uiterst geschikt is om een belangrijke
bushalte richting stadscentrum te voorzien. Op het kruispunt
Biezenstraat-Kapucijnenvoer ontstaat een ander stedelijk
moment in de stedelijke configuratie. Het moment gevormd
door het eerste anatomisch theater en de Kruidtuin op het
kruispunt Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat wordt niet
aangepast.
De stedelijke momenten manifesteren zich als kralen aan een
krans waarbij ze Hertogensite connecteren aan de onmiddellijke
omgeving. De toegangen tot het binnengebied, die aanzetten in
de vestibuleruimte, krijgen hierdoor een duidelijk statuut.
Niet alle toegangen tot het binnengebied worden aangeduid
door middel van een stedelijk moment. Sommige entrees zijn
eerder informeel van aard. Voor het Dijlepad is het zelfs niet
aangewezen de doortocht door Hertogensite te markeren door
een vestibule gezien het een lineaire structuur doorheen de
gehele binnenstad van Leuven betreft.
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4.10 HOGERE ELEMENTEN GERICHT OP HET
BINNENGEBIED
Volgend uit de ‘visie op hoger bouwen en schaalvergroting in
Leuven’ is de nota ‘structuurschets Dijlevallei’ opgemaakt waarin
de spelregels met betrekking tot hoogbouw zijn opgenomen.
Belangrijke motieven om hoger bouwen te verantwoorden
zijn het verdichten en vergroenen van de stad en zodoende
het stadslandschap versterken. De nota ‘structuurschets
Dijlevallei’ stelt dat hoger bouwen aangewezen kan zijn om
bij de herontwikkeling van gebieden als Hertogensite de
footprint van de gebouwen te beperken en de groene ruimte te
maximaliseren.
Om het aaneengesloten buurtgroen te vrijwaren van bebouwing,
en de open ruimte structuur te kunnen creëren, is het
noodzakelijk het bouwkundig programma op enkele specifieke
plekken te concentreren waar een hogere bebouwing mogelijk
is.
Vanuit het historische karakter van de Brusselsestraat en
de Minderbroedersstraat is het aangewezen deze hogere
structuren in eerste instantie te voorzien gericht op het
binnengebied waardoor deze in tweede orde ten opzichte van
de historische straten gesitueerd worden. De impact op het
straatbeeld blijft hierdoor beperkt.
De hogere volumes rondom rond het aaneengesloten
buurtgroen fungeren tevens als ruimtelijke bakens. Ze
articuleren en structureren de publieke ruimte.
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4.11 WOONWIJK MET CENTRUMPROGRAMMA
Bij de herontwikkeling van Hertogensite staat het hedendaagse,
volop stedelijk wonen in de binnenstad voorop. Dit houdt in dat,
naast het realiseren van woongelegenheden, er ook gestreefd
moet worden naar multifunctionaliteit wil Hertogensite zich
inbedden in de stad. Deze integratie is belangrijk om een
economische en sociale dynamiek te ontwikkelen voor de
gehele benedenstad.
Een zuivere woonenclave is dus absoluut niet gewenst. Enerzijds
is het nodige kleinere, specifieke handel- en horecazaken een
plek te bieden op Hertogensite. Deze commerciële entiteiten
richten zich in eerste instantie op de buurt. Anderzijds is het
nodig programma’s te integreren die zich richten op het stedelijk
en zelfs regionaal niveau.
Vanuit de geschiedenis van Hertogensite is belangrijk om zorg als
een thema in de stedelijke herontwikkeling te behouden. Omwille
van de Welzijnstoren, als voorpost van UZ Gasthuisberg in de
benedenstad, en functionele koppeling met het instituut Maisin
wordt hieraan voldaan. Het instituut Maisin wordt, ondersteund
door een nieuwbouwvolume langs de Kapucijnenvoer, tot een
woonzorgcentrum getransformeerd. Vanuit dit cluster blijft zorg
als een constante op de site aanwezig.
Een ander (beeld)bepalend project voor Hertogensite is
de inplanting van een nieuwe podiumkunstenzaal en de
gecombineerde werking met de Romaanse Poort en het
restant van het Sint-Pietersgasthuis. Dit uitgesproken culturele
programma wordt verder versterkt door de nabijheid van het
SLAC, de Minnepoort, het Wagehuys en de Predikherenkerk
waardoor van een uitgebreide culturele cluster kan gesproken
worden.
De bundeling van het aanwezige erfgoed langs de
Minderbroedersstraat tot een museale cluster, gekoppeld aan
de Kruidtuin, onder impuls van HistarUZ zal het cultuuraanbod
op de site nog versterken. Uit de ambitie vanuit het Regainstituut om de auditoria van de museale cluster te gebruiken
voor seminariedoeleinden zorgt er voor dat een aspect van de
onderwijsgeschiedenis eveneens aanwezig blijft.
Dit centrumprogramma bezorgt Hertogensite en de benedenstad
een duidelijke nieuwe identiteit.
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4.12 OPENBAAR VERVOER
Een belangrijke krijtlijn waarmee het masterplan Hertogensite
moet omgaan is het wegwerken van de knelpunten die bestaan
voor het openbaar vervoer. Zoals eerder aangehaald bestaan
er heel wat knelpunten in het huidige openbaarvervoerstracé
langs de Brusselsestraat ten gevolge van het beperkte
profiel en conflictsituaties met andere verkeersmodi, vooral
fietsers. Ook de indraaibewegingen op de kruispunten met
de Kapucijnenvoer en de Brusselsestraat enerzijds en de
Biezenstraat anderzijds zijn vandaag problematisch, evenals
de aansluiting uit de Brusselsestraat met de F. Tielemanslaan/
Amerikalaan.
Een eerste ingreep betreft de hertracering van de openbaar
vervoers-as zodat deze niet langer de smalle Brusselsestraat
dient te doorkruisen. De straatprofielen volgend op de
Kapucijnenvoer (Tessenstraat, Fonteinstraat, Brouwersstraat
en Dirk Boutslaan) voldoen wel aan de minimale maatvoering.
Om de vlotte doorstroming op het kruispunt Kapucijnenvoer
– Biezenstraat mogelijk te maken dient de ruimtelijke context
van het kruispunt vergaand aangepakt te worden. Deze
randvoorwaarde werd meegenomen in een totaal afweging
voor deze zone (zie verder). De conclusie van deze afweging
is het verleggen van de rooilijn van de Kapucijnenvoer richting
oosten. Dit veronderstelt de sloop van de Verpleegsterschool.
De Kapucijnenvoer wordt tussen de Brusselsestraat en de
Biezenstraat autoluw gemaakt. Dit komt de doorstroming van
het openbaar vervoer ten goede. Nieuwe bushaltes worden
ingeplant voor de Welzijnstoren en voor de hoek met de
Biezenstraat.
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4.13 TOEKOMSTIG HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER
Het openbaar vervoer in Leuven is zeer succesvol, maar dit heeft
een keerzijde: het enorme aantal bussen die dagelijks over het
grondgebied rijden zorgt voor een aantal onveilige situaties en
soms voor beperkte overlast. Deze situatie zal er in de toekomst
niet op verbeteren omdat het openbaar vervoer een belangrijk
aandeel heeft in het minder afhankelijk worden van de auto en
zodoende de straten leefbaar te houden. Dit impliceert dan weer
een stijging van het aantal dagelijkse busritten.
Om hierop in de toekomst een antwoord te bieden bestaat de
mogelijkheid dat over een ander type hoogwaardig openbaar
vervoer zal worden nagedacht. Onder hoogwaardig openbaar
vervoer kan zowel een tram, als een trambus, als een mogelijke
opvolger in vrije bedding worden begrepen. Dit netwerk zou niet
enkel lokaal, maar ook regionaal uitgebouwd moeten worden. Een
concreet project ligt er vandaag niet op tafel maar het masterplan
houdt wel rekening met deze mogelijkheid. Op die manier worden
alle opties ook op lange termijn opengehouden.
De mogelijke impact op Hertogensite is afhankelijk van de aard
van de transportvoertuigen die ingezet zullen worden. Met het
terugtrekken van de rooilijn van de Kapucijnenvoer naar het oosten
is er meer ruimte voor een toekomstig hoogwaardig openbaar
vervoer om de bocht uit de Biezenstraat te nemen. Indien deze
bochtstralen 50m of meer bedragen kan dit tracé gezien het
beschermd statuut van de stallingen van het neo-classicistisch pand
aan het Sint-Jacobsplein niet weerhouden worden. Het kruispunt
aan de Brusselsestraat voldoet sowieso niet om hoogwaardig
openbaar vervoer vlot te laten en doorstromen. Het hoekpand met
de Brusselsestraat zal in dit scenario gesloopt moeten worden.
Over Hertogensite wordt hiervoor een tracé vrij gehouden van
bebouwing. Het is in het masterplan mogelijk uit de Biezenstraat
rechtdoor langsheen het instituut Maisin, over de Dijle, doorheen
het aaneengesloten buurtgroen en tussen de podiumkunstenzaal
en Romaanse Poort tot in de Lei te raken. In deze variant wordt de
halte Hertogensite voorzien aan de Romaanse Poort.
De detailuitwerking van dit tracé vormt geen onderdeel van dit
masterplan. Indien ooit de keuze wordt gemaakt een dergelijk
tracé uit te werken zal het maximaal behoud van de kwaliteiten
(o.a. de grote open groene publieke ruimte) van dit masterplan als
belangrijke randvoorwaarde moeten gehanteerd worden.
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4.14 AUTOVRIJE WIJK IN EEN AUTOLUW CENTRUM
De doelstellingen om tot een autoluwe middeleeuwse binnenstad
te komen zijn meegenomen bij de opmaak van het masterplan.
Door het ‘knippen’ van de Kapucijnenvoer voor autoverkeer
wordt de in het Ruimtelijk Structuurplan Leuven vooropgestelde
bindende selectie van infrastructuur voor wegverkeer in de
binnenstad tot uiting gebracht. Volgend uit de primaire routes
ontstaat er een rechtstreeks raakvlak met Hertogensite
ter hoogte van de Kapucijnenvoer tussen Biezenstraat en
Minderbroedersstraat. Via secundaire connecties bestaan
verdere onstluitingsmogelijkheden voor lokaal verkeer
langsheen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat. De
toegangen tot ondergrondse parkeerruimte, enkel voor eigen
behoefte van bewoners en bezoekers op Hertogensite, wordt
via deze wegen ontsloten.
Vanuit het principe van duurzame wijk zal op stadsniveau
onderzocht worden of de parkeernorm (zoals die vandaag geldt
volgens de stedelijke verordening) kan verlaagd worden. Het
uitgebreide netwerk voor zacht verkeer en de naastliggende
aanwezigheid van de openbaar vervoers-as is een belangrijk
aspect om vanuit het STOP-principe (Stappen, Trappen,
Openbaar vervoer, Personenwagen) het gebruik van de
personenwagen terug te dringen.
Belangrijk op te merken is dat de parkeerinfrastructuur maximaal
onder de footprint van de nieuwbouwvolumes gerealiseerd
wordt om zoveel als mogelijk volle grond ter beschikking te
hebben voor diverse aanplantingen.
Het is mogelijk Hertogensite geheel autovrij te maken door het
voorzien van de ondergrondse parkeerinfrastructuur. Enkel
occasioneel verkeer als de hulpdiensten, vuilnisophaling,
verhuiswagens of de toeleveringen voor de podiumkunstenzaal
zullen op Hertogensite toegelaten worden. Er zal onderzocht
worden op welke manier de selectieve toegankelijkheid kan
gerealiseerd worden, dat mogelijk sluipverkeer over de site
voorkomt.
Het voorliggend masterplan
mobiliteitseffectenrapport.
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4.15 DUURZAAMHEID
Elk vooropgesteld uitgangspunt is afgewogen en verder ontwikkeld
vanuit duurzaamheidsaspecten, waardoor duurzaamheid letterlijk
verweven is in het masterplan Hertogensite. Het maximaal
behoud van waardevolle gebouwen volgt niet enkel uit eisen
met betrekking tot erfgoed, maar eveneens uit de logica dat
er minder energie wordt verbruikt bij een grondige verbouwing
dan bij sloop en wederopbouw. Het openen van de Dijle en de
centrale groenruimte zijn niet enkel voorzien omwille van de
belevingswaarde maar tevens omdat deze temperend werken
naar het hitte-eiland effect waardoor de groenstructuur een
actieve functie opneemt in de energiehuishouding van de site.
Een belangrijk element inzake duurzaamheid vormt de
energievoorziening. Uit het eindrapport Leuven Klimaatneutraal
blijkt namelijk dat circa 60% van de CO2 uitstoot afkomstig is van
het energieverbruik van gebouwen. Het is vrijwel duidelijk dat
een aanzienlijke reductie niet verwezenlijkt kan worden vanuit de
individuele wooneenheid, zelfs niet op gebouwniveau. Dit dient
op wijkniveau aangepakt en uitgewerkt te worden, preferabel zo
dat het mogelijk is in de toekomst aan te sluiten op een stadsnet.
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 door middel van
een laag temperatuurnetwerk voor nieuwbouw en een hoog
temperatuurnetwerk voor renovatie. Het laag temperatuurnetwerk
wordt gevoed met een koude-warmte opslagsysteem (KWO).
Hierbij wordt ’s winters ‘warmte’ en ’s zomers ‘koude’ uit de
bodem gehaald. Dit systeem levert dus, ondersteund met
andere technieken als warmtepompen, warmte en koeling.
Het hoog temperatuurnetwerk werkt op een gas gestookte
warmtekrachtkoppeling (WKK). Hierbij wordt zowel elektriciteit als
warmte geproduceerd. De welzijnstoren zorgt voor afname van
elektriciteit en warmte. De overige warmte wordt verdeeld over
de behouden gebouwen die een hogere energiebehoefte kennen.
Om alle aspecten in de aandacht te brengen en houden wordt
de herontwikkeling tijdens verschillende fasen gescreend aan de
hand van een duurzaamheidsmeter. Hierbij is er een ambitieuze
maar realistische score vooropgesteld.
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6.0 DE CONTOUR, HET HART EN DE KWADRANTEN
Voor de detailtoelichting van het masterplan Hertogensite wordt
volgende opdeling in ruimtelijke hoofdstukken gehanteerd:
1.Het hart van Hertogensite, de centrale publieke ruimte, met:
1a. Dijleruimte en aaneengesloten buurtgroen
1b. Dijleplein en de toegangsruimte vanuit 		
Biezenstraat en Minderbroedersstraat
2.Het kwadrant Brusselsestraat – Cultuurcluster – Oud Gasthuis
in noordoostelijke hoek
2

3.Het kwadrant Rega-O.L.Vrouwstraat in zuidoostelijke hoek
4.Het kwadrant Stadsschool – Dijleplein – Minderbroedersstraat
in zuidwestelijke hoek

5

5.Het kwadrant Cuythoek – Kapucijnenvoer – Welzijnstoren –
Maisin in noordwestelijke hoek
1a
De ruimtelijke hoofdstukken vormen samenhangende
ensembles die kaderen binnen het globale masterplan, maar
elk specifieke randvoorwaarden hebben. Zodoende worden
ze bij de navolgende detailtoelichting in aparte hoofdstukken
beschreven.

1b
4

3
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6.1 HET HART VAN HERTOGENSITE
Door Hertogensite stromen de omwallingsgracht (2de Dijlearm)
en de Aa. De omwallingsgracht is volledig ingekokerd. De Aa is
deels overbouwd. Bij de herontwikkeling worden zowel de 2de
Dijlearm als de Aa terug opengemaakt. De omwallingsgracht
vormt de ruggengraat van een nieuwe groene ruimte die de
site van zuid naar noord volledig doorkruist. Deze groene
ruimte wordt aan de oostzijde uitgebreid met een gebied
opgespannen tussen het Oud-Gasthuis, de Aa en de doorsteek
van de Biezenstraat naar de O.L.Vrouwstraat. In het westen
wordt dit aaneengesloten buurtgroen uitgebreid met de zone
tussen Instituut Maisin en de Welzijnstoren. Zo ontstaat een
aaneengesloten groenruimte van 1,6 ha.
6

Naast het aaneengesloten buurtgroen is er ook de openbare
verblijfsruimte van Dijleruimte en de vestibuleruimtes aan
Biezenstraat en Minderbroedersstraat, die mee instaat voor de
totale centrale publieke ruimte van het binnengebied.

5

1
3

4

1

4

3

3

2
6

5

7

Zeven ambities worden er voor deze aaneengesloten centrale
publieke ruimte geformuleerd:
1. WATER OPNIEUW AANWEZIG MAKEN IN DE STAD
2. CONSOLIDEREN EN VISUALISEREN 12de EEUWSE
STADSOMWALLING
3. GROENE OEVERS
4. AANEENGESLOTEN BUURTGROEN
5. REALISATIE BOVENLOKAAL DIJLEPAD EN VERKNOPEN
VAN HERTOGENSITE MET DE OMGEVING
6. HET TRAAG DIJLEPAD & WANDELING LANGS DE AA
7. PUBLIEKE RUIMTE IN HET BINNENGEBIED
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6.1.1 WATER OPNIEUW AANWEZIG MAKEN IN DE STAD
De bakermat van Leuven ligt aan de Dijle. De stad groeide rond
de rivier maar door watervervuiling en overstromingen werden
er straten en gebouwen over de rivier heen gebouwd. De tijden
zijn echter veranderd. De waterkwaliteit wordt elk jaar beter
en waterwerken ter hoogte van Egenhoven verhinderen dat
de rivier regelmatig overstroomt. De Dijle vormt vandaag de
blauwe draad doorheen de stadsvernieuwing.
De overwelfde 2de Dijlearm zal over de volledige lengte van
330 meter terug opengelegd worden, waarbij nieuwe bruggen
oversteekplaatsen voor zachte weggebruikers zullen vormen.
Uit de ingenieursplannen (J.N.Cloquet, 1 december 1959)
blijkt dat de overwelving van de 2de Dijlearm bestaat uit een
betonnen dakplaat en ontdubbelde wanden die naast de
toenmalige bakstenen westelijke keermuur zijn gebouwd.
Hierdoor is de loop van de Dijle beperkt verlegd en is de
oostelijke kadewand afgebroken. Er wordt onderzocht of de
oorspronkelijke kademuur (na afbraak van de koker waar de
Dijle momenteel doorstroomt) opnieuw in dienst gesteld kan
worden.
Het doel is de Dijle op te waarderen als drager van een
serie publieke groene ruimtes doorheen heel Leuven. De
aaneengesloten groenruimte op Hertogensite zal de meest
centraal gelegen groenruimte in dit netwerk zijn en vormt een
cruciale schakel.
De centrale aaneengesloten groenruimte verbindt de
2de Dijlearm met de Aa, die vandaag opgesloten ligt aan
achterkanten en tussen keermuren. Een glooiende oever
waarbij het groen tot in het water stapt en het pad naast de Aa
(langs het Rega-gebouw, het aaneengesloten buurtgroen en de
Romaanse Poort) zullen ook de aanwezigheid van de Aa in het
projectgebied sterk doen toenemen.
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In 1959 heeft ir J.N.Cloquet de 2de arm van de Dijle over een
stuk van 330m overwelfd. De Dijle is toen licht verlegd waardoor
de oostelijke keermuur werd afgebroken. Met de loop der jaren
is het maaiveld gestegen tot op het peil van de dakplaat van de
overwelving.

maaiveld
voor 1959

oude bedding
Dijle

De opengelegde Dijlearm krijgt een assymetrisch profiel mee.

maaiveld
na 1959

westelijke
keermuur

voor 1959

Er is goede hoop dat de westelijke kademuur, bij het verwijderen
van de inkokering, wordt teruggevonden en kan gerestaureerd
worden. Op deze oever staan ook enkele markante gebouwen
met de rooilijn op de kade. De westelijke oever wordt in het
masterplan door de kademuur gevormd, in sommige zones
opgetopt met groen talud.
dakplaat
overwelving

maaiveld
na 1959

De oostelijke oever wordt – gezien de oude kademuur bij de
aanleg van de inkokering werd afgebroken – uitgewerkt als
groene, glooiende oever. De oever zet aan vanaf het water
en klimt op tot de voet van de 12de eeuwse ringmuur. Over
de lengte van het terrein varieert de groene oever in breedte,
waardoor verblijfsplekken worden afgewisseld met natuurlijke,
ontoegankelijke begroeiing en rietkragen.

nieuwe bedding
Dijle

huidig
maaiveld

westelijke
keermuur

na 1959

dakplaat
overwelving

huidig
maaiveld

huidig
maaiveld

nieuwe bedding
Dijle

westelijke
keermuur

huidige situatie

maaiveld
voor 1959

nieuwe bedding
Dijle

masterplan

maaiveld
veldzijde

maaiveld
stadszijde
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6.1.2 CONSOLIDEREN EN VISUALISEREN 12DE EEUWSE
STADSOMWALLING
De relicten van de 12de eeuwse torens en de 12de eeuwse
stadswal worden gerestaureerd en vormen markante punten
in de Dijleruimte. Een analyse van de relicten toont aan dat het
oorspronkelijk maaiveld aan walzijde beduidend lager lag dan
aan stadszijde. Door het profiel van de glooiende oosteroever
aan te sluiten op het oorspronkelijk profiel aan walzijde, en
het verharde Dijlepad te voorzien op het oorspronkelijke peil
aan stadszijde, ontstaat over het historische tracé van de
ringmuur een betekenisvol niveauverschil dat de beide torens
en het walrestant met elkaar in zichtbaar verband brengt. Dit
niveauverschil kan gematerialiseerd worden in de vorm van bv.
een brede zitbank.
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6.1.3 GROENE OEVERS
Aan de 2de Dijlearm is de gehele oostelijke oever en een
gedeelte van de westelijke (verhoogde) oever opgevat als
groene oever. De westelijke oever van de Aa ter hoogte van
het aaneengesloten buurtgroen kan ook uitgewerkt worden
als groene oever. Het zijn zachte oevers waar het maaiveld
onverhard het water raakt en zodoende de kans krijgt een
ecologische rol te vervullen. De aandacht zal hier gaan naar
fauna-uitstapplaatsen, oevervegatatie, ... Bij het verdere
ontwerp van de brugjes zal onderzocht worden op welke
manier de groenstructuur doorgetrokken kan worden. De
beleefbaarheid van de Aa dient een informeler karakter te
krijgen. Het pad naast de Aa is een belangrijke (secundaire)
schakel in de doorwaadbaarheid van Hertogensite.
De groenstructuur wordt in nauwe samenhang uitgewerkt
met het waterconcept. Maximaal onverhard laten, de Dijle als
levende rivier, ... zijn aspecten uit het waterconcept die ook van
belang zijn voor het groenconcept.
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6.1.1 WATER OPNIEUW AANWEZIG MAKEN IN DE STAD
6.1.2 CONSOLIDEREN EN VISUALISEREN 12DE EEUWSE
STADSOMWALLING
6.1.3 GROENE OEVERS
Dijle

Aa

Snede thv auditorium heelkunde en restant stadswal

Dijle

Aa

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 de linkeroever de oude kademuur,
en aan rechteroever een glooiende, groene oever, die
opklimt tot de begrenzing van de 1ste stadsomwalling. Deze
historisch belangrijke structuur zal in het profiel verschijnen
door een keermuur/zitbank, die het tracé van de omwalling
markeert, en zo de twee overgebleven verdedigingstorens en
muurfragmenten opnieuw in verband plaatst. Dit wordt verder
versterkt door het maaiveld volgens de historische peilen aan
te leggen waardoor de groene oever (walzijde) langsheen het
stadswaltracé beduidend lager ligt dan het publieke domein
aan de stadzijde.

Snede thv Instituut Maisin

Dijle

Aa
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6.1.4 AANEENGESLOTEN BUURTGROEN
Het hart van Hertogensite zal gevormd worden door het
aaneengesloten buurtgroen, opgespannen tussen Dijle en de
Aa. Het is een centrale plek waar de belevingswaarde van natuur
voorop staat. Dit zowel voor de buurtbewoner en bezoeker, als
voor de passant die gebruik maakt van het nieuwe fijnmazige
netwerk voor zacht verkeer die Hertogensite dwarst.

e dD

ijle

Het zwaartepunt van het buurtgroen bevindt zich op de
oosteroever, gekaderd door de gevels van het 19de eeuws
Gasthuis, de Materniteit, de Welzijnstoren, het Kloosterhotel en
een de nieuwe woontoren ten zuiden van de open ruimte.

verb

stadstuin

lijfs

ruim

te a

an d

Bedoeling is de groenruimte in te richten voor verschillend
gebruik, met actieve, multifunctionele ruimtes, specifieke
speelplekken en rustige ruimtes.
buurtgroen

Op de zijde Sint-Rafaël wordt een rustige groenzone ontwikkeld
die vanuit aansluit op het centrale parklandschap. Ze vormt
de kern van de woon-zorgcluster rondom Instituut Maisin
en de welzijnstoren, en zal uitgebouwd worden als rustige
verblijfsplek.
Door de koppeling van de centrale groenruimte met de
Dijleruimte wordt het parklandschap tot de Brusselsestraat en
Minderbroedersstraat gebracht.
Voor de volledige site wordt een totaalconcept voor groen
en publieke ruimte uitgewerkt. Met de aanwezigheid van
het water en de groene oevers, en het vermijden van
ondergrondse bouwlagen onder de groenzones, worden enkele
randvoorwaarden voor een duurzame groenontwikkeling in het
masterplan verkankerd.
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Snede thv Instituut Maisin

Snede thv inwendige ziekten en restant stadswaltoren
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6.1.5 REALISATIE BOVENLOKAAL DIJLEPAD EN
VERKNOPEN VAN HERTOGENSITE MET DE OMGEVING

2

Op de noord-zuidas wordt de missing link in het Dijlepad op
Hertogensite weggewerkt. Dit Dijlepad (1) wordt gekoppeld aan
de Dijleruimte. Omdat het Dijlepad een belangrijke fietsroute
op het Leuvense grondgebied is, vormt de befietsbaarheid een
belangrijk aandachtspunt inzake materiaalkeuzes en hellingen.
Een vlotte aansluiting op de bestaande routes is noodzakelijk:
ten noorden op Handbooghof (2) en ten zuiden op Janseniushof
(3). Een secundaire aansluiting voor het zacht verkeer op de
poort van Justus Lipsiuscollege wordt ook uitgewerkt (4).

8

5
7

Naast het Dijlepad op de noord-zuidas worden ook oostwest zachtverkeerrelaties uitgewerkt. De verbinding van het
Sint-Jacobsplein met het centrum van de stad vormt hierin
een belangrijke route. Enerzijds via de reeds gerealiseerde
onderdoorgang in de nieuwbouwvleugel van het Kloosterhotel
(5), anderzijds via een verbinding die op langere termijn door
het voormalig Bloedtransfusiecentrum aansluiting kan vinden
bij het Joris Helleputteplein (6).
De Biezenstraat zal een belangrijke verbinding vormen
voor alle types verkeer. De ruimte voor zacht verkeer wordt
gemaximaliseerd. Draaibewegingen voor gemotoriseerd
verkeer (in het bijzonder busverkeer) worden maximaal buiten
de Biezenstraat gehouden (7).

1

Andere doorsteken zoals Kruidtuin-Dijleruimte (wordt later
besproken) en Welzijnstoren-Dijleruimte (8) vergroten de
doorwaadbaarheid van de site.
6

Niet alleen wordt de groene binnenkern hierdoor toegankelijk
voor de ruime buurt, maar ook de relatie tussen de wijk SintJacobs en het stadscentrum wordt erdoor versterkt.

MASTERPLANNOTA
3

4

HERTOGENSITE
RESITERRA

TV DG&P - 360 - WIRTZ

6 DETAILTOELICHTING MASTERPLAN
6.1.6 HET TRAAG DIJLEPAD & WANDELING LANGS DE AA
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.
Formele en meer informele routes doorheen de site vergroten
de doorwaadbaarheid en verknopen de site op het netwerk van
de omliggende wijken.
Het trage Dijlepad ligt op de oostelijke, groene, oever van
de 2de Dijlearm en gaat van de Brusselsestraat tot aan de
Minderbroedersstraat en vormt een trage wandeling door de
groene Dijleruimte. Stijgstructuren sluiten logisch aan bij het
netwerk voor zacht verkeer.
De wandeling langs de Aa passeert het Rega-gebouw, het
aaneengesloten buurtgroen en de Romaanse Poort tot aan de
Brusselsestraat.
Toegangen tot het aaneengesloten buurtgroen bevinden zich
aan de Brusselsestraat en Minderbroedersstraat (Dijlepad),
via de tuin van Instituut Maisin aan de Kapucijnenvoer, en
(tweemaal) aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
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6.1.7 PUBLIEKE RUIMTE IN HET BINNENGEBIED
Een substantieel netwerk aan pleinen, plekken en stegen
ontsluit de gebouwensembles op Hertogensite, en verzorgt de
toegankelijkheid naar de verschillende bestemmingen.
De publieke ruimte wordt gevormd door de belangrijke
doorsteek van de Biezenstraat naar de O.L.Vrouwstraat (1),
en de versteende kade van de 2de Dijlearm (2). Het kruispunt
van beide vormt een nieuw plein aan de Dijle (3). Het plein
ligt aan het water en kijkt uit op de restanten van de oude
stadsomwalling. Hier ontstaat ruimte voor speciaalzaken en
horecagelegenheden.
De gebouwconfiguratie tegenover het Instituut Maisin (4) zorgt
voor ruimte en doorzichten op de statige gevel van het Instituut
Maisin (5). Hoewel de publieke ruimte hoofdzakelijk verhard
is, zal het collectief groen tussen de nieuwbouwvolumes mee
beeldbepalend zijn.
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Snede thv Instituut Maisin

Snede thv inwendige ziekten en restant stadswaltoren
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OVERZICHTSPLAN HART VAN HERTOGENSITE
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Zicht op het Buurtgroen en het gebouwensemble aan de
Minderbroedersstraat

Zicht van de Brusselsestraat op het Trage Dijlepad en Dijleruimte

Zicht op het Buurtgroen, restant van de oude stadsomwalling,
Welzijnstoren en Oud-Gasthuis
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Zicht op Buurtgroen en Oud-Gasthuis

Zicht op restant stadswal, Dijlepad en Oud-Gasthuis

Zicht op Buurtgroen, visualisatie tracé oude stadswal en Plein
aan de Dijle
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6.2 BRUSSELSESTRAAT-CULTUURCLUSTER-OUD
GASTHUIS
Dit kwadrant wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
de markante erfgoedgebouwen Romaanse Poort en de
achtervleugel van het 19de eeuwse Gasthuis.
De ligging aan de Brusselsestraat, maakt het een prominente
plek. Grenzend aan Hertogensite kent het kernwinkelgebied
ter hoogte van de Lei haar eindpunt. De multifunctionele
ontwikkeling op de noordelijke ziekenhuissite (Hertogensite)
vormt een eindpunt voor het kernwinkelgebied aan westelijke
zijde. Aan de Brusselsestraat wordt daarom een trekker voorzien
die algemeen het detailhandelsaanbod in de Benedenstad
versterkt en voor meer passage in de Brusselsestraat kan
zorgen. Deze kleine uitbreiding van het kernwinkelgebied ligt
zo dicht mogelijk bij Brusselsestraat en Romaanse Poort.
In het kader van het masterplan werd de mogelijke inpassing
van een nieuwe Podiumkunstenzaal, als onderdeel van een
cultuurcluster in relatie met de Romaanse Poort, onderzocht.
Zowel aan de Dijleruimte, het buurtpark als de Brusselsestraat
ontstaan uiteraard ideale condities voor stedelijke woonvormen.
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Volgende ambities worden voor dit kwadrant geformuleerd:
1. INTEGRATIE VAN ERFGOEDPANDEN: ROMAANSE
POORT EN 19de EEUWS GASTHUIS
2. INPASSING VAN EEN GEMEENSCHAPSFUNCTIE ALS
TREKKER
3. MAKEN VAN EEN EIND/STARTPUNT VAN HET
KERNWINKELGEBIED
4. INPASSING STEDELIJKE WOONVORMEN
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6.2.1 INTEGRATIE VAN ERFGOEDPANDEN: 19de EEUWS
GASTHUIS
Het restant van het 19de eeuwse gasthuis, een prachtig
neo-klassiek complex dat ooit rondom twee binnenhoven
aan de Brusselsestraat was opgetrokken, is de voormalige
achtervleugel, die het 2de binnenhof afzoomde, en
oorspronkelijk uitkeek over de achterliggende tuin.
Doelstelling is het zwaar toegetakelde restant te restaureren tot
de oorspronkelijke toestand en te herbestemmen voor wonen,
met mogelijks anderssoortige functies in de plint.
De typologie van het binnenhof wordt hersteld, waarbij tegen
de noordgevel kan aangebouwd worden ter hoogte van de
geveldelen die oorspronkelijk ook ingebouwd waren. De
voormalige gevel van het binnenhof komt zo terug in een
correct kader te staan.
Het groene binnengebied ten zuiden van het 19de eeuws
gasthuis, refereert uiteraard aan de oorspronkelijke tuinzone,
en sluit op natuurlijke wijze aan op de achtergevel.
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Er wordt geopteerd om de 20ste eeuwse toevoegingen te
slopen (de derde bouwlaag en vrijwel de gehele oostvleugel)
en de werkelijke restanten van het Oud Gasthuis van voor deze
periode te behouden en te versterken (rode lijn). Concreet
betekent dit dat de kroonlijsthoogte van het eerst kwart van de
20ste eeuw hersteld wordt, terwijl van de oostvleugel enkel de
historische traveeën behouden blijven.
Uit plannen en foto’s is het mogelijk de oorspronkelijke toestand
van de 4 gevels te reconstrueren. De restauratievisie zal in
nauw overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed en de
erfgoedconsulente van de stad Leuven dienen te gebeuren.

Zicht op de achterkant van het ziekenhuis in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Recente luchtfoto waarop duidelijk te zien is hoe de derde verdieping en vrijwel de gehele
oostvleugel niet origineel zijn.
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Referenties van respectvolle reconstructies en restauraties zijn
het Neues Museum van David Chipperfield Architects in Berlijn
en Het Kolumba Museum van Peter Zumthor in Keulen.

David Chipperfield Architects, Neues Museum, Berlijn

Peter Zumthor, Kolumba Museum, Keulen
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Bij afbraak van de latere optopping van het 19de eeuws
gasthuis, en de herbouw van de oostvleugel, zal dienen
nagedacht te worden over de nieuwe dakvorm.
Een mogelijke referentie is het dubbelhoge mansardedak zoals
bedacht door Macrreanor Lavington in Cartwright Gardens,
Londen. Op het Oud-Gasthuis start deze duplextypologie achter
de herstelde kroonlijst en laat het Oud-Gasthuis in dialoog
gaan met de hogere volumes in de nabije omgeving zoals de
toneeltoren van de Podiumkunstenzaal en de woontoren ten
zuiden van het aaneengesloten buurtgroen.

wonen

Podiumkunstenzaal

binnenhof

wonen

wonen

aaneengesloten buurtgroen

Dit principe zal bij de architecturale uitwerking verder besproken
worden met de bevoegde diensten.

publieke functie

Principesnede door de Podiumkunstenzaal, het binnenhof, het Oud-Gasthuis en het aaneengesloten buurtgroen

Macrreanor Lavington in Cartwright Gardens, Londen.
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6.2.2 INPASSING VAN EEN GEMEENSCHAPSFUNCTIE ALS
TREKKER
Volgend ontwerp is een stedenbouwkundige oefening
om de ruimtelijke haalbaarheid van de inplanting van een
podiumkunstensite op Hertogensite na te gaan. Als basis werd
een programma gehanteerd dat door de stad Leuven werd
overgemaakt.
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De aansluiting ter hoogte van de Brusselsestraat, gebeurt door
een compact plein ter hoogte van de Romaanse Poort. Ten
westen van dit plein neemt de bebouwing de rooilijn van de
Brusselsestraat op.
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Een grote podiumkunstenzaal met een capaciteit van 1000
personen en toneeltoren wordt ingebed in de kern van het
bouwblok. Een tweede zaal voor 400 personen kan worden
ingeplant naar de Romaanse Poort toe. Deze zaal kan op de
verdieping gerealiseerd worden, zodat het gelijkvloers vrijblijft
voor een theatercafé op het plein.

Zaal
Foyer
24x21m 24x9m

Podium
24x16m
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Op het gelijkvloers bevindt zich aan het plein aan de
Brusselsestraat de entree met vestiaire, balie en sanitair die
tussen de zalen doorloopt tot een secundaire toegang, tegenover
de Romaanse Poort. De tweede inkom vereenvoudigt de
samenwerking tussen de Podiumkunstenzaal en de Romaanse
Poort.
In de strategische hoek tussen het plein en de Romaanse
Poort bevindt zich het theatercafe. Zowel het plein, de
Podiumkunstenzaal, de Romaanse Poort en bij uitbreiding
de volledige Culturele Cluster schakelen zich rond deze
scharnierfunctie.
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Doordat de backstage naast het podium gelegen is, is het
mogelijk de achterkant van het podium transparant te maken
en bij gelegenheid zicht vanuit de zaal op de historische gevel
van het Oud-Gasthuis te geven. Het podium en de backstage
bevinden zich op 110 cm hoogte om zodoende zonder
hoogteverschil op de laad&loszone aan te kunnen sluiten.
Deze zone bevindt zich onder de luifel die het binnenhof aan de
oostzijde afsluit, en wordt ontsloten vanaf de Brusselsestraat.
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Vanuit de inkomhal op het gelijkvloers is de foyer op de eerste
en tweede verdieping bereikbaar. Deze foyer bedient zaal 1 en
zaal 2 en biedt mogelijkheden voor het creëren van een actieve
gevel aan het plein.
Achter de zalen bevinden zich de artiestenloges en kleedkamers,
over meerdere bouwlagen boven de backstage.
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Een
referentie
voor
een
nieuwe
binnenstedelijke
Podiumkunstenzaal in een historische context is het Everyman
Theatre door Haworth-Tompkins in Liverpool. Het project won
de RIBA Stirling Prize 2014.
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6.2.3 MAKEN VAN EEN EIND/STARTPUNT VAN HET
KERNWINKELGEBIED
Waar de zuidgevel van het plein gemaakt wordt door de gevel
van de trekker, wordt de kop op het westen gemaakt door een
stadsgebouw met een commerciële plint en bovenliggend
wonen. De 4 pleinwanden worden gevormd door: de
Romaanse Poort, de podiumkunstenzaal, het stadsgebouw en
de bestaande gevels van de Brusselsestraat.
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Het stadsgebouw neemt de rooilijn van de Brusselsestraat op,
en maakt de hoek naar de Dijleruimte. Langsheen de Dijleruimte
worden woningen gerealiseerd, die uitkijken op de Dijle. Ten
zuiden sluit dit volume aan op het 19de eeuws gasthuis.
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Het plein aan de Brusselsestraat is opgespannen tussen de
kleinhandels- en horecazaken aan de noordzijde van de
Brusselsestraat en de Podiumkunstenzaal enerzijds, en tussen
de commerciële ruimte in de plint van het woonvolume naast
de Podiumkunstenzaal en de Romaanse Poort anderzijds. In
de filosofie van het openleggen van de overwelfde waterwegen
in Leuven, wordt er hier geopteerd om de Aa een stuk vrij te
maken en te integreren in het plein als kruispunt van winkelas
en cultuuras.
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6.2.3 INPASSING STEDELIJKE WOONVORMEN
Het stadsgebouw aan de Dijleruimte sluit qua bouwhoogtes op
de context: Het volume toont zich aan het plein met een zelfde
kroonlijsthoogte als de Podiumkunstenzaal. Aan de hoek van
de Dijleruimte en de Brusselsestraat is het volume afgebouwd
naar 4 bouwlagen om met de overbuur aan te sluiten. De
hoogte van zaal 1 van de Podiumkunstenzaal komt overeen
met 6 bouwlagen, ook hier sluit het woonvolume zich aan met
zijn culturele buur om iets verder tegen het Oud- Gasthuis af
te bouwen naar 4 bouwlagen zodat de borstwering van het
woonvolume aansluit met de herstelde kroonlijst van het OudGasthuis.
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OVERZICHTSPLAN BRUSSELSESTRAATCULTUURCLUSTER-OUD GASTHUIS
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Zicht van Brusselsestraat op Cultuurplein en Cultuurcluster

Zicht op tussenruimte Romaanse Poort en Podiumkunstenzaal met onderaan het café
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6.3 REGA- O.L.VROUWSTRAAT
Het kwadrant Rega-O.L.Vrouwstraat wordt gekenmerkt door
de aanwezigheid van het Rega-instituut, de Dijleruimte met het
restant van de 12de eeuwse toren en omwalling, en de Aa.
Het plan voorziet hier grondgebonden woningen, een woontoren
aansluitend op de centrale groenruimte en enkele belangrijke
oost-west verbindingen.
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De ambities in het kwadrant Rega-O.L.Vrouwstraat zijn:
1. INPASSEN VAN REGA IN MASTERPLAN
2. EEN WOONTOREN AAN DE GROENRUIMTE
3. O-W VERBINDING NAAR O.L.VROUWSTRAAT
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6.3.1 INPASSEN VAN REGA IN MASTERPLAN
De huidige onderzoekslabo’s van het Rega-instituut zullen
binnen afzienbare tijd verhuizen naar de campus Gasthuisberg,
waar nu reeds een nieuwbouw hiervoor in aanbouw is.
Rega heeft als ambitie hun gebouwen te renoveren en
herbestemmen als verblijfsruimtes voor buitenlandse
onderzoekers, en seminarie-ruimtes. Gesprekken lopen voor
een met HistarUZ gedeeld gebruik van de auditoria Heelkunde
en Pathologie hiertoe.
Naar de Dijleruimte toe worden de huidige blinde gevels van het
Rega-instituut aangesloten met bouwvolumes, die enerzijds de
hoek Minderbroedersstraat – Dijepad begeleiden, anderzijds de
overslag maken naar de grondgebonden woningen ten noorden
van het Rega-instituut. Beide volumes hebben dezelfde hoogte
als het Rega-instituut (5 bouwlagen).
De inplanting van de nieuwbouwvolumes aansluitend op het
Rega-instituut houden het zicht vanop de Dijleruimte op de
gevel van het Justus-Lipsiuscollege open.
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6.3.2 EEN WOONTOREN AAN DE GROENRUIMTE
Aansluitend op het Rega-instituut worden aan het Dijlepad een
reeks grondgebonden woningen met kleine stadstuin gebouwd.
De stadstuinen geven uit op het wandelpad langs de Aa, en
staan zo in verbinding met het groene binnengebied.
De grondgebonden woningen tellen 3 en 4 bouwlagen.
Op de kop, aansluitend op het groene binnengebied en
het Dijlepad, klimt het volume op tot een woontoren van
13,7bouwlagen. De toren begeleidt de doorsteek naar de O.L.
Vrouwstraat, met een sokkel van 3 bouwlagen. De toren bevindt
zich op een zichtlocatie vanaf de belangrijke toegang vanaf het
Sint-Jacobsplein en Biezenstraat.
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6.3.3 O-W VERBINDING NAAR O.L.VROUWSTRAAT
De doorsteken zoals reeds besproken vormen een belangrijk
onderdeel van de doorwaadbaarheid van het masterplan. 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.

1

In oost-west richting zorgen verschillende doorsteken voor
zachte weggebruikers voor de doorwaadbaarheid van een
voorheen volledig afgesloten gebied. Enerzijds via de reeds
gerealiseerde onderdoorgang in de nieuwbouwvleugel van
het Kloosterhotel (1), anderzijds een verbinding die op langere
termijn door het voormalig bloedtransfusiecentrum aansluiting
kan vinden bij het Joris Helleputteplein (2).
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.

2
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OVERZICHTSPLAN REGA- O.L.VROUWSTRAAT
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Zicht op restant stadswal, Traag Dijlepad, Dijleruimte en
aanzet van Plein aan de Dijle

Zicht op Dijleruimte en Traag Dijlepad

Zicht op restant stadswal, Dijlepad en Justus Lipsiuscollege
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6.4 STADSSCHOOL-DIJLEPLEINMINDERBROEDERSSTRAAT
Het kwadrant Stadsschool-Dijleplein-Minderbroedersstraat
wordt gekenmerkt door de reeks panden van hoge
erfgoedwaarde en monumenten die zich in langsheen de
Minderbroederstraat en de Kapucijnenvoer uitstrekken, met
o.m. de Anatomische Theaters, het snijhuis, de auditoria
Heelkunde en Pathologie en de stadsschool nr.3.
Ten noorden wordt de grens van het kwadrant bepaald door
de statige gevel van het Instituut Maisin, en de belangrijke
entree naar de site vanuit Sint-Jacobsplein-Biezenstraat. De
aansluiting op de Dijle gebeurt hier door een verharde kade,
die het Dijlepad voortzet vanuit Janseniushof, en ter hoogte van
Instituut Maisin verbreedt tot een plein aan de Dijle. De auditoria
Heelkunde en Pathologie worden door deze kaderuimte
ontsloten, alsook HistarUZ dat zou kunnen gehuisvest worden
in de monumentenzone Minderbroederstraat.
De ontwerpopgave van dit kwadrant vertrekt vanuit de
structurerende rol die het behouden patrimonium kan opnemen.
De nieuwbouwvolumes schrijven zich in in de logica’s van
de bestaande bebouwing en worden zodanig geplaatst dat
belangrijke perspectieven open blijven, en voldoende ruimte
gegeven wordt aan de waardevolle historische constructies. De
specifieke condities geven vaak aanleiding tot bijzondere en
diverse woontypologiën in deze zone.
Een belangrijke randvoorwaarde is de corridor die aanzet vanaf
de Kruidtuin en reikt tot het Dijleplein en groen binnengebied.
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De ambities voor het kwadrant
Minderbroedersstraat zijn:

Stadsschool-Dijleplein-

1. INTEGRATIE VAN ERFGOEDPANDEN
2.WANDELING TUSSEN KRUIDTUIN EN DIJLEPLEIN /
GROEN BINNENGEBIED
3. VRIJWAREN ZICHTASSEN NAAR MONUMENTEN
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6.4.1 INTEGRATIE VAN ERFGOEDPANDEN
Het masterplan pleit voor een herbestemming van de
beschermde monumenten van het Anatomisch Theater,
Auditorium en Snijhuis als actief museum (HistarUZ) rond de
rijke geschiedenis van Ziekenhuis en Universiteit. Besprekingen
met de betrokken partners zijn lopende (1).
Stadsschool nr. 3:
Het beeldbepalende geheel aan de Kapucijnenvoer en de
uitbreiding van Frische worden behouden en herbestemd. Ook
de globale opbouw, met inbegrip van de oude speelplaats en
de speelplaatsbomen, wordt in het nieuwe plan bewaard (2).
De achterliggende, lage klassenvleugel heeft echter veel
van haar erfgoedwaarde verloren, door afbraak van het
mansardedak met bovenlicht boven de brede klassengang en
vanwege verschillende interne verbouwingen. Het masterplan
voorziet in een bijzondere duplextypologie, ontsloten door een
centrale pandgang die van bovenuit uitgelicht wordt door een
ritme van patio’s. Het is een typologie die ontstaat als specifiek
antwoord op het oorspronkelijk concept van de opbouw van de
stadsschool, waarbij de overdekte speelplaats als collectieve
binnenruimte en de buitenspeelplaats als collectieve
buitenruimte worden ingezet.

2

1

Verder onderzoek dient uit te wijzen of het geheel of delen
van de bestaande klassenvleugel kunnen herbestemd
worden in deze typologie. Afbraak van deze klassenvleugel
is in het masterplan dus niet vastgelegd, maar behoort tot de
mogelijkheden indien uit het verdere onderzoek blijkt dat dit in
het belang van de respectvolle herbestemming van het gehele
ensemble van de stadsschool nr.3 kadert.
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6 DETAILTOELICHTING MASTERPLAN
Specifieke typologie Stadsschool nr. 3:
Een centrale gang verleent toegang tot de woningen die zich net
zoals klaslokalen aan weerszijden van de gang bevinden. Op
de eerste verdieping plooit de woning zich over de gang en de
tegenoverliggende woning. Op deze manier zijn alle woningen
noord-zuid geörienteerd. Het nieuwe gebouwensemble
creëert een opportuniteit voor een collectieve woonvorm met
gemeenschappelijke tuin met behoud van de speelplaatsbomen
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6.4.2 WANDELING TUSSEN KRUIDTUIN EN DIJLEPLEIN /
GROEN BINNENGEBIED
Een wandeling tussen Kruidtuin (1) en het Dijleplein (2) en groen
binnengebied (3) vormt een alternatieve wandeling langsheen
de monumenten, en over de site naar het stadscentrum toe.
In de aanleg en aanplanting van deze wandeling zal worden
gerefereerd naar de 1ste Kruidtuin die zich ten noorden van
het 1ste Anatomisch Theater bevond. De corridor verbindt de
Kruidtuin met het groen-blauwe netwerk rond de Dijle-armen in
de benedenstad.
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6.4.3 VRIJWAREN ZICHTASSEN NAAR MONUMENTEN
De inplanting van de volumes is bepaald in functie van enkele
belangrijke zichtassen op het bestaand patrimonium.

MASTERPLANNOTA

HERTOGENSITE
RESITERRA

TV DG&P - 360 - WIRTZ

6 DETAILTOELICHTING MASTERPLAN
BOUWLOGICA
De bouwlogica voor het kwadrant Stadsschool-DijlepleinMinderbroedersstraat bestaat uit drie delen.
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De eerste is om aan de grenzen van Hertogensite aan te sluiten
bij het bestaand stedelijk weefsel (1a en 1b). Het hoekgebouw
aan de Kapucijnenvoer (1a) zoekt de rooilijn op en vernauwt
de straat in tegenstelling tot de nieuwbouw in het kwadrant
Cuythoek- Kapucijnenvoer-Welzijnstoren-Maisin waar de
rooilijn bepaald wordt door de draaibewegingen van het
openbaar vervoer. De noordelijke rooilijn van het hoekgebouw
is wel bepaald ifv het vrijwaren van de bedding van het HOV
over de site, en begeleidt de belangrijke entree tot de site vanaf
Sint-Jacobs/Biezenstraat. Het gebouw heeft 4 bouwlagen met
een teruggetrokken dakverdieping , met een optopping tot 7
bouwlagen op de hoek Kapucijnenvoer.
Aan de Minderbroedersstraat sluit de nieuwbouw aan bij zijn buur
om vervolgens de hoek om te slaan waar het gebouwensemble
in grondgebonden woningen overgaat (1b). Dit volume telt 4
bouwlagen en een dakverdieping. De rijwoningen hebben 3
bouwlagen.
Naar de hart van Hertogensite toe verrijzen er enkele hogere
volumes (2) – van respectievelijk 11 en 10 bouwlagen. Deze
volumes richten zich tot het aaneengesloten buurtgroen.
Het derde deel zijn twee specifieke gebouwen. De eerste is de
uitbreiding van het Auditorium heelkunde (3a) en de tweede is
de Stadsschool (3b) (zie hoger).
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OVERZICHTSPLAN STADSSCHOOL-DIJLEPLEIN
MINDERBROEDERSSTRAAT
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Zicht op het verlengde van de Biezenstraat ,de hoogbouw ten
zuiden van het Buurtgroen en links de gevel van Maisin

Zicht op het Plein aan de Dijle, de Dijleruimte en het Buurtgroen

Zicht op de visualisatie van het tracé van de oude
stadsomwalling, de doorsteek naar de Biezenstraat en Maisin
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MASTERPLANNOTA

HERTOGENSITE
Zicht op het verlengde van de Biezenstraat en de hoogbouw ten zuiden van het Buurtgroen.
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6.5.1 CUYTHOEK-KAPUCIJNENVOER-WELZIJNSTORENMAISIN
Het noordwestelijk kwadrant Cuythoek-KapucijnenvoerWelzijnstoren-Maisin wordt gekenmerkt door de aanwezigheid
van meerdere, bijzondere ensembles zoals de zorgcluster
gevormd door de Welzijnstoren en het instituut Maisin, de
vleugels van pediatrie-materniteit rond een binnenhof, de zone
rondom de Ambassade en de nieuwbouwvolumes aan de
Kapucijnenvoer.
De ligging aan de noordelijke zijde van de Kapucijnenvoer
relateert dit kwadrant aan de openbaar vervoersas, want
versterkt wordt door het positioneren van de bushalte aan het
pleintje voor de Welzijnstoren. Door de rechtstreekse aansluiting
met de biezenstraat en zodoende het Sint-Jacobsplein is ook
aan de zuidzijde van het kwadrant een belangrijke toegang naar
het binnengebied gelegen, geëscorteerd door de bijzondere
voorgevel van het instituut Maisin.
Een ander bijzonder aspect is het voorkomen van de
Welzijnstoren in het kwadrant, waardoor de zorggeschiedenis
van de site ook programmatisch behouden blijft. Deze
historische link wordt verder versterkt door het inrichten van
een woonzorgcentrum.
Aan oostelijke zijde staat het gevelfront, gevormd door
meerdere historische gebouwen en de terraszone van de
Welzijnstoren, praktisch met de voet in de Dijle. Deze gevelwand
wordt onderbroken door de rustige tuinzone gelegen aan de
achterzijde van het instituut Maisin.
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De ambities volgen uit de bijzonderheden in dit kwadrant:
1. ONBEVANGEN OMGAAN MET ERFGOED
2. VERANKEREN VAN ZORG OP DE SITE
3. NIEUWE ROOILIJN KAPUCIJNENVOER
4. INBREIDINGSSTUDIE OP CUYTHOEK

1
4

3

1

2

1

MASTERPLANNOTA

HERTOGENSITE
RESITERRA

TV DG&P - 360 - WIRTZ

6 DETAILTOELICHTING MASTERPLAN
6.5.1 INTEGRATIE VAN ERFGOEDPANDEN: HERENWONING
(AMBASSADE) EN BREEDHUIS BRUSSELSESTRAAT

2

3

4

1

De huidige herenwoning uit circa 1853 is een L-vormig hoekhuis
in neoclassicistische stijl dat met zijn zijgevel net naast de
westelijke kadewand van de Dijle staat (1). Hierdoor bekleed
dit pand een unieke positie: zowel langs de Brusselsestraat als
de Dijle. Voor de Ambassade is een bouwhistorisch onderzoek
uitgevoerd waaruit blijkt dat aansluitend aan het woonhuis tot
1903 een magazijn/werkhuis gelegen was.
Gescheiden door een poort is naastliggend een 19e-eeuws
breedhuis gesitueerd, zwaar toegetakeld en in erbarmelijke
conditie (2).
Beide gebouwen worden gerestaureerd en opnieuw bestemd
voor wonen. Het is wenselijk in de gelijkvloerse verdieping van
de herenwoning een commerciële activiteit onder te brengen.
De vleugels materniteit, pediatrie en in- en uitwendige ziekten
tonen een zeer klassieke ziekenhuisopbouw met een gang
en aan beide zijden kamers (3). Zoals in veel ziekenhuizen
het geval is, is op deze gebouwen een bijkomende extra
verdieping gerealiseerd waardoor de, omwille van de lengte,
zeer beeldbepalende baksteengevels een nog monumentaler
aanblik opleveren. Vooral in het binnenhof is voelt de extra
verdieping claustrofobisch gezien de hoogte en breedte
verhoudingen niet langer overeenstemmen. De gebouwen
materniteit, pediatrie en in- en uitwendige ziekten blijven
behouden, worden gerenoveerd en herbestemd naar
woongelegenheden. De opgetopte verdieping wordt verwijderd
tot de historische kroonlijst waarna een teruggetrokken
verdieping wordt voorzien. De beeldbepalende gevel langs de
Dijle blijft behouden tot en met het de symmetrische travee.
Hierdoor verdwijnt in grondplan de zuivere U-vorm maar toont
de gevel statiger.
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2

1

Het instituut Maisin (4), ook bekend als het Kankerinstituut,
heeft de bijzondere geschiedenis het eerste specifiek instituut
te zijn bij de behandeling van kanker in België. Omwille van de
historische lading verdient dit gebouw een waardige positie in
het publieke domein, voornamelijk omdat dit gebouw ontworpen
lijkt door kanunnik Jan Janssens om ervaren te worden.
Evenals de vleugels materniteit, pediatrie en in- en uitwendige
ziekten is er een uitbreiding in de hoogte gerealiseerd. De
plechtigheid van het middenrisaliet, dat beperkt uitsteeg boven
de oorspronkelijke kroonlijst verdwijnt hierdoor. Ook aangezien
de statige originele trappenpartij verdwenen is. Aan de zuidzijde
is een aangrenzend auditorium gebouwd.
Het instituut Maisin wordt evident behouden. De restauratie
van dit gebouw met zijn unieke detaillering en specifieke
vormgeving zal ook de historische kroonlijst terug opzoeken en
de trappenpartij opnieuw aanbrengen. Een nieuwbouwvolume
zal aansluiten op het instituut Maisin waarna het geheel een
bestemming krijgt als woonzorgcentrum.
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6.5.2 VERANKEREN VAN ZORG OP DE SITE
De strategische ligging van Hertogensite in de beneden- en
centrumstad biedt de gelegenheid voor een buurtoverstijgend
en publiek gericht programma. De Podiumkunstenzaal is
daar één van maar ook de Welzijnstoren, als bundeling van
publieksgeriche programma’s rond zorg en welzijn hoort daarbij.
De Welzijnstoren werkt op lokaal-, buurt-, stedelijk- en regionaal
niveau en zet de bijna 1000 jarige traditie van ziekenzorg
op Hertogensite voort. De bestaande toestand met dubbele
vloerplaat leent zicht uitermate goed voor een dergelijke
technisch veeleisende herbestemming.
Een klein stedelijk plein tussen Kapucijnenvoer en de
Welzijnstoren tussen de nieuwbouwvolumes geeft dit gebouw
de ruimte die vereist is bij het programma. De plint heeft een
publiek karakter en verbindt het plein met het terras aan de
Dijle oever. Dit terras is gelegen aan de uitbreiding van de
sokkel aan de zijde van de Dijle en stadstuin Maisin.

plein

uitbreiding
sokkel
stadstuin

Bestaande Toestand

Snede bestaande toestand VTCB
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6.5.3 NIEUWE ROOILIJN KAPUCIJNENVOER
Zoals hoger in de nota beschreven, noopt de mobiliteitsvisie
en de OV-ontsluiting tot een hertraceren van de rooilijn
Kapucijnenvoer. Ter hoogte van de Biezenstraat wijkt de rooilijn
het verst terug, en markeert daarmee de toegang tot de site. Ter
hoogte van de welzijnstoren vormt een pleintje een doorbraak
in de gevelwand.
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6.5.4. BOUWLOGICA EN INBREIDINGSSTUDIE CUYTHOEK
De bouwlogica van de nieuwbouwvolumes (1) aan de
Kapucijnenvoer volgen uit de rooilijnen die bepaald worden
door het OV-tracé. Zij vormen enerzijds de straatwand
Kapucijnenvoer, en sluiten aan op Materniteit en Instituut
Maisin. Ter hoogte van de welzijnstoren wordt de gevelrij
onderbroken om plaats te maken voor het inkomplein.
De hoogtes van de volumes komen voort uit de bouwhoogtes
van Materniteit en Instituut Maisin om zodoende een ensemble
te vormen te vormen rond het binnenhof of de tuinzone. Het
volume aansluitend op Cuythoek/Materniteit telt 5 bouwlagen
(1), en klimt op tot 7 bouwlagen aansluitend op het hoge volume
van de welzijnstoren. Het volume aansluitend op het Instituut
Maisin telt 4 bouwlagen, met een optopping tot 5 bouwlagen
aansluitend op de welzijnstoren (2).
1

binnenhof

De uitbreiding van de sokkel van de Welzijnstoren (3) over 3
bouwlagen laat toe een grotere publieke plint te voorzien om
ruimte te bieden aan de functies van het gebouw. Aan de zijde
van de Dijleruimte wordt er een publiek terras voorzien.
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6.5.4 INBREIDINGSSTUDIE OP CUYTHOEK / AMBASSADE

3 4
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Een bouwhistorische studie van het Ambassadegebouw
(1) aan de Brusselsestraat, leert dat het hoekgebouw
oorspronkelijk opgenomen was in een configuratie met een
binnenkoer, waarbij zelfs tegen de zuidelijke kopgevel was
aangebouwd. De typologie van een binnenhof, toegankelijk
doorheen een koetspoort aan de Brusselsestraat, en met een
2de orde bebouwing uitkijkend over het water (2), is bijzonder
stedelijk en tegelijk passend in de geschiedenis van het pand.
Door de verplichtte bouwafstand van 5 meter tot waterlopen
voor nieuwbouw, wordt het gebouw niet op de waterkant
opgetrokken.
In bouwhoogtes sluit het gebouw enerzijds aan bij de materniteit,
en bouwt af naar Ambassade en de naburige constructies.
Aan de Brusselsestraat zal het Breedhuis (3) en
Ambassadegebouw worden gerenoveerd en bestemd voor
wonen. Tussen beide panden wordt een nieuw poortgebouwtje
(4) gevoegd, met toegangspoort toegankelijk voor de
brandweer.
In verdere studie zal in overleg met de bevoegde instanties de
exacte volumetrie en bouwhoogte vastgelegd worden.
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OVERZICHTSPLAN CUYTHOEK-KAPUCIJNENVOERWELZIJNSTOREN-MAISIN
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Zicht op nieuwbouwvolume aan Kapucijnenvoer en doorsteek van Cuythoek naar binnenhof Materniteit
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Zicht op nieuwbouwvolumes aan Kapucijnenvoer

Zicht op inbreiding Cuythoek
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In de detailtoelichting masterplan is geduidt hoe de
randvoorwaarden en uitgangspunten concreet en specifiek
zijn verwerkt binnen de verschillende kwadranten van het
masterplan.
De masterplantoelichting bespreekt het resultaat en enkele
kwadrantoverschrijdende principes van al deze specifieke
ingrepen op de schaal van de hele Hertogensite.
Dit wordt aan de hand van verschillende aspecten toegelicht.
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7.1.1 FACTS & FIGURES: WATER
De doortocht van de Dijledelta doorheen Leuven is een sequens
van ‘episodes’, elk met hun eigen karakter, elkaar versterkend
en onderdeel van eenzelfde geheel. Het dubbelsysteem van 2e
Dijle-arm en de Aa vormen in Hertogensite een nieuwe episode
en structureren het masterplan.
De overwelvingen worden maximaal verwijderd en de
historische meander van de Dijle wordt hersteld. Hierdoor is
het mogelijk in het projectgebied 2.991 m² wateroppervlakte
zichtbaar en ervaarbaar te maken op de site.
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7.1.2
FACTS
BUURTGROEN

&

FIGURES:

AANEENGESLOTEN

Dwars op de noord-zuid lijn van Dijle en Aa verbinden grote
open ruimten de waterlopen van de Dijledelta waarbij de
valleistructuur naar voor treed. De groene oevers langs
het water, het parklandschap en de geplande tuin tussen
Welzijnstoren en het instituut Maisin transformeert de verharde
ziekenhuissite tot een groene woonwijk. Het groene hart
gevormd door dit aaneengesloten buurtgroen heeft een totale
oppervlakte van 16.039 m².
De groene oever ten oosten van de 2e Dijle-arm refereert naar
de historische ruimte tussen het water en de omwallingsgracht.
Het water bekleed in deze groene ruimte een belangrijke
bindende ecologische positie en zorgt voor een totale
blauwgroene ervaring voor bewoner en bezoeker van
Hertogensite. Niettegenstaande is de oppervlakte van het water
niet opgenomen in deze van het aaneengesloten buurtgroen.
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7.1.3 FACTS & FIGURES: VERHARDE OPENBAAR DOMEIN
Het aaneengesloten buurtgroen en de toegangen tot de
woningen wordt naar de omliggende buurten van Hertogensite
ontsloten door een uitgebreid openbaar domein. De
ontsluitingen verlopen via het Dijlepad, de dwarsverbindingen
op het Dijlepad vanuit Biezenstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat
overheen Hertogensite, de corridor vanuit de Kruidtuin en de
route langs de Aa en Romaanse Poort.
Binnen het verharde openbare domein zijn voor het masterplan
belangrijke publieke ruimten gelegen: het plein aan de Dijle,
het plein aan de Brusselsestraat, het plein tussen Welzijnstoren
en Kapucijnenvoer. Deze ruimte is overwegend voorzien van
steenachtige materialen echter met een veelvuldig voorkomen
van bomen.
In combinatie met het buurtgroen wordt een bruikbare publieke
ruimte van het binnengebied gerealiseerd met een totale
oppervlakte van 3.17 Ha.
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7.1.4 FACTS & FIGURES: COLLECTIEVE EN PRIVATE
GROENRUIMTE
De collectieve en private buitenruimten, verbonden aan de
bebouwing en niet publiek toegankelijk, worden maximaal
groen ontwikkeld. De woningen worden direct geschakeld op
deze groene buitenruimten.
De collectieve groenruimten hebben een gezamenlijke
oppervlakte van 6.333 m². Voor de privatieve groenruimten
bestaande uit mooie stadstuintjes gelieerd aan de
grondgebonden woningen, is 1.681 m² voorzien.
In de collectieve ruimten is ook typologische variatie mogelijk:
een binnenhof, wonen rond een collectieve tuin, her hervinden
van de buitenruimte van het historische gasthuis, etc.
De 5 lindenbomen ter hoogte van de stadschool worden mee
opgenomen in een collectieve ruimte.
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7.1.5 FACTS & FIGURES: GROEN KAPITAAL
In de perceptie van Hertogensite dragen de collectieve en
privatieve groenruimten bij aan het aaneengesloten buurtgroen.
Hoewel deze collectieve en privatieve groenruimten door de
bezoeker van Hertogensite niet betreden kan worden vormen
ze met het aaneengesloten buurtgroen een visueel ervaarbaar
geheel.
Zonder rekening te houden met groene elementen in de
verharde openbare ruimte en het water wordt op het maaiveld
een groen kapitaal gerealiseerd van 2,4 hectare. Ook de
intensieve groendaken dragen bij zodat Hertogensite als een
uitermate groene leefomgeving naar voor zal treden in het
centrum van de stad.
De ondergrondse parkeervoorzieningen zijn dermate
ingeplant dat deze maximaal onder nieuwe bebouwing
worden gerealiseerd teneinde de ontwikkelingskansen van het
buurtgroen te maximaliseren.
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7.1.6 FACTS & FIGURES: BEBOUWING & RUIMTEBALANS
De resterende oppervlakte wordt ingenomen door de behouden
en nieuwe bebouwing. De footprint van de gebouwen bedraagt
24.399 m².
Samenvattend wordt volgende ruimtebalans bekomen voor
masterplan Hertogensite:
• water: 2.991 m²
• publieke ruimte van het binnengebied: 31.747 m² (waarvan
16.039 m² voorzien voor het aaneengesloten buurtgroen)
• collectieve groenruimte: 6.333 m²
• privatieve groenruimte: 1.681 m²
• bebouwing: 24.399 m²
De totale resulterende oppervlakte Hertogensite op maaiveld is
67.151 m² (6,71 Ha).
De bebouwde bezettingsgraad van het maaiveld bedraagt 36,3%.
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7.2.1 FACTS & FIGURES: STEDELIJK WONEN - MAAIVELD
Een uitgesproken stedelijk project voorziet een gevarieerde mix
aan functies. Hoewel Hertogensite voornamelijk geconcipieerd
is als woonwijk waarbij de woonontwikkeling centraal staat, zijn
enkele grootschalige gemeenschapsvoorzieningen in het plan
opgenomen. Deze programma’s bezorgen Hertogensite, en bij
uitbreiding de Benedenstad een uitgesproken identiteit.
De geschiedenis van de plek als ziekenhuissite blijft
behouden door de Welzijnstoren waarin een publiek, stedelijk
zorgprogramma op verschillende schaalniveaus wordt
opgenomen, en het aangelegen woonzorgcentrum met
assistentiewonen dat deels is voorzien in het instituut Maisin.
Vanuit het programma van de nieuwe podiumkunstenzaal
ontstaat een cultuurcluster die het SLAC, de Dijleterrassen, de
Romaanse Poort en de Predikherenkerk verenigen.
Langsheen
de
Minderbroedersstraat
bundelen
de
monumentenzone, de auditoriagebouwen en Vesaliusinstituut
en de Kruidtuin zich tot museale cluster.
Commercieel
Cultureel
Zorg
Horeca
Residentieel
Hotel
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7.2.2 FACTS & FIGURES: STEDELIJK WONEN - HOGERE
VERDIEPINGEN

Programma’s als cultuur en, zorg behouden hun functie
op hoger liggende verdiepingen. Commerciële ruimte
of horecagelegenheden situeren zich in de plint van
woongebouwen. Hierdoor wordt een groot aandeel wonen
bekomen met een actieve plint naar de openbare ruimte.
Commercieel
Cultureel
Zorg
Horeca
Residentieel
Hotel

Er wordt een totale gebouwde vloeroppervlakte gerealiseerd
van 103.152 m².
De resulterende vloer-terreinindex (V/T) bedraagt 1,56.
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7.3.1 FACTS & FIGURES: WONINGTYPOLOGIE
Het residentiële programma voor Hertogensite is zéér
gevarieerd en zal diverse doelgroepen aantrekken.
Thematisch kunnen 4 hoofdgroepen onderscheiden worden:
Grondgebonden woningen
Appartementen
Appartementen in hoogbouwvolumes
Woonzorg
Binnen deze hoofdgroepen worden meerdere woontypologieën
voorzien: duplex / loft / split-level / hoekwoning / atelierwoning
/ casco / penthouse.
Behalve een traditioneel woonprogramma worden ook
specifieke en bijzondere woonvormen onderzocht: woonzorg
en zorgwonen / assistentiewonen / co-housing
Er worden ongeveer 540 woongelegenheden gerealiseerd op
Hertogensite. In de woonzorgcomponent worden bijkomend
120 eenheden voorzien.
Tevens is er aandacht voor marktconform / budget / sociaal
wonen. 10 % van de woongelegenheden zijn voorzien voor het
sociaal wonen.
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7.3.2 FACTS & FIGURES: BOUWHOOGTES
Er bestaat een grote variatie aan bouwhoogten op de site.
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7.4 ERFGOED: OMGANG MET HET BESTAAND
ZIEKENHUIS-PATRIMONIUM IN HET MASTERPLAN
HERTOGENSITE
Kader
De ziekenhuissite Sint-Rafaël en Sint-Pieters is vandaag
een complex, uitermate dicht bebouwd kluwen van utilitaire
gebouwen, volledig versteend en geïsoleerd van de omliggende
stadswijken.
De voortdurende schaalvergroting van de ziekenhuisinfrastructuur en de duidelijke grens van het terrein, heeft
geleid tot een steeds verdere verdichting. De continue
druk van noodzakelijke extra vloeroppervlakte voor steeds
nieuwe ziekenhuisfuncties, initieerde gaandeweg een louter
pragmatische attitude bij de planners, waarbij ruimtelijke
kwaliteit – licht, lucht, groen, … - overduidelijk geen criterium
meer waren. Gebouwen werden aangebouwd en opgetopt
met extra verdiepingen, buitenruimtes en binnenhoven werden
volgebouwd, zelfs het water werd overwelfd om letterlijk plaats
te maken voor ziekenhuisinfrastructuur. Wanneer tenslotte
de site vol was, ontstond de nood de hoogte in te gaan, met
ziekenhuistorens die letterlijk over en doorheen de bestaande
bebouwing werden opgetrokken… De ziekenhuissite werd zo
een palimpsest, accumulatie van bouwcampagnes en visies.
Soms een fascinerende, soms ook een ronduit groteske collage.
De druk gaat pas van de ketel wanneer de beslissing genomen
wordt om de ziekenhuisactiviteit te verplaatsen naar een nieuwe
campus – Gasthuisberg.
Analyse
Binnen het doorgegroeid systeem van bouwmassa op de site, is
een duidelijk onderscheid te ontwaren in de erfgoedwaarde van
de verschillende bouwfasen. Er werd door het ontwerpteam een
minutieus onderzoek gedaan, gebouw per gebouw en bouwfase
per bouwfase, naar deze erfgoedwaarde. Het resulteerde in
een bouwhistorisch overzicht van de ziekenhuissite en een
bundel gebouwfiches, waarbij naast het documenteren van elk
gebouw, ook een waardering omtrent het erfgoedbelang werd

opgenomen. Criteria voor deze waardering zijn:
• de initiële kwaliteit en betekenis van het gebouw
• de documentatiewaarde en representativiteit van het gebouw
– uiteraard hoofdzakelijk inzake ziekenhuisevolutie
• de huidige toestand waarin het gebouw wordt aangetroffen:
alle gebouwen werden grondig getransformeerd, soms in die
mate dat de initiële kwaliteit haast volledig verdwenen is, en
niet meer te reconstrueren
• de potenties van het gebouw inzake herbestemming, waarbij
erop werd toegezien dat gebouwen in hun essentie kunnen
gerenoveerd worden, en niet door noodzakelijke hedendaagse
ingrepen zodanig aangetast worden dat de erfgoedwaarde
dreigt op de achtergrond te geraken.
Aansluitend op deze optekening en eerste waardering, werd
door de adviseur monumentenbeleid van de stad Leuven de
erfgoednota Hertogensite opgesteld, die de krijtlijnen inzake
omgang met het bestaand patrimonium uitzette, en behalve
het juridisch statuut van de gebouwen ook de kwaliteiten en de
positie van het erfgoed in rekening brengt.

bouwcampagnes gradueel zouden verdwijnen, en werd dus
geen zorg besteed aan de onderlinge verhouding of aansluiting
van de gebouwen – ontstaat een conflict met de ruimtelijke
kwaliteit en wordt het vaak noodzakelijk om een keuze te
maken. Behoud van het ene, impliceert dan het verdwijnen van
iets anders.
Een tweede belangrijke vaststelling is dat Hertogensite op een
bijzonder strategische plek in het hart van de Benedenstad
is gesitueerd. Logischerwijze ontstaan er op zulke plekken
ruimtelijke claims die de site overstijgen, en zodoende in
conflict kunnen komen met het bestaande patrimonium.
Voorbeelden zijn onder meer de huidige en toekomstige
openbaar vervoersontsluiting van de binnenstad, mobiliteitsvisie
Benedenstad, de nood aan buurtgroen in de omliggende
wijken, de wens om site-overstijgende publieksgerichte
functies te integreren zoals de welzijnstoren of te onderzoeken
(podiumkunstenzaal), …

Opgave

De afweging van belang bij conflict tussen vastgestelde
erfgoedwaarden en hoger omschreven ruimtelijke claims op de
site, werd telkens gemaakt in het kader van de globale ambities
van het masterplan. De methode is die van het ontwerpend
onderzoek geweest, waarbij telkens varianten naast elkaar op
voor- en nadelen werden beoordeeld.
De beoordeling gebeurde binnen het overlegmodel,
waarbij naast de kerngroep stad Leuven – waar ook de
erfgoedambtenaar van de stad deel van uitmaakt – ook de
belanghebbende instanties werden geraadpleegd. In casu het
agentschap Onroerend Erfgoed, DeLijn, Mobiliteit Vlaanderen,
De Vlaamse Milieumaatschappij en de verschillende
gespecialiseerde stadsdiensten.

Een belangrijke opgave bij het ontwerp van het masterplan
voor de toekomst van de ziekenhuissite in de Benedenstad, is
klaarheid scheppen in dit conglomeraat, en de noodzakelijke
ruimtelijke kwaliteit toevoegen. Dat gaat in eerste
instantie over kwalitatieve buitenruimtes, groenruimtes en
noodzakelijke tussenafstanden tussen gebouwen voor dagen zonlichttoetreding. Ook de ambitie de site maximaal te
verknopen met de omliggende stad komt onvermijdelijk in
conflict met het bestaande dichtbebouwde patrimonium.
Veel van de gebouwen met duidelijke erfgoedwaarde – volgens
welk criterium dan ook – werden opgezet met een verzorgde
inplanting en kunnen dus opnieuw als structurerende én
beeldbepalende elementen voor de open ruimte rondom
zich ingezet worden. Zoals de toelichtingsschema’s van het
masterplan tonen, worden ze in het nieuwe ontwerp op die
wijze geïntegreerd.
Waar het palimpsest ten volle opleeft – vaak werden nieuwe
bouwlogica’s aangezet met de overtuiging dat de oudere

Methode

Bij belangrijke stappen werd de consultatie breder gevoerd,
binnen het kader van de Klankbordgroep en instrumenten als
de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening.
De adviezen van deze consultatierondes werden telkens
verwerkt in een nieuwe iteratie van het ontwerp, zodat de
afweging en weerhouden opties telkens zowel verfijnd als
afgetoetst werden.
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Visie op erfgoed in het kader van het Masterplan Hertogensite
Uit het ontwerpend onderzoek kwamen volgende principes naar
voren inzake omgang met patrimonium van erfgoedwaarde:
• erkenning en versterken van de kwaliteit en positie van het
erfgoed in het nieuwe plan
• compatibiliteit met factoren die het eenzijdig erfgoedbehoud
overstijgen, waarbij verzoening van de belangen de eerste
betrachting is
• kwaliteitsgenererende eigenschap van de gebouwen in het
kader van een nieuwe binnenstedelijke ontwikkeling
• erkennen van en behoud van de identiteit van de gebouwen,
ook als document van de ontwikkelingsfasen van de
ziekenhuissite. In die optiek worden al te invasieve ingrepen,
amputaties of perforaties die het gebouw in zijn ziel aantasten,
vermeden
• inzetten van waardevol patrimonium als structurerende en
beeldbepalende elementen
• geen verzelfstandiging van patrimonium tot solitaire objecten.
De natuurlijke habitat van de ziekenhuisgebouwen is het
ensemble: ze stonden steeds ingebed in grotere bouwgehelen.
Het is een bouwlogica die sturend geweest is voor het nieuwe
masterplan.
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Motivatie afbraak van enkele panden van waarde.
Zoals hoger gesteld is de ruimtelijke claim van siteoverstijgende ambities, alsook de uitbouw van een kwalitatieve
binnenstedelijke ontwikkeling, soms conflicterend met de
vastgestelde erfgoedwaarde van een pand. Hoewel meestal het
ontwerpend onderzoek tot oplossingen heeft geleid die behoud
mogelijk maken en zelfs de positie van de bewaarde panden
versterkt, is in enkele gevallen een weloverwogen keuze
gemaakt voor afbraak. Deze keuze is nooit het gevolg van één
afzonderlijk argument, maar het gevolg van een weging waarbij
alle argumenten gelijktijdig in rekening gebracht worden:
• Klooster- en verpleegsterschool Sint-Elisabeth (1932)
Het betreft een L-vormig gebouw in Nieuwe Zakelijkheid-stijl,
opgenomen op de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed. Het pand was in gebruik als verpleegsterschool en
nadien als studentenhuisvesting. Sinds 2014 is het pand
ontruimd, om reden van brandveiligheid. Voor meer informatie
wordt verwezen naar de bundel gebouwfiches, de Erfgoednota
Hertogensite en de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
Mobiliteit:
De erfgoedwaarden werden ten opzichte van de
mobiliteitsproblematiek in de benedenstad afgewogen. Om het
knelpunt in de verkeersstructuur op het kruispunt Kapucijnenvoer
en Biezenstraat op te lossen, 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 rooilijn ter hoogte van de niet-beschermde Klooster- en
verpleegsterschool Sint-Elisabeth terug te leggen.
Naar de toekomst toe, wordt op de site een bedding gevrijwaard
voor een nieuwe hoogwaardige openbaar vervoersontsluiting
van het stadscentrum. Het tracé dwarst vanuit vanuit de
Biezenstraat de Kapucijnenvoer, en komt ter hoogte van de
Klooster- en verpleegsterschool Sint-Elisabeth op de site.
Het terugleggen van de rooilijn ter hoogte van de Kloosteren verpleegsterschool Sint-Elisabeth biedt bovendien de
opportuniteit en de ruimte om de mobiliteitslus Kapucijnenvoer–
Biezenstraat éénduidig in de aanleg van het openbaar domein
te verankeren.
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Het verbreedde kruispunt vormt een belangrijk moment dat
de huidige continuïteit van de Kapucijnenvoer als verkeersas
doorbreekt, hierdoor ademruimte creëert in een zeer gesloten
deel van de Kapucijnenvoer en de afbuiging naar Biezenstraat
aannemelijk maakt. Het deel van de Kapucijnenvoer ten noorden
van de Biezenstraat wordt aangelegd als autoluwe straat. Met
de sloop van de Klooster- en verpleegsterschool Sint-Elisabeth
bestaat daarnaast 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.
Tenslotte is ook de ontsluiting van de site zelf inzake
parkeerinfrastructuur bepalend: inzake mobiliteit is het
aangewezen de grootste parkeerinfrastructuur rechtstreeks
aan te koppelen op de verkeerslus Kapucijnenvoer – SintJacobs – Tervuursesteenweg, dit om de historische, smalle
straten als Minderbroedersstraat, Onze Lieve Vrouwstraat en
Brusselsestraat maximaal te ontzien.
Ter hoogte van deze verkeerslus, bevinden zich op de site
over de volledige lengte panden met erfgoedwaarde: het
Anatomisch Theater, de Stadsschool nr. 3 en de Klooster- en
verpleegsterschool Sint-Elisabeth. De centrale locatie van deze
laatste op de site, maakt het mogelijk om het parkeren sterk te
concentreren in een ondergrondse parking die rechtstreeks op
de verkeerslus aantakt.
Structuuranalyse:
Het pand is opgetrokken uit een staalskelet met voorzetgevels
in metselwerk. Bouwtechnisch onderzoek wees uit dat de
staalstructuur ondergedimensioneerd is inzake doorbuigingen
bij normale belasting. Ook ingrepen inzake brandveilig maken
van deze staalstructuur dringen zich op. Het conform de
huidige normen brengen van deze structuur veronderstelt
ingrepen die een grote impact zouden hebben op de aanwezige
erfgoedswaarden van het gebouw.

• Auditorium Maisin (1928)
Het betreft het auditoriumvolume, aangebouwd tegen de
noordgevel van het Instituut Maisin. Het instituut Maisin is
opgenomen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Voor
meer informatie wordt verwezen naar de bundel gebouwfiches,
de Erfgoednota Hertogensite en de Inventaris Onroerend
Erfgoed.
Het Instituut Maisin – of Kankerinstituut – wordt behouden,
nauwgezet gerestaureerd en herbestemd, bij voorkeur tot
woonzorgcentrum. Het gebouw bestaat uit een hoofdvleugel en
later aangebouwd auditoriumvolume.
Het auditorium is niet meer in oorspronkelijke staat. Het
oorspronkelijke mansardedak is verdwenen, bovenop het
gebouw werd een extra verdieping toegevoegd, waardoor
bv. het oorspronkelijk typische bovenlicht uit het auditorium
verdween, op verschillende plekken werd tegen het auditorium
aangebouwd. Hoewel het auditorium één van de meest
waardevolle auditoriuminrichtingen van de site herbergt, is het
verder belangrijke delen van zijn oorspronkelijke erfgoedwaarde
verloren.
De site bevat 3 historische auditoria, waarvan 1 beschermd
is, en 2 op de inventaris staan. Het behoud van alle drie de
auditoria kan omwille van verschillende redenen (economie,
functionaliteit, ...) niet worden afgedwongen. Vanuit die optiek
werd in de Erfgoednota van de stad Leuven prioriteit gegeven
aan het behoud en de herbestemming van de geclusterde
auditoria Heelkunde en Pathologie (met inbegrip van het houten
meubilair). Bedoeling is dat zij mee ingeschakeld worden voor
lezingen en seminaries van HistarUZ en van het Rega-instituut
wanneer dit herbestemd is.
Bovendien maakt de schaal van het auditorium van het Instituut
Maisin dat een herbestemming van de hoofdvleugel van het
Instituut sterk bemoeilijkt zou worden. Er zouden dan aan
quasi de helft van de noordgevel geen ramen voorzien kunnen
worden.

Dit is niet verenigbaar met de functie die het gebouw krijgt als
woonzorgcentrum, een functie die voor het overige perfect
verzoenbaar is met de originele en waardevolle gang- en
kamerstructuur die nog in het gebouw aanwezig is, en die deel
uit zal maken van een zorgcluster rondom de welzijnstoren.
Op de plaats van het auditorium voorziet het masterplan in
een cruciale groene verblijfsruimte. Deze groene ruimte trekt
het centrale buurtpark, waar het onderdeel van uitmaakt, ver
door in het eerder verharde westelijk deel van de site. De
groene ruimte is tenslotte ruimtelijk essentieel om zowel het
woonzorgcentrum als de welzijnstoren voldoende ruimte, licht,
lucht en groen te geven.
• Stooktoren
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.
Om het belangrijkste erfgoed van de site – de stadsomwalling
met gracht - meer ruimte en context te geven wordt de
stooktoren niet behouden in het masterplan.
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• Grijze toren Sint-Pieters
Vanuit duurzaamheidsoogpunt werd gevraagd na te gaan of
behoud en herbestemming van de grijze toren Sint-Pieters een
optie is. Het gebouw is niet opgenomen op de Inventaris van
het Bouwkundig Erfgoed en heeft slechts beperkte waarde.
Na onderzoek wordt afbraak voorgesteld om volgende
motivatie:
Het gebouw dateert van voor de huidige brandnorm. Vandaag
valt het onder de classificatie Hoogbouw, waardoor minimum
2 vluchtwegen noodzakelijk zijn. De opbouw met centrale
gangstructuur kan dus niet gewijzigd worden. De lange gangen
zonder daglicht zijn weinig kwalitatief.
De inplanting van het gebouw werd ingegeven door
oppervlaktemaximalisatie, en negeert een verzorgde
aansluiting op de Dijle en de Romaanse Poort. De ambitie
om de opengelegde Dijle en groene Dijleoevers voldoende
zichtbaar te maken in de Brusselsestraat is niet compatibel met
behoud van het pand.
Het gebouw heeft geen stedelijke ambitie: de plint is identiek aan
de hogergelegen verdiepingen, en dient dus grondig aangepast
om een levendige, publieke plint te worden, essentieel voor het
kernwinkelgebied Brusselsestraat.
De Noord-Zuid oriëntatie en de te behouden gangstructuur,
maakt dat de helft van nieuwe woongelegenheden louter noord
georiënteerd zouden zijn. Door langgerekte, hoge bouwvorm
(slab, geen toren), wordt bovendien een determinerende
slagschaduw op de Brusselsestraat geworpen.
Het behoud van dit pand is niet te verenigen met de zoektocht
naar de inplanting van een belangrijke publieke functie als
de podiumkunstenzaal aan de Brusselsestraat mogelijk te
maken. Dergelijke functie is essentieel als bestemming voor de
Leuvenaar, om dit deel van de benedenstad te doen opleven.

• Vleugel N – In- en uitwendige Ziekten (tussen 1928 en1936)
Vleugel N maakt deel uit van de cluster Materniteit, Pediatrie en
in- en uitwendige ziekten, in verschillende fasen opgetrokken
tussen 1928 en 1936. De cluster is opgenomen op de
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Voor meer informatie
wordt verwezen naar de bundel gebouwfiches, de Erfgoednota
Hertogensite en de Inventaris Onroerend Erfgoed.

• Stadsschool nr. 3 (1874-1875):
Voor de volledigheid wordt de Stadsschool nr. 3 ook in dit
overzicht opgenomen. Het beeldbepalende geheel aan de
Kapucijnenvoer en de uitbreiding van Frische worden behouden
en herbestemd. Ook de globale opbouw, met inbegrip van de
oude speelplaats en de speelplaatsbomen, wordt in het nieuwe
plan bewaard.

Vleugel N bevindt zich tussen het auditorium Maisin en het
gebouw Materniteit en Pediatrie, aan de Dijlezijde. De VTCBtoren, voorbode van een masterplan dat uitging van afbraak
van alle bestaande panden, werd in de jaren ’70 koudweg
tegenaan de vleugel N gebouwd, zonder enige aansluiting
(verschil in vloerpeilen, geen daglicht, …). Een keuze tussen
beide panden dringt zich op.

De achterliggende, lage klassenvleugel heeft echter veel
van haar erfgoedwaarde verloren, door afbraak van het
mansardedak met bovenlicht boven de brede klassengang en
vanwege verschillende interne verbouwingen. Het masterplan
voorziet in een bijzondere duplextypologie, ontsloten door een
centrale pandgang die van bovenuit uitgelicht wordt door een
ritme van patio’s. Het is een typologie die ontstaat als specifiek
antwoord op het oorspronkelijk concept van de opbouw van de
stadsschool, waarbij de overdekte speelplaats als collectieve
binnenruimte en de buitenspeelplaats als collectieve
buitenruimte worden ingezet.
Verder onderzoek dient uit te wijzen of het geheel of delen
van de bestaande klassenvleugel kunnen herbestemd
worden in deze typologie. Afbraak van deze klassenvleugel
is in het masterplan dus niet vastgelegd, maar behoort tot de
mogelijkheden indien uit het verdere onderzoek blijkt dat dit in
het belang van de respectvolle herbestemming van het gehele
ensemble van de stadsschool nr.3 kadert.

Qua typologie – gang met kamers - is Vleugel N identiek aan
de vleugels Materniteit en Pediatrie, die in het masterplan
behouden en herbestemd worden.
De VTCB-toren vertegenwoordigt een andere, recentere
typologie, uniek op de site, en is bijzonder door de snede:
tussen elke vloer werd een technische tussenvloer gebouwd,
die elk van de verdiepingen een bijzondere flexibiliteit geeft.
Gezien de ambitie van UZLeuven om een welzijnscentrum
op de site op te richten, bleek de typologie van de VTCBtoren uitermate geschikt om deze publieke functie met vaak
wisselend programma te huisvesten.
De afbraak van Vleugel N zorgt voor daglicht naar de VTCBtoren toe, en sluit deze toren aan op het centrale buurtpark,
met een zonneterras aansluitend op een publieksgerichte
functie. Bovendien kan door de afbraak van Vleugel N ook de
groenruimte tot diep op de westeroever doordringen, en een
rustige, publieke verblijfsruimte vormen in het centrum van de
woon-zorgcluster.

Het behoud van dit pand is onverenigbaar met het vrijwaren
van een bedding voor toekomstig hoogwaardige openbaar
vervoersontsluiting van het stadscentrum.
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7.5.1 MOBILITEIT: ZACHT VERKEER & FIETSSTALLING

Door het autovrije uitgangspunt en het inrichten van een
fijnmazig netwerk op de site ontsluiten de omliggende buurten
overheen hertogensite. Dit netwerk voor zacht verkeer ontsluit
desgevallend de site ook intern met een grote doorwaarbaarheid
voor de zachte mobiliteitsvormen tot gevolg.
In het netwerk voor zacht verkeer is een belangrijke rol
weggelegd voor het Dijlepad, dat als een verharde strook
voor wandelaar, fietser en occasioneel verkeer noord-zuid
Hertogensite doorkruist. Het Dijlepad splitst zich ter hoogte van
het Dijleplein zuidwaarts in twee parallelle routes. Langs het
Dijlepad, aan de waterzijde van de stadswal, wordt in de groene
oever van de Dijleruimte een oeverpad voorzien met de nodige
stijgpunten naar het Dijlepad. Zo wordt het mogelijk letterlijk
de groene oever te betreden begeleid langs het voorziene pad
zodat de ecologische structuren niet verstoord worden. Dwars
op het Dijlepad sluiten oost-westwaarts diverse aansluitingen
aan waardoor de maaswijdte van het netwerk wordt verkleind.
Een belangrijke nieuwe verbinding is deze van Sint-Jacobs
naar het stadscentrum.
Voor bewoners en bezoekers zijn een aandeel fietsenstallingen
voorzien, zowel op maaiveld als ondergronds. Vanuit het
MOBER wordt afgeleid dat er 1.749 m² fietsstalling voor
bewoners ingericht dient te worden en 773 m² voor bezoekers.
In principe is de fietsstalling voor bewoners steeds op
maaiveldniveau voorzien terwijl de fietsstalling voor bezoekers
ondergronds voorzien wordt.
De fietsenstalling voor bezoekers is gekoppeld aan de grotere
functies die het merendeel aan bezoekers zal aantrekken: de
Welzijnstoren, de podiumkunstenzaal en de museale cluster.
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7 TOELICHTING MASTERPLAN
7.5.2 MOBILITEIT: BEZOEKERSPARKEREN

Op basis van een tussentijdse versie van het masterplan werd reeds
in deze (masterplan)fase een mobiliteitseffectenrapport (MOBER)
opgesteld. De resultaten van dit MOBER hebben mee keuzes
voor het masterplan bepaald en zullen meegenomen worden in de
mobiliteitsvisie die door de stad Leuven wordt opgemaakt voor de
benedenstad.
Omwille van het autovrij houden van de site, gekoppeld aan een
autoluwe middeleeuwse binnenstad, wordt parkeren ondergronds
voorzien. Minstens de parkeerbehoefte voor het woonprogramma
wordt op de site ondergebracht. De stad zal, vanuit de principes
van een duurzame wijk, onderzoeken of de huidige parkeernorm
voor wonen (1,3 per woning) verlaagd kan worden.
Het (personeels)parkeren gekoppeld aan de niet-woonfuncties zal
slechts beperkt een plaats krijgen op de site. Voor het personeel
van de welzijnstoren wordt onderzocht of dit op site Gasthuisberg
kan gebeuren.
Het parkeren voor bezoekers wordt opgevangen in het aanbod
publiek parkeren in de benedenstad (o.a. rotatieparkings
Sint-Jacobs en de toekomstige Bruulparking). Het MOBER
geeft aan dat wanneer de afname in ziekenhuisactiviteiten in
rekening wordt genomen er overdag voldoende capaciteit in
de benedenstad aanwezig is en zeker zal zijn wanneer parking
Bruul wordt gerealiseerd. ’s Avonds wanneer er activiteiten in de
podiumkunstenzaal kunnen plaatsvinden wordt ook gekeken naar
het gebruik van andere rotatieparkings (Ladeuze, Heilig Hart,…).
Het MOBER gaf aan dat het gebruik van een podiumkunstenzaal als
congresruimte de verkeersleefbaarheid van de benedenstad onder
druk kan zetten. Indien het sporadisch gebruik als congresfaciliteit
wenselijk is zal onderzocht moeten worden op welke manier aan dit
gegeven een antwoord kan geboden worden.
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7 TOELICHTING MASTERPLAN
7.5.3 MOBILITEIT: ONDERGRONDS PARKEREN

De toegangen tot de ondergrondse parkeerinfrastructuur zijn
afgestemd op de verkeerslussen uit het mobiliteitsplan van de stad.
De ondergrondse parkeergelegenheid met de grootste capaciteit
is voorzien met de in- en uitrit infrastructuur gelegen aan de
Kapucijnenvoer, aangezien deze straat deel uitmaakt van het
primaire ontsluitingslussensysteem volgend uit het mobiliteitsplan
stad Leuven. Op basis van de resultaten van het MOBER zal de
stad verder onderzoeken of de Kapucijnenvoer in de toekomst in
twee, dan wel één richting ontsluit. De in- en uitrit infrastructuur kan
op eender welk principe aansluiting vinden.
Een bijkomende reden om de grootste parkeercapaciteit aan de
Kapucijnenvoer te voorzien is het beperken van de verkeerdruk
op de Minderbroedersstraat en Brusselsestraat. Aan beide straten
dienen namelijk ook ondergrondse parkeercapaciteit voorzien te
worden.
Vanuit de Minderbroedersstraat dient over een beperkte afstand
over de verharde ruimte langs de stadsomwalling gereden te
worden vooraleer de parkeergarage te bereiken. De toegang tot
het ondergronds deel wordt gerealiseerd door een autolift in plaats
van een in- en uitrit. Dit zodat een maximum aan grondgebonden
woningen aangeboden kunnen worden. Om de toegang vanuit de
Brusselsestraat in het gevelbeeld beperkt te houden is geopteerd
de in- en uitrit infrastructuur enkel-richting te organiseren. Door
middel van een lichtgestuurde regeling wordt het in en uitrijden
afgehandeld. Aangezien de stad de verkeerscirculatie in de
benedenstad nog verder onderzoekt is het momenteel nog niet
geweten hoe deze in de toekomst zal ontsluiten. Gezien de beperkte
straatbreedte wordt vermoed dat de Brusselsestraat een enkelrichting straat zal worden. Ongeacht de toekomst is er voldoende
ruimte om de parking steeds te ontsluiten op het wegennet.
Een aantal stijgpunten vanuit de ondergrondse parkeergarages is
gekoppeld op de kernen van de bovenliggende bebouwing. Een
aantal stijgpunten dienen daarnaast toegang te geven tot het
publieke domein. De positie van deze stijgkernen is momenteel
facultatief opgenomen. De exacte positie zal in de toekomst volgen
uit de architecturale invulling van de bovenliggende gebouwen en
de technische uitwerking van de parkeergelegenheden.

MASTERPLANNOTA

HERTOGENSITE
RESITERRA

TV DG&P - 360

7 TOELICHTING MASTERPLAN
7.5.4 MOBILITEIT: OCCASIONEEL VERKEER

Niettegenstaande de ambitie Hertogensite autovrij te houden
is het noodzakelijk een beperkt occasioneel verkeer op de site
toe te laten. De toegang tot de site wordt verkregen door middel
van een intelligent systeem van verzinkbare palen zoals dit
reeds in bepaalde gebieden in Leuven wordt toegepast.
In eerste instantie dienen de hulpdiensten (brandweer,
ambulance, politie) steeds toegang te hebben tot het
terrein. Het is eveneens noodzakelijk dat alle functies
bereikbaar zijn. Een deel van de gebouwen zijn steeds
bereikbaar via de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de
Minderbroedersstraat. Op de site is de maatvoering van het
publieke domein uitgewerkt zodat alle gebouwen bereikbaar
zijn voor de hulpdiensten.
Verder kan occasioneel verkeer bestaan uit
vuilnisophaaldienst en verhuiswagens. In detail dient
geanalyseerd te worden of de toegankelijkheid van de
voor thuisverpleging of het ophalen van andersvaliden
toegestaan worden.

de
nog
site
kan

De podiumkunstenzaal, omwille van de geplande
theaterstukken, dient bereikbaar te zijn voor grote vrachtwagens
die hele decors en benodigdheden vervoeren.
Deze toeleveringen hebben een beperkte impact op het
wegennet aangezien de geplande opvoeringen mogelijks enkele
dagen resideren. Er wordt uitgegaan van 1 à 2 vrachtwagens
per productie.
De loskade wordt bereikt vanuit de Brusselsestraat tussen de
podiumkunstenzaal en de Romaanse Poort. De vrachtwagens
rijden tot de projectgrens met het Kloosterhotel. Dan wordt
achterwaarts tot de loskade gereden.
De vertrekkende beweging start door een draaibeweging
richting Brusselsestraat. Van deze route wordt ook door de
hulpdiensten gebruik gemaakt om de zijkant van de Romaanse
Poort en de achterzijde van het Klossterhotel te ontsluiten.
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7 TOELICHTING MASTERPLAN
7.5.5 MOBILITEIT: OPENBAAR VERVOER & HALTEPLAATSEN

Het openbaar vervoer in Leuven is georganiseerd volgens
een oost-west-bundel die het station met Gasthuisberg
verbindt. Deze openbaar vervoersas verloopt ter hoogte van
Hertogensite langs de Kapucijnenvoer tussen de Biezenstraat
en de Brusselsestraat. Ter wille van de vlotte doorstroming van
de openbaar vervoersas is de rooilijn op Hertogensite aangepast
om niet hinderende bochtstralen voor elkaar kruisende bussen
mogelijk te maken. Bijkomend is de Kapucijnenvoer autoluw
gemaakt.
Momenteel zijn de bushaltes in de Kapucijnenvoer voorzien
aan de hoek met de Biezenstraat. In de toekomst wordt gepleit
om een bushalte te voorzien voor de Welzijnstoren voor de
buslijnen richting station. Een halte voor de buslijnen richting
Gasthuisberg wordt voorzien tussen de halte Welzijnstoren en
Biezenstraat.
Mocht in de toekomst het wenselijk blijken dat een hoogwaardig
openbaar vervoer met hoge capaciteit wordt geïmplementeerd
in het Leuvense stadscentrum, dan is een doortocht doorheen
Hertogensite mogelijk door het vrijwaren van een (mogelijk)
tracé. Een halte voor het hoogwaardig openbaar vervoer is
voorzien tussen Romaanse Poort en de podiumkunstenzaal.
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7 TOELICHTING MASTERPLAN
7.6.1 OPENBAAR DOMEIN: INRICHTING

Het openbare domein wordt gevormd door een verscheidenheid
aan specifieke plekken binnen grotere gehelen.
Het aaneengesloten buurtgroen is niet opgebouwd uit
eenzelfde layer, maar wel door verschillende elkaar rakende en
beïnvloedende biotopen. De groene oever van de Dijleruimte
zal een ecologischer en natuurlijker karakter ontwikkelen dan
de aanliggende parkzone. Het Dijlepad wordt anders ingericht
dan de wandeling langs de Aa of de corridor vanaf de Kruidtuin
tot het plein aan de Dijle. Ook zal bijvoorbeeld de inrichting van
het plein aan de Brusselsestraat een ander karakter hebben
dan de vestibule voor de Welzijnstoren.
Enkele basisprincipes:
• Voetgangers en fietsers worden gemengd in dezelfde
profielloze ruimte
• Groene oevers als grasvlakte met meanderende treden
waar ruigten (waar de natuur zich vrij kan ontwikkelen) en
verblijfsplekken elkaar afwisselen
• Gevarieerde functionaliteit: rustige tuin, ontmoetingsplek,
actief speelparkje, buurtbarbeque, terras, etc
• Flexibele, open, polyvalente aanleg
• Voorzien van speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren
• Gebruik van een kleinschalige, permeabele verharding
• Bomengrid uitgespreid over groene en verharde ondergrond,
verspreid over publiek én privaat terrein
• knipogen naar het verleden: de eerste botanische tuin, taxus
ter hoogte van instituut Maisin , de kloostertuinen, speelplaats
stadschool,etc
• herbicidevrij onderhoud
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7 TOELICHTING MASTERPLAN
7.6.2 OPENBAAR DOMEIN: VUILSORTEERSTRATEN

Er wordt voorgesteld om op Hertogensite de vuilnisophaling te
organiseren door middel van vuilsorteerstraten in plaats van
door de traditionele wijze.
Hierdoor heeft de bewoner de mogelijkheid zijn vuilnis weg
te brengen wanneer het hem/haar past. Zodoende wordt
voorkomen dat terrassen gebruikt worden om vuilniszakken
te stapelen. De mogelijkheid om vuilnislokalen te voorzien om
aan dit euvel tegemoet te komen blijkt enorm veel ruimte in te
nemen op de gelijkvloerse verdiepingen. Ook een wekelijkse
vuilzakophoping in het straatbeeld wordt hierdoor voorkomen
en het risico dat het vuilnis door baldadigheid over het openbare
domein uitgespreid raakt.
Er is momenteel een vuilsorteerstraat per kwadrant voorzien.
Of deze 4 voorzieningen volstaan moet blijken uit een
gespecialiseerde studie.
Er dient onderstreept te worden dat de vuilsorteerstraten
momenteel enkel het statuut van voorstel hebben. De
wenselijkheid én haalbaarheid dient verder in samenspraak
met de stedelijke vuilophalingsdienst verder doorgesproken en
geanalyseerd te worden.
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7.7.1 DUURZAAMHEID: INTEGRALE DUURZAAMHEID
Integrale duurzaamheid gaat voorbij louter technische of ‘blitse’
oplossingen en heeft weinig te maken met groene opsmuk.
Integrale duurzaamheid is een aftoetsing tussen ecologische,
sociale en economische factoren. Deze afweging is tijdens
het masterplanproces Hertogensite gevoerd aan de hand
van een duurzaamheidsmeter waarbij volgende aspecten
aan bod kwamen: inplanting, programma, mobiliteit, natuurlijk
milieu, water, grondstoffen en productie, energie, leefbaarheid,
toegankelijkheid, socio-economische aspecten en innovatie.
Alle gevolgen, ingrepen en keuzes die hieruit volgen bespreken
is te ruim voor deze nota, maar ter illustratie het voorbeeld van
de integratie van groendaken.
De daken van de gebouwen worden maximaal voorzien van
een intensief groendak. Een dergelijk groendak wordt niet
enkel voorzien omwille van esthetische redenen, maar vooral
vanuit een duurzaam oogpunt: de groendaken zorgen voor een
vertraagde afvoer van regenwater, werken isolerend voor de
onderliggende bebouwing en zijn werkzaam in het bestrijden
van het hitte eiland-effect.
Een evenwicht zal bij de architecturale en technische uitwerking
van de gebouwen moeten gevonden worden zodat ook
zonneboilers en PV-installaties geïntegreerd kunnen worden.
In principe worden deze elementen op de hoogste gebouwen
voorzien zodat vooral de laagste verdiepingen, die waarop
vanuit de hoogte het zichtbaarst zijn, voornamelijk van een
groene, natuurlijke bedekking voorzien worden.
De gebouwen die behouden blijven zullen tijdens de
architecturale uitwerking getoetst worden op de stabiliteitsimpact
van het groendak. Afwegingen tussen intensieve en extensieve
groendaken worden in deze fase genomen, gesteld dat het bij
sommige te renoveren gebouwen mogelijk is een groendak te
voorzien.
Vanuit de duurzaamheidsmeter is een ambitieuze maar
realistische doelstelling vooropgesteld.
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7.7.2 DUURZAAMHEID: ENERGIENET & WARMTENET
Zowel voor de te renoveren gebouwen als de nieuwbouw worden
hoge doelstellingen inzake energie-efficiëntie opgesteld, met
een duurzame energieopwekking op wijkniveau die de balans
tussen energienoden voor het wonen en andere functies
optimaal inzet. Het masterplan energie voor Hertogensite is
ontwikkeld met als voornaamste principes:
• Collectief KWO-energienet met aansluiting van warmtepompen
(water/water) per gebouw en/of per appartement over de
volledige site (zowel nieuwbouw als renovatie)
• Warmtenet op hogere temperatuur (80°C-40°C) voor
warmtelevering aan de gerenoveerde gebouwen met integratie
van WKK-installatie per gebouw of op centrale locatie
• Centrale warmteproductie voor piekwarmtelevering (op
nieuwe locatie)
• Integratie van zonneboilers op de gebouwen (dak) en in de
verwarmingsinstallatie
• Integratie van PV-installaties op de gebouwen (dak en/of
gevel)
In 2014 werd het concept van een collectief KWO-energienet
nader onderzocht voor toepassing als proefproject op het
Janseniushof. Proefboringen met pompputproef werden in
september 2014 uitgevoerd. Het resultaat is gunstig, waardoor
verdere uitwerking van het project kan gebeuren.
Vanuit het masterplan energie omvat de energievoorziening
van de Welzijnstoren terugkoppeling naar de energienetten:
• WKK-installatie
o eventuele overschot hoge temperatuur warmte aan
warmtenet site
o eventuele overschot lage temperatuur warmte aan
KWO-energienet site
• Piekketel
o voor piekwarmtelevering aan warmtenet site
De energievoorzieningen zullen mogelijks via een energiebedrijf
worden geplaatst en uitgebaat. Het energiebedrijf zal instaan
voor de energielevering van de volledige site.
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8.2 PARTICIPATIE EN COMMUNICATIETRAJECT
Met de goedkeuring van een communicatie- en participatieplan
eind 2013 heeft de stad Leuven de keuze gemaakt om te
communiceren, te laten adviseren en te laten participeren.
Hierbij werd enerzijds gebruik gemaakt van de traditionele
communicatiekanalen zoals website, Infoleuven,… om te
informeren. Anderzijds heeft de stad ervoor gekozen om de voor
de Leuvense bevolking actief bij de planvorming te betrekken in
een zeer vroeg stadium – de fase van het masterplan – wat in
Leuvense context een primeur is.
Het masterplan is dan ook het resultaat van een proces waarbij
zowel professionele actoren als bewoners en tal van Leuvense
organisaties input hebben geleverd en aanbevelingen hebben
gedaan.
Communicatie
De plannen voor de Hertogensite waren anno 2013 aan
actualisatie toe. In oktober 2013 werd de start van een nieuw
masterplanningsproces gelanceerd met een “Hertogensite op
Zondag”. Op dit infomoment werden geïnteresseerde burgers
op de hoogte gebracht van de algemene uitgangspunten,
ook krachtlijnen genaamd, voor de herontwikkeling van de
ziekenhuissite. Aan de hand van rondleidingen werd de link
gelegd tussen de historiek van de site en deze krachtlijnen.
Tijdens dit infomoment werden suggesties en opmerkingen
genoteerd en meegenomen in het vervolgproces.
Om het ontwerp-masterplan toe te lichten werd in februari 2014
een tweede infomoment georganiseerd. Op een infomarkt
waarop geïnteresseerden vrij konden binnen en buiten lopen
werd het ontwerp-masterplan aan de hand van panelen en
maquette toegelicht. In totaal werd deze infomarkt bezocht
door ongeveer 800 personen.
De definitieve versie van het masterplan werd eind november
toegelicht opnieuw aan de hand van een infomarkt. De
tentoonstelling was, zoals de infomarkt die in februari 2014
werd georganiseerd, gedurende 3 dagen vrij te bezoeken.
De uitnodigingen voor deze communicatiemomenten werden
telkens ruim aangekondigd. Uitnodigingen werden deur aan
deur verdeeld (ongeveer 8.000 exemplaren), aangekondigd
op de stedelijke website, geplaatst in Infoleuven en in de
nieuwsbrief van de stad.

Participatie
In de aankondiging van de infomarkt van februari 2014
werd ook een oproep gedaan naar kandidaten voor de zgn.
“klankbordgroep”. De klankbordgroep was opgezet als een
forum van overleg en dialoog en kreeg een bemiddelende
en adviserende rol, binnen geformuleerde randvoorwaarden.
De klankbordgroep was in eerste instantie gericht op lokale
belangengroepen en bewoners. Een 60-tal personen
engageerden zich in de klankbordgroep. Tijdens de
vergaderingen van de klankbordgroep was al snel duidelijk
dat de standpunten omtrent bepaalde thema’s niet steeds
overeenkwamen. Het was ook van aanvang niet de bedoeling
om tot een gecoördineerd advies te komen. Het was eerder de
bedoeling de verschillende standpunten met elkaar te delen.
Er werden 4 klankbordgroepvergaderingen georganiseerd. De
eerste vergadering had tot doel de deelnemers kennis te laten
maken met elkaar en met het onderwerp. Er werd een stand van
zaken toegelicht en afspraken gemaakt rond de werking. Aan
de hand van tafelgesprekken werd in een tweede vergadering
thematisch gebrainstormd rond de sterktes en zwaktes van het
ontwerp-masterplan. Deze brainstormsessie heeft geleid tot een
overzicht van zowel positieve, als nog te verbeteren punten in
het masterplan. Een aantal thema’s kwamen regelmatig terug:
de nood aan een grote groene ruimte, vragen rond mobiliteit
(onder andere ontsluiting autoverkeer en openbaar vervoer),
de vraag naar duidelijker cijfermateriaal en perspectieven,
erfgoedpanden,…
Met dit overzicht gingen ontwerpers en stad gedurende enkele
maanden aan de slag. In de derde klankbordgroepvergadering
boden de ontwerpers en de stad een antwoord op de
opmerkingen geformuleerd in de tweede vergadering. Enerzijds
werd het masterplan op basis van de opmerkingen aangepast
(bijvoorbeeld een aanpassing naar de integratie van een
grotere groene publieke ruimte). Anderzijds werden bepaalde
keuzes bijkomend gemotiveerd (bijvoorbeeld de sloop van
de Verpleegsterschool). Opnieuw werden de positieve en te
verbeteren punten besproken in tafelgesprekken. Deze keer
niet meer thematisch maar m.b.t. het integrale masterplan.
In de laatste klankbordgroep werd een tussentijds masterplan
gepresenteerd. Dit masterplan werd nog een laatste maal in
plenum besproken. Tijdens deze laatste vergadering werd

ook tijd gemaakt voor een evaluatie van de werking van de
klankbordgroep en werd het vervolgproces toegelicht.
Adviesraden
Parallel aan de klankbordgroepen werden de stedelijke
adviesraden geraadpleegd (milieuadviesraad, GECORO,
adviesraad toegankelijkheid). Zij hebben eveneens een advies
geformuleerd op basis van het ontwerp masterplan.
Doorwerking in masterplan
Het geheel van opmerkingen hebben geleid tot een verbetering
en verfijning van het masterplan en tot een betere onderbouwing
van gemaakte keuzes. In de loop van het traject lagen er
nieuwe versies van het masterplan op tafel. Het voorliggende
masterplan kent enkele opvallende veranderingen t.o.v. de
voorgaande plannen:
• In de eerste plannen was er geen of slechts een kleine
aaneengesloten groene ruimte. Het huidige plan kent een
centraal park van meer dan 1 ha.
• In het huidige plan ligt het tracé van eventueel toekomstig
openbaar vervoer op de site, langs de Aa. In het begin liep
dit parallel aan het Dijlepad waardoor het de inrichting van de
Dijleoevers meer hypothekeerde en meer conflicten gaf met de
zachte weggebruikers.
• Dit plan geeft voor fietsers en voetgangers een heldere en
rechtstreekse aansluiting op Handbooghof. Er kan zo ook
een visuele en ecologische link langs de Dijle op deze twee
plaatsen ontstaan.
• Er is in dit plan veel aandacht voor voldoende fietsenstallingen
op het terrein en 50 % daarvan komt bovengronds. Ook aan een
grote publieke functie zoals een mogelijke podiumkunstenzaal
zijn er bijkomende plaatsen voorzien in de vorm van een
ondergrondse fietsenstalling.
• De bewonersparking met in- en uitrit op de Minderbroedersstraat
is t.o.v. de eerste plannen verkleind. Er is nu plaats voor
maximaal 80 wagens. Dit betekent minder extra bewegingen in
de nu reeds drukke Minderbroedersstraat.
• Daarnaast maakte de klankbordgroep nog heel wat andere
opmerkingen, die later in een concretere fase nog zullen
meegenomen worden. De concrete inrichting en aanleg van de
Dijleruimte bijvoorbeeld, volgt later in het proces.
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