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Beschrijving plan/afbakening
1.1

Algemeen

Het onderzoek tot milieueffectrapportage wordt door de stad Leuven opgesteld naar
aanleiding van de opmaak van het gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Benedenstad II - Janseniushof’.
Voorafgaand aan de opmaak van het RUP werden verschillende inrichtingsplannen
opgemaakt voor delen van de site. Deze inrichtingsplannen werden opgemaakt op
initiatief van particulieren en werden aangepast aan de eisen van de stad omtrent de
goede ruimtelijke ordening en de conformiteit met de doelstellingen van het ruimtelijk
structuurplan. Het grootste gedeelte van de nieuwe ontwikkeling wordt voorgesteld in het
inrichtingsplan voor het project “Janseniushof” van ontwikkelaar Resiterra met als
ontwerpers A. De Gregorio & Partners, C. Conix en P. Van Aerschot. Voor de delen
waarvoor
geen
particuliere
initiatiefnemer
zich
heeft
aangediend
zijn
de
inrichtingsvoorstellen gebaseerd op ontwerpend onderzoek van de dienst ruimtelijke
planning van de stad Leuven.
Daar het RUP nog geen concrete vorm heeft, vormen de inrichtingsplannen de basis voor
het onderzoek tot milieueffectrapportage. Het is de bedoeling het voorgestelde project uit
het inrichtingsplan redelijk strikt vast te leggen als maximumprogramma in
stedenbouwkundige voorschriften. Dit zal zowel gebeuren qua functies (aantal woningen,
andere functies, types open ruimte) als qua plaatsing en volume van de gebouwen. Waar
mogelijk worden de elementen uit het inrichtingsplan die in het RUP vastgelegd zullen
worden, vermeld.
1.2

Situering
Figuur 1: Situering van het plangebied in Leuven

Het plangebied situeert zich in de benedenstad, het zuidwestelijk deel van de binnenstad,
van de stad Leuven en vormt een hoekpunt van een denkbeeldige ruit die de eerste
middeleeuwse kern omspant.
De site bedraagt ca. 3,6 hectare en wordt begrensd door de Minderbroedersstraat
(noord), de Dijle (oost), Janseniusstraat (zuid) en de Kapucijnenvoer (west).
1.3

Doelstelling

Door de plannen van de KU Leuven om activiteiten gekoppeld aan de ziekenhuizen SintRafaël en Sint-Pieter uit de Leuvense binnenstad te verhuizen naar Gasthuisberg, komt in
het gebied tussen de Minderbroedersstraat en de Jansensiusstraat een terrein van ca. 2,6
hectare vrij voor herontwikkeling. Het herontwikkelingsproject van Resiterra ontworpen
door A. De Gregorio & partners beoogt voor deze site de realisatie van voornamelijk
woningbouw, aangevuld met een klein aandeel gemeenschaps- en handelsfuncties.
Daarnaast wordt een uitgebreide groenzone voorzien langsheen de Dijle-arm doorheen
de site, alsook twee ondergrondse bestemmingsparkings.
Door het herontwikkelingsproject van Resiterra wordt het eveneens mogelijk om
aangrenzende niet bebouwde percelen mee in het RUP op te nemen. Voor deze percelen
wordt ook een woonprogramma voorzien als afwerking van het centrale deel. Op die
manier wordt er enerzijds een oplossing geboden voor de achterhaalde bestemmingen
van het BPA en kan er anderzijds een visie voor de hele site uitgewerkt worden.
De wens van de stad tot herontwikkelen van dit gebied werd reeds in het ruimtelijk
structuurplan van Leuven vastgelegd door de zone als woonontwikkelingsgebied te
selecteren. Daarnaast wordt in de bindende bepalingen van het RSL bepaald dat voor de
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zone ‘ziekenhuissite’, waarvan Janseniushof naast Hertogendal-Noord deel uitmaakt, een
ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld. Het RUP ‘Janseniushof’ zal het
juridisch kader creëren voor een herontwikkelingsproject en de stedenbouwkundige
uitgangspunten van het RSL vastleggen.
Aanvankelijk zou voor de ziekenhuissite als geheel een RUP opgemaakt worden. Hiertoe
werd in 2004 een inrichtingsplan voor de gehele ziekenhuissite en de Barbarasite een
masterplan opgemaakt. Vanwege de complexe situatie in het noordelijk deel
(Hertogendal-Noord) werd deze piste verlaten. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de
verschillende onderdelen liepen qua timing fel uiteen, omdat de ontwikkeling van het
noordelijk deel afhankelijk is van de (vertraagde) verhuis van de ziekenhuisfuncties. Ook
zijn er in het noordelijk gedeelte een aantal ingrepen gepland die nog verder moeten
worden onderzocht en/of vanuit technisch oogpunt nog veel bijkomend onderzoek en
vorobereiding vereisen. Daarom werd beslist om eerst een RUP op te maken voor de
Barbarasite – ondertussen van kracht -, dan voor de zuidelijke ziekenhuissite of het
Janseniushof en pas later voor Hertogendal-Noord.
1.4

Reikwijdte

Het RUP ‘Janseniushof’ omvat een herontwikkelingsproject in een binnengebied van een
bouwblok met hoofdzakelijk wonen. Het plan werd inzake volumetrie goed afgestemd op
de omliggende buurt. Daarnaast zal het plan geen bijkomende bezoekersgerichgte
functies toelaten en het verkeer beperkt worden door het instellen van
eenrichtingsverkeer.
Het park dat zal worden aangelegd, is eerder kleinschalig en voornamelijk gericht op het
gebruik door buurtbewoners, omliggende scholen en toevallige passanten die gebruik
maken van het Dijlepad of andere zacht verkeerroutes. De heraanleg van het
speelterrein gebeurt in voornamelijk in functie van de vlakbij gelegen school en is na de
schooluren, net zoals het parkgedeelte publiek toegankelijk.
Aangezien de functies en het programma van de inrichtingsplannen in het RUP
vastgelegd zullen worden, blijft de reikwijdte van het plan dan ook beperkt.
1.5

Detailleringniveau

Het plan dat aan de basis ligt van dit onderzoek tot milieueffectrapportage zijn
inrichtingsplannen die de hoofdlijnen van een herontwikkelingsproject vastleggen.
Volumetrie, verhouding bebouwde/niet bebouwde ruimte, programma,… worden later in
een RUP vertaald. De detailuitwerking van o.a. de bouwvolumes zullen niet in het RUP
worden vastgelegd, wel de toegelaten maximale volumes en toegelaten maximale
programma’s.
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Referentiesituatie
2.1

Fysieke bestaande toestand
Figuur 2: Plan bestaande toestand

Janseniushof maakt deel uit van de ziekenhuissite van de ziekenhuizen Sint-Rafaël en
Sint-Pieter. Door de groei van de universitaire ziekenhuizen verhuizen deze
ziekenhuisfuncties van de binnenstad in de komende jaren naar Gasthuisberg. Dit heeft
als gevolg dat er de afgelopen jaren minder geïnvesteerd werd in infrastructuur en
bepaalde gebouwen leeg kwamen te staan en in verval raakten.
In het binnengebied van Janseniushof oefent de KU Leuven enkel nog activiteiten uit in
twee gebouwen (een centrum voor experimentele heelkunde en anesthesiologie en een
centrum voor heelkundige technologieën). In 2009 zal de KU Leuven ook deze gebouwen
verlaten.
Het binnengebied wordt in het zuiden en het westen omzoomd door woningen met (soms
diepe) een tuin. In de zuidelijke rand bevindt zich de studentenresidentie ‘Regina Mundi’
en een naar het binnengebied gerichte strook met parkeerboxen. Ter hoogte van
Grasmushof bevindt er zich in de westelijke rand een perceel dat volgebouwd is met een
loods en momenteel hoofdzakelijk gebruikt wordt als parking.
Door de aanwezigheid van grotere gebouwen (leegstaand of met gemeenschapsfuncties)
is het aandeel wonen in de noordelijke rand beperkt. Aan de Minderbroedersstraat
bevinden zich onder andere het voormalig ‘Instituut van de Goede Herder’ en het
voormalig ‘Instituut Landbouwkunde’ die respectievelijk de residentie voor studenten
‘Goede Herder’ en enkele functies van de KU Leuven herbergen. Een groot deel van het
voormalig ‘Instituut Landbouwkunde’ staat echter leeg en bepaalde gebouwen vertonen
verval. Beide gebouwen samen met de huizen van Minderbroedersstraat 25-31 worden
door Onroerend Erfgoed als beschermingswaardig beschouwd.
Daarnaast bevindt zich binnen het plangebied het woonhuis met resterende
muurfragmenten van ‘het voormalig goed Groenendael’, Janseniusstraat 2a (beschermd
monument en stadsgezicht). In het noordoosten bevinden zich aansluitend op het
plangebied het Justus Lipsiuscollege waarvan de gebouwen beschermd zijn als
bouwkundig erfgoed en de tuin met inbegrip van de Justus Lipsiustoren als stadsgezicht.
De open ruimte tussen de gebouwen van de KU Leuven wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
parkeren door de werknemers van de KU Leuven, Vlaamse Gemeenschap en de
werknemers van KBC. In totaal zijn er 324 parkeerplaatsen op de site. Het overgrote
deel van de ruimte gebruikt voor parkeren is verhard.
Binnen het plangebied bevinden zich drie niet verharde zones: het speelterrein van de
basis- en secundaire school Paridaens (Paridaensinstituut) (31 are), de tuin van het
voormalig instituut van de Goede Herder (63 are) en de ‘tuin Charlet’ behorend aan de
eigenaars van Kapucijnenvoer 85 (17 are).
De ommuurde tuin van het voormalig instituut van de Goede Herder werd sterk
verwaarloosd waardoor het paviljoen, opgenomen in de inventaris van onroerend
erfgoed, niet tot zijn recht komt en in verval raakte. Verder bevinden zich in de tuin een
aantal kleine vervallen gebouwtjes en een serre. De tuin heeft de relatie met het
voormalig ‘Instituut van de Goede Herder’ verloren en is momenteel niet publiek
toegankelijk waardoor het binnen Janseniushof een groene restruimte vormt. Dwars door
de voormalige tuin loopt een private verbinding tussen de studentenresidenties ‘Goede
Herder’ en ‘Regina Mundi’. Ten westen van de tuin ervan loopt een noord-zuid
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georiënteerde verbindingsweg tussen de twee studentenresidenties waarop een
erfdienstbaarheid rust. De tuin bevat wilg, netels, vlier, zgn. paplaurier, conifeer, enz.
Naast het pad bevindt zich een haag. De tuin met het paviljoentje wordt door Onroerend
Erfgoed als beschermingswaardig beschouwd.
Ook het speelterrein van het Paridaensinstituut is niet publiek toegankelijk. Door de
ommuring kent het speelterrein nauwelijks aansluiting met de site van Janseniushof.
Daarenboven scheidt de Dijle het speelterrein van het Paridaensinstituut (enkel
bereikbaar via een brugje). Het speelterrein is eveneens toegankelijk via een
schoolparking die uitgeeft op de Janseniusstraat en na de schooluren afgesloten wordt.
Op het speelterrein bevinden zich enkele platanen: een rij in het zuiden van het
speelterrein en een groepje in de noordwestelijke hoek. Ter hoogte van de noordelijke
platanen staat een hoge carpinus haag.
2.2

Eigendomsstructuur
Figuur 3: Eigendomsstructuur

Resiterra kocht recent de gronden van de KU Leuven en werd hierdoor de grootste
eigenaar binnen het plangebied. Daarnaast zijn VZW De Hulster, de studentenresidenties
Goede Herder Leuven nv en Regina Mundi Leuven nv als eigenaar vermeldenswaardig.
De overige percelen zijn hoofdzakelijk in eigendom van private eigenaars bebouwd met
eengezinswoningen of meergezinswoningen met uitzondering van het perceel ter hoogte
van Grasmushof (bebouwd met een loods) en het perceel in de zuidelijke rand waarop
parkeerboxen staan.
2.3

Nutsleiding als randvoorwaarde
Figuur 4: Nutsleiding als randvoorwaarde

Doorheen het plangebied bevindt zich noord-zuid georiënteerd een aquafincollector. Deze
collector vormt een belangrijke randvoorwaarde aangezien er in een zone van 3m aan
weerszijden van de as van de collector niet mag gebouwd worden. Het voorzien van
tuinen en terrassen behoort wel tot de mogelijkheden.
Naast de aquafincollector bevinden zich parallel en verspreid over de site 3 rioleerbuizen
komende van de studentenresidentie Regina Mundi en lozend in het rioleringsstelsel van
de Minderbroedersstraat.
2.4

Bestaande verkeerscirculatie
Figuur 5: Bestaande verkeerscirculatie

De Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat zijn ingesteld met tweerichtingsverkeer.
De Minderbroedersstraat fungeert ter hoogte van het Sint-Pieterscollege als afzetplaats
voor leerlingen, wat een onveilige situatie vormt.
Enkel de Janseniusstraat is ingesteld met eenrichtingsverkeer. Ook deze straat fungeert
als afzetplaats zij het dan voor de leerlingen van het Paridaensinstituut en dit ter hoogte
van de brug over de Dijle. In de Janseniusstraat zijn vanaf de Dijle tot aan het
Damiaanplein enkel voetgangers en fietsers toegelaten. Na het afzetten van de leerlingen
dient het verkeer een omkeerbeweging te maken. Ook dit creëert onveilige toestanden.
Het binnengebied van de planzone is voor gemotoriseerd verkeer enkel bereikbaar met
een toegangsbewijs. Het binnengebied wordt door voetgangers en fietsers gebruikt als
noord-zuid doorsteek over de parking.
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Het Damiaanplein is hoofdzakelijk ingericht als publieke rotatieparking en wordt
momenteel eveneens gebruikt als afzetplaats voor de twee omliggende scholen. Vanaf
het Damiaanplein loopt een brandgang, doodlopend op de Dijle. Deze dient als ontsluiting
van de fietsenparking van het Paridaens- en Sint-Pieterinstituut.
Een overgroot deel van de buslijnen die het centrum doorkruisen passeren de
Brusselsestraat. Ook de Kapucijnenvoer fungeert, zij het in mindere mate, als openbaar
vervoersas (lijn 7, 8, 9 en 337).
Binnen het plangebied werd het Dijlepad nog niet vervolledigd. De locatie van het
voormalig landbouwinstituut, de inrichting als parking, het private karakter van het
speelterrein van het Paridaensinstituut en de ligging van het beschermd monument op de
hoek van de Dijle met de Janseniusstraat maakten de realisatie van de missing link
tussen noord en zuid niet mogelijk.
2.5

Biologische waarderingskaart
Figuur 6: Biologische waarderingskaart

Binnen het plangebied wordt op de biologische waarderingskaart de Dijle geselecteerd als
‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’.
2.6

Bodemonderzoeken

Voor de site zijn er geen bodemattesten beschikbaar.
Het plangebied wordt op de bodemkaart van het Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen (AGIV) aangeduid als antropogeen.
De bodem werd aan de hand van representatieve proefsleuven onderzocht tijdens het
archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv in opdracht
van projectontwikkelaar Resiterra nv, volgens de bepalingen opgelegd door het
Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed. Op het parkeerterrein en in de
voormalige tuin van de ‘Goede Herder’ werden in totaal zes proefputten van telkens 2 bij
2 m uitgegraven met als doel na te gaan of er zich archeologische sporen in de
ondergrond bevonden en hoe de bodemopbouw van de site was. De resultaten van het
onderzoek zijn eerder beperkt, mede omdat de opgraving bemoeilijkt werd door een
hoge grondwaterstand en door de kleine oppervlakte van de proefputten. Het onderzoek
leverde de volgende bodemgegevens op:
De bodem binnen het plangebied is vrij nat en werd recent opgehoogd bij zowel de
aanleg van de parking als de aanleg van de tuin. Uit de metingen van de putten kon men
vaststellen dat er 1 tot 2m ophogingsgrond met puin werd gestort op de alluviale
gronden van dit gebied. Onder deze puinlaag lag er een kleiige leembodem met
puinrestanten en vooral hout en ander biologisch materiaal. Deze gleyige bodem kan
door de hoge watertafel zeer goed organisch materiaal bewaren. Slechts in één put, put
3, werd de moederbodem bereikt, die hier 4m onder het huidige loopniveau lag.
Tijdens de opgravingen werden enkel scherven van post-middeleeuws (vermoedelijk
19de-eeuws) materiaal gevonden.
Het onderzoek besluit dat op basis van het ontbreken van archeologische artefacten of
sporen en de tamelijk recente ophoging van het terrein gesteld kan worden dat verdere
opgravingen niet noodzakelijk zijn.
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Watertoets: overstromings- en infiltratiegevoeligheid
Figuur 7: Risicozone voor overstromingen binnenstad Leuven
Figuur 8: Watertoets, overstromingsgevoeligheid Leuven

Het plangebied behoort volgens de gegevens van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Leefmilieu en Infrastructuur (2003) niet tot de risicozone voor
overstromingen.1
De watertoetskaart van het AGIV geeft aan dat het plangebied noch in effectief
overstromingsgevoelige, noch in mogelijk overstromingsgevoelige zone ligt. Daarnaast
blijkt uit deze gegevens van AGIV dat het plangebied zich niet in de zone voor
infiltratiegevoelige bodems bevindt maar wel, net zoals het overgrote deel van de rest
van de binnenstad, in de zone voor grondwaterstromingsgevoelige gebieden.
2.8

Landschapsatlas

Het plangebied bevat geen (noch grenst het
ankerplaatsen opgenomen in de landschapsatlas.

aan)

relictzones, puntrelicten

en

1
Kaart Risicozones Overstromingen Vlaams Gewest, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement
Leefmilieu en Infrastructuur, maart 2003.
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Juridische context
3.1

Het plangebied in de structuurplannen

3.1.1 Inleiding
De herontwikkeling van Janseniushof ondersteunt de basisdoelstellingen die de stad heeft
vooropgesteld in haar Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL, goedgekeurd bij ministerieel
besluit van 29 april 2004).
De Leuvense woonkernen vormen onderdeel van het regionaalstedelijk gebied Leuven,
waarbinnen een toegenomen aanbod van woningen, bedrijventerreinen en andere
stedelijke functies wordt voorzien. Leuven wenst echter dit te realiseren en tegelijk haar
compacte stedelijke structuur te behouden. Dit door prioritaire (her)ontwikkeling aan
hogere dichtheid van locaties binnen de huidige stedelijke structuur, eerder dan
bijkomend open ruimte aan te spreken. Tegelijk wil de stad ook de ruimtelijke
verscheidenheid consolideren en versterken, door bij ontwikkeling maximaal rekening te
houden met de eigenheid van de locatie en specificiteit te creëren.

3.1.2 Wonen
RSV en RSVB
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 gemeente Leuven zullen deel uitmaken van het nog
af te bakenen regionaalstedelijk gebied Leuven. Het RSV formuleert als doelstelling voor
deze stedelijke gebieden de creatie van een bijkomend en gedifferentieerd woningaanbod
aan minimale dichtheden. Deze doelstelling wordt door het RSVB ondersteund. Hierbij zal
in eerste instantie aandacht besteed worden aan het verhogen van de kwaliteit van de
woonomgeving in de steden en de kernen van het buitengebied. Leefbaarheid en
aantrekkelijkheid zijn echter prioritair ten opzichte van het louter kwantitatief invullen
van de behoefte aan woningen en bedrijven. De relatie tussen de bebouwde ruimte en de
open ruimte dient versterkt te worden. 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.
RSL
Ondermeer door de aanwezigheid van de KULeuven is er voor Leuven vooral sprake van
een selectieve stadsvlucht: instroom van veel jonge bewoners en vertrek van de jonge
tweeverdieners met kinderen. De binnenstad wordt zeer sterk met dit fenomeen
geconfronteerd. Door de creatie van een bijkomend woningaanbod streeft de stad naar
een evenwichtige bevolkingssamenstelling, met specifieke aandacht voor voldoende grote
woningen.
In het kader van haar structuurplanningsproces heeft de stad Leuven een
woonbehoeftestudie laten uitvoeren (Iris Consulting, 2002). De theoretische behoefte
berekend in deze studie bedroeg 8.000 tot 10.000 extra woningen in een periode van 15
jaar (cijfer afhankelijk van evolutie van gezinsverdunning). Het uitgangspunt van dit
onderzoek was de wens van de stad om een trendbreuk te realiseren inzake de
stadsvlucht van gezinnen met kinderen naar de periferie. Dit aantal moet volgens het
RSL deels op eigen grondgebied worden gerealiseerd, door een bijkomend aanbod te
creëren in de zogenaamde woonontwikkelingsgebieden. De stad legde zich met de
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vaststelling van het RSL op om tussen 2002 en 2018, periode waarin de herontwikkeling
van het plangebied zich normaal voltrekt, minstens tussen 4000 en 5000 woningen te
realiseren.
In de bindende bepalingen van het RSL wordt 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).
De site komt in aanmerking voor herontwikkeling i.f.v. wonen en complementaire
stedelijke functies na de overbrenging van de ziekenhuis-, onderwijs- en
onderzoeksfuncties van de benedenstad naar Gasthuisberg. Verder stelt het RSL dat het
aangewezen is om in de herontwikkeling van de ziekenhuissite enkele aangrenzende
gebieden te betrekken: de site "De Goede Herder" (minstens de tuin), de parking van de
ziekenhuizen en de bedrijfsgebouwen en de parkeerboxen langs de Janseniusstraat. De
creatie van groene ruimte langs de Dijle is noodzakelijk.
Bij het aansnijden van de woonontwikkelingsgebieden wordt een sociale mix nagestreefd
door een evenwichtige realisatie van verschillende types van woningen, of door delen te
reserveren voor specifieke doelgroepen (zie BB p. 29, § 2.2.7).
Doelstellingen zijn:
- grote gezinswoningen realiseren, tegen de markttendens in om steeds kleinere
woningen aan te bieden;
- woningen voor kleine gezinnen realiseren, inspelend op de tendens van
gezinsverdunning;
- in het bijzonder: wonen voor ouderen en zorgbehoevenden realiseren;
woningen voor passanten realiseren (die slechts enkele jaren in Leuven blijven
“plakken”);
- woongelegenheid voor studenten, bij voorkeur in grotere kamercomplexen;
- 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.
3.1.3 Verkeersstructuur
RSV en RSVB
Het gewest en de provincie pleiten voor het selectief auto-arm maken van de stedelijke
gebieden via een geschikt locatiebeleid, een gericht vergunningenbeleid in verband met
parkeervoorzieningen, het stimuleren van zachte vervoersvormen,… Er wordt gestreefd
naar een duurzame mobiliteit vanuit een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de
economische, sociale en ecologische componenten ten volle onderkend worden. Door het
versterken van alternatieven voor het wegverkeer (multimodaliteit) en de verbeterde
verbinding van de modi (intermodaliteit) blijft de mobiliteit beheersbaar. In het bijzonder
wenst de provincie de intermodaliteit tussen fiets en openbaar vervoer te versterken.
RSL
Voor de binnenstad wordt in het RSL gekozen voor een multimodale bereikbaarheid
waarbij het gebruik van openbaar vervoer en fiets bevoordeeld wordt. Om de
verkeersleefbaarheid van de woonwijken in de gordel en de bezoekersgerichte gebieden
in de middeleeuwse kern te garanderen, wordt het verkeer gebundeld op verkeerslussen
die op de ring aantakken. In het RSL wordt voor de wegen in de omgeving van
Janseniushof de volgende categorisering opgesteld (zie BB p. 48, § 4.1.14):
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-

De Kapucijnenvoer wordt in het RSL opgenomen als onderdeel van de primaire
verkeerslus van de binnenstad: Kapucijnenvoer – Sint-Jacobsplein – Tervuursestraat
(Z19).
- De Janseniusstraat wordt in het RSL opgenomen als onderdeel van de secundaire
verkeerslus van de binnenstad: Janseniusstraat – Redingenhof – Redingenstraat
(Z31).
Inzake busverkeer stelt het RSL een nieuw vrijliggend bustracé tussen de Brusselsestraat
en de Janseniusstraat over Hertogendal en Janseniushof voorop.
Inzake het fietsverkeer stelt het RSL dat voor Janseniushof op de noord-zuidas een
provinciale fietsroute voorzien dient te worden. Daarnaast wordt in het structuurplan een
nieuwe link voorzien tussen Janseniushof via de brandgang naar het Damiaanplein.
Inzake parkeren stelt de stad in het RSL als objectief een selectief aanbod van
parkeerplaatsen
voorop.
De
gegarandeerde
beschikbaarheid
van
bewonersparkeerplaatsen is momenteel één van de randvoorwaarden voor de
verbetering van de woonkwaliteit in de stad. Om te vermijden dat door zoekverkeer en
door geparkeerde wagens de straten in de binnenstad onleefbaar worden, moet ook het
bezoekersparkeren geordend worden opgevangen. Bij voorkeur gebeurt dat aan de rand
van of buiten het centrum.

3.1.4 Groenstructuur en landschapsstructuur

RSV en RSVB
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
De Dijle doorheen de binnenstad (C8) wordt geselecteerd als groencorridor (BB p.18, §
1.1.28).
Deelsysteem Dijle: de Dijle levend door Leuven2
Voor het plangebied stelt het RSL dat bij de ontwikkeling van de ziekenhuissite een
aantal publieke en semi-publieke ruimtes moeten gekoppeld worden aan het Dijlepad.
Daarnaast moet een as voor langzaam verkeer langs de Dijle uitgewerkt worden. Ten
slotte moet de Dijle als inspirerende randvoorwaarde worden uitgespeeld voor nieuwe
projecten. Toegangen, publieke en private buitenruimte, zichten vanuit gebouwen,…
kunnen op de Dijle georiënteerd worden. Op die manier geeft de beleving van de Dijle
een meerwaarde voor de stedelijke functies die erop uitgeven.
Bij de ontwikkeling van de sites, gelegen langs de Dijle zullen randvoorwaarden opgelegd
worden voor de integratie van de Dijle en haar oevers in het stedenbouwkundige project.
Bij de ontwerpen van parken, groenstroken en oeverstroken langs de Dijle zal
natuurontwikkeling geïntegreerd worden om de ecologische verbindingsfunctie te
realiseren. In de plannen moet voldoende ruimte gereserveerd worden voor groenstroken
2

RSL, richt.ged. 2, § 14.5, p. 164 e.v.
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op de oevers en zullen een aantal grotere stapstenen gerealiseerd moeten worden
(grotere groenzones).
3.1.5 Economische en centrumstructuur
RSV en RSVB
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 Kapucijnenvoer (MP8) en de Minderbroedersstraat (MS16) worden respectievelijk als
primaire en secundaire multifunctionele assen in de binnenstad geselecteerd. (RD 1, p.
156)
3.1.6 Gebiedsgerichte bepalingen in het RSL over Janseniushof
Deelruimte ‘Middeleeuwse stadskern’: De ‘Ziekenhuissite’ als katalysator voor de
benedenstad en de Dijle3
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.
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 noordzuidas doorheen het gebied.

3

RSL, richt.ged. 2, § 14.2, p. 142 e.v.
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Plannen van aanleg

3.2.1 Gewestplan
Het plangebied valt volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij het KB van 7 april
1977, binnen de zone voor woongebied.
3.2.2 BPA Redingenhof
Figuur 9: BPA L5II-2 Redingenhof (deel 2)
Het plangebied valt binnen het BPA L5II-2 Redingenhof (deel 2), goedgekeurd bij MB van
03/08/1989.
Een groot deel van het plangebied valt binnen zone voor gemengde bestemming (6).
Deze zone betreft het binnengebied en omvat onder andere enkele gebouwen van de KU
Leuven, de voormalige tuin van de ‘Goede Herder’ en de ‘tuin Charlet’. Ten noorden en
ten zuiden van het plangebied bevinden zich een zone voor openbaar nut en
gemeenschapsvoorziening (4). Ten westen van de zone voor openbaar nut en
gemeenschapsvoorzieningen grenst een zone voor opslagruimten (3). Deze zone wordt
eveneens teruggevonden achter de zone voor wonen ter hoogte van het kruispunt van de
Janseniusstraat met de Kapucijnenvoer.
De bestaande speelplaats van Paridaensinstituut valt binnen de zone voor rust en spel
(7). De randen van het plangebied bestaan voornamelijk uit de zone voor wonen met
hieraan een tuinzone gekoppeld (1 - 2).
Ter hoogte van de Ursulinnensluis bevindt zich een klein deel in groenzone (8). Tenslotte
bevindt er zich in het zuidelijke deel van het plangebied een zone voor KMO’s en
ambachtelijke bedrijven (5).
3.2.3 Beschermde monumenten en stadsgezichten (zie Figuur 2: Plan bestaande toestand)

Volgende gebouwen werden binnen het plangebied als monument beschermd:
- Het voormalig goed Groenendael (Janseniusstraat 2a) werd door MB van 27
april 1989 beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 als monument.
Volgende elementen werden binnen het plangebied beschermd als stadsgezicht:
- Het voormalig goed Groenendael, woonhuis en resterende muurfragmenten en
omgeving (Janseniusstraat 2a) werd door MB van 27 april 1989 beschermd
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 als
stadsgezicht.
Volgende elementen binnen het plangebied zijn niet beschermd, maar komen in
aanmerking voor opname of werden reeds opgenomen in de inventaris van Onroerend
Erfgoed Vlaams-Brabant volgens de gegevens van de afdeling Erfgoed van het Vlaams
Agentschap R-O Vlaanderen:
- Het voormalig Instituut voor de Landbouwkunde (Minderbroedersstraat 17)
- Het voormalig Instituut van de Goede Herder (Minderbroedersstraat 21)
- Tweeverdiepingshuizen (Minderbroedersstraat 25-27)
- L-vormig complex (Minderbroedersstraat 25)
- Geheel van drie breedhuizen (Minderbroedersstraat 27-31)
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Beschermde monumenten en stadsgezichten aangrenzend aan het plangebied:
- Het Justus Lipsiuscollege (Minderbroedersstraat 15) werd door MB van 7 juni
1994 beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart
1976 als monument.
- Het Justus Lipsiuscollege met tuin (Minderbroedersstraat 15) werd door MB van
7 juni 1994 beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 als stadsgezicht.
- De Janseniustoren werd door MB van 29 mei 1964 beschermd overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 als monument.
- De Ursulinnensluis en Justus Lipsiustoren (als onderdeel van de muur- en
torenresten van de eerste stadsomwalling) werden door MB van 7 juni 1994
beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 als
monument.
- Het voormalig Anatomisch Theater (Minderbroedersstraat 48) werd door MB van
8 juli 1999 beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 als monument.
3.3

Vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden
Figuur 10: Vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden Leuven

Het plangebied bevindt zich noch in een vogelrichtlijngebied, noch in een
habitatrichtlijngebied. Het dichtst bijzijnde vogelrichtlijn- of habitatrichtlijngebied bevindt
zich in vogelvlucht op ongeveer 2 km van het plangebied ter hoogte van Egenhovenbos
(habitatrichtlijngebied).
3.4

Erfdienstbaarheden

Tussen de studentenresidenties Regina Mundi en Goede Herder bevindt zich een
erfdienstbaarheid van doorgang zoals aangegeven op Figuur 8. Ook is er een vermoeden
van erfdienstbaarheden voor ondergrondse leidingen.
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Nulalternatief

Wanneer het voorliggende plan niet wordt uitgevoerd, kan onderstaande maximale
ontwikkeling volgens het BPA Redingenhof, deel 2 (L5II-2).
Maximale ontwikkeling volgens BPA Redingenhof, deel 2 (L5II-2):
Zone voor wonen (1):
Hoewel de hoofdbestemming van deze zone wonen is, wordt volgens het BPA één
nevenactiviteit per pand toegestaan (over max. 1 niveau). De nevenactiviteit kan
bestaan uit: horeca, detailhandel, diensten, kantoren, ambachtelijke nijverheid, openbare
diensten en gemeenschapsvoorzieningen.
Het BPA sluit inrichtingen die abnormale rook, reuk, lawaai en/of hinder veroorzaken, uit.
De bebouwing binnen deze zone kan aaneengesloten of in groepen met een maximum
van 3 bouwlagen. Een onderbreking in de gesloten bouwrijen zijn onder voorwaarden
toegelaten.
Zone voor tuinen (2):
Deze zone moet als tuin aangelegd worden. Het BPA bepaalt bijkomend de
verhardingsmogelijkheden van de tuinen.
Het oprichten van bergplaatsen binnen deze zone wordt beperkt door slechts 10% van de
perceelsoppervlakte (met max. van 20 m²) binnen de zone voor tuinen bebouwbaar te
maken.
Zone voor opslagruimte (3):
Binnen deze zone is de realisatie van bijgebouwen, opslagplaatsen voor horeca,
detailhandel, diensten en kantoren, ambachtelijke nijverheid (met uitzondering van
categorie 1) mogelijk, evenals in beperkte mate autobergplaatsen (max. 30 %).
Deze opslagruimten zijn enkel in functie van de voorliggende zone voor wonen en
handel. Bijgebouwen zonder hoofdgebouwen zijn niet toegelaten.
De zone mag tot 75 % bebouwd worden, op voorwaarde dat deze bijgebouwen horen bij
hoofdgebouwen, die een handel-, diensten- en/of ambachtelijke bestemming hebben.
Het resterende oppervlak moet verplicht met groen beplant worden en als dusdanig
gehandhaafd.
Zone voor openbaar nut of gemeenschapsvoorziening (4):
De bestemming voor deze zone zijn gebouwen, inrichtingen of ruimten van openbaar
nut, onderwijsinstellingen, zalen, kloosters en/of sportinrichtingen met bijbehorende
parkeervoorzieningen. Als nevenbestemming kunnen handel en horeca (detailhandel),
kantoor, conciërgewoningen, parkeervoorzieningen, in zoverre complementair aan de
hoofdfunctie.
De gezamenlijke terreinbezetting van de gebouwen (met inbegrip van alle gebouwen,
private wegen voor gemotoriseerd verkeer en parkeerplaatsen) kan tot 60 % van de
perceelsoppervlakte bedragen. Binnen de zone moeten eveneens de vereiste
parkeerplaatsen voorzien worden.
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Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (5):
Binnen deze zone kunnen ambachtelijke activiteiten. De activiteiten mogen wel niet
hinderlijk zijn voor de omgeving (verbod van inrichtingen die abnormale rook, reuk,
lawaai en/of andere hinder veroorzaken).
De zone kan tot 85% bebouwd worden (met inbegrip van gebouwen, wegen en
parkeerplaatsen).
Het niet bebouwde of verharde deel van deze zone dient als groene ruimte te worden
ingericht en als dusdanig gehandhaafd.
Zone voor gemengde bestemming (6):
Het grootste deel van het plangebied wordt in het BPA bestemd als zone voor gemengde
bestemming. Onder andere de gebouwen van de KU Leuven, de voormalige tuin van de
‘Goede Herder’ en de ‘tuin Charlet’ vallen binnen deze zone.
De
zone
voor
gemengde
bestemming
maakt
de
realisatie
van
een
woonontwikkelingsproject mogelijk met een dichtheid van maximaal 30 woningen/ha. De
woongelegenheden kunnen eengezinswoningen of appartementen zijn respectievelijk
min. 75% eengezinswoningen en max. 25% appartementen. De gebouwen mogen
maximaal 3 bouwlagen hoog zijn.
Naast wonen zijn er tot 25% van de zone andere functies toegelaten (handels- of
horecafunctie of niet storende dienstverlenende, culturele of ambachtelijke bedrijvigheid
(op buurtniveau)).
Van de totale zone voor gemengde bestemming is tot 40% bebouwbaar. De overige 60%
dient als open ruimte gereserveerd te worden en mag deels openbaar verhard (max.
60%), deels openbaar onverhard (min. 15%) en deels privé onverhard zijn.
Daarnaast worden eveneens parkeerplaatsen om de eigen parkeerbehoeften te voorzien,
een beperkte buurtparking van maximaal 40 parkings en een parking in functie van de
aangrenzende zones voor openbaar nut (Minderbroedersstraat - Broekstraat) toegelaten.
Deze parkeerplaatsen dienen met verplichte groenaanleg gerealiseerd worden.
Zone voor rust en spel (7):
Deze zone kan zowel openbaar als privé zijn en wordt hoofdzakelijk bestemd als rust- en
speelterrein, voor de aanleg van sportterreinen, zandbakken, plasvijvertjes, speelweides,
speeltuigen, rustbanken, enz.
Daarnaast zijn ook dienstgebouwen noodzakelijk voor een goede uitbating van het
terrein toegelaten (terreinbezetting max. 5 %).
Zone voor groen (8):
Deze zone kunnen zowel openbaar als privé zijn, en zijn bestemd voor het behoud,
bescherming en herstel van het natuurlijk milieu en/of voor groenaanleg.
Het moet maximaal als groene ruimte aangelegd worden, beplant met hoogstammig
groen en minimaal verhard.
Enkel open constructies (afdakje, zitbanken, picknicktafels e.d.) evenals beperkte speelen rusthoekjes zijn toegelaten, tot max. 20 %.
Evaluatie BPA Redingenhof
Het BPA is op een aantal punten achterhaald.
Zo ligt de dichtheid die voor de zone voor gemengde bestemming wordt opgelegd naar
huidige stedelijke normen zeer laag. Gezien de gezinsverdunning is de stad voorstander
van de creatie van nieuwe grotere woningen voor gezinnen om deze groepen nog meer
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in de stad te houden, maar wordt dit gecombineerd met een aanbod aan kleinere
woningen. Binnen het huidig BPA ligt het aandeel eengezinswoningen zeer hoog.
Positief binnen deze zone is dat er maar een beperkte oppervlakte bebouwd (40%) kan
worden. Van de niet bebouwde ruimte kan echter 60% openbaar verhard worden, en de
keuzes rond de inrichting van de onbebouwde ruimte worden niet verder gespecificeerd.
Het BPA laat daarnaast toe dat de groenzones (zone voor groen en zone voor rust en
spel) volledig geprivatiseerd kunnen worden.
Ook het aandeel van niet-woonfuncties (tot 25%) binnen de zone voor gemengde
bestemming toegelaten in het BPA, is in de huidige omstandigheden niet meer wenselijk.
Volgens de stad moet op deze locatie een beperkt aanbod gemeenschapsvoorzieningen
mogelijk zijn. De zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen in het BPA laat
echter een té grootschalig project, niet wenselijk binnen de huidige context, toe.
Dit geldt eveneens voor de zones voor opslagruimte en ambachtelijke bedrijven en
KMO’s: het behoud van deze bestemming in de binnenstad is achterhaald.
Inzake erfgoed worden binnen het plangebied in het BPA enkel de gebouwen aan de
Minderbroedersstraat 25, 27 en 29 en de woning aan de straatzijde Janseniusstraat 6
geselecteerd als te behouden gebouw.
Tenslotte werd er binnen het BPA werd niets vastgelegd dat de ruimtelijke kwaliteit
verzekert. Zo worden er in het BPA bijvoorbeeld geen voorschriften opgenomen die de
goede locatie en inpassing van de bouwblokken in het gebied garanderen. De inpassing
van de Dijle als structurerend element in de inrichting is op geen enkele wijze
gegarandeerd. Ook inzake mobiliteit biedt het BPA geen garantie voor een goede
verkeersafwikkeling.

18

Stad Leuven dienst ruimtelijke planning – 15/12/08

5

Verzoek tot raadpleging, RUP Janseniushof

Inrichtingsplannen
5.1

Inrichtingsplan ‘Janseniussite’
Figuur 11: Inrichtingsplan ‘Janseniussite’
Figuur 12: Inrichtingsplan ‘Janseniussite’
Figuur 13: Inrichtingsplan ‘Janseniussite’

Het inrichtingsplan, opgemaakt door de bureaus A. De Gregorio & Partners, C. Conix en
P. Van Aerschot, werd op 3 oktober 2008 door het college van burgemeester en
schepenen principieel goedgekeurd.
De nadruk ligt in het inrichtingsplan op de publieke ruimte. De gebouwen bakenen
diverse zones af, waarbij de ruimte tussen de gebouwen belangrijker is dan de gebouwen
zelf. De publieke ruimte vindt zijn uitwerking in pleintjes, waarbij een duidelijke scheiding
wordt gemaakt tussen publiek en privé.
Daarnaast wordt grenzend aan de Dijle een grote aaneengesloten groene ruimte van ca.
80 are voorzien, bestaande uit een park ter hoogte van Justus Lipsius en een speelterrein
dat buiten de schooluren volledig publiek is, ter hoogte van het Paridaensinstituut.
In het park staan twee gebouwen als geïsoleerde objecten: een laag gebouw (3 lagen en
dakverdiep) tegen het speelplein van het Paridaensinstituut aan de zuidzijde en een hoog
volume centraal in het park.
Tussen Janseniusstraat en Minderbroedersstraat en langsheen het park komt een nieuwe
straat. Aan de oostzijde hiervan komt een gevelfront (hoogtes variërend van 4 à 5
bouwlagen en een teruggetrokken dakverdieping). Achter dit front in het binnengebied
komt een lusvormige eenrichtingsverkeerstraat met daar rond aansluitend op de lagere
bebouwing (3 bouwlagen en een teruggetrokken dakverdieping).
Het inrichtingsplan voorziet als programma een mix van kleine tot zeer grote woningen.
Het gaat zowel om appartementen als duplexwoningen, al dan niet met private tuin. Er
worden maximaal 214 woningen voorzien waardoor het project een woningdichtheid van
minder dan 90 woningen per hectare heeft. De V/T bedraagt minder dan 1,4 de
bebouwingscoëfficiënt minder dan 30%4. De gemiddelde bruto vloeroppervlakte inclusief
inpandige terrassen van de woningen bedraagt ruim 150m2 indien de volledige
bebouwbare oppervlakte zou worden uitgeput.
Janseniushof wordt in het inrichtingsplan ingericht als een N-Z-straat, woonerf, plein of
park. Het plan voorziet een circulatie van plaatselijk verkeer met ingaand verkeer vanuit
de Janseniusstraat en uitgaand naar de Minderbroedersstraat. De interne lus is
eenrichtingsverkeer. Ter hoogte van speelplein van het Paridaensinstituut komt een
kiss&ride voor het brengen en halen van kinderen. Als dit later nodig blijkt, bijvoorbeeld
wanneer ook de verbinding met het Sint-Pieterscollege via de brandgang een feit is, kan
deze worden uitgebreid naar de noordelijke richting.
Daarnaast worden in het plan twee zachtverkeerroutes voorzien: noord-zuid vanuit de
noordelijke ziekenhuissite langs de Dijle tot over het speelplein Paridaensinstituut naar
de Janseniusstraat en oost-west van het Damiaanplein dwars over Janseniushof naar de
Kapucijnenvoer en Grasmushof. Het snijpunt van de twee zachtverkeerroutes bevindt
zich nabij het centraal ankerpunt van het park gevormd door de belangrijkste
monumenten van het gebied namelijk de Janseniustoren, de Justus Lipsiustoren en de
Ursulinnensluis. Voor de verbinding tussen Jansenius- en Grasmushof onderzoekt de stad
Leuven in samenspraak met de eigenaar op welke manier deze verbinding het best over
hun perceel kan gerealiseerd worden.

4

Het speelterrein van het Paridaensinstituut voor de helft meegerekend als deel van het project.
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Ondergronds worden twee parkings aangelegd die de nodige parkeerplaatsen volgens de
norm kunnen herbergen, met een licht overschot, één onder speelterrein en één onder
de gebouwen van het binnengebied. De inritten liggen op de nieuwe ontsluitingsweg, aan
de kant Janseniusstraat. Daarnaast worden nog een beperkt aantal bovengrondse
rotatieparkings voorzien.
Het inrichtingsplan zal naar een RUP vertaald worden via de afbakening van een
projectzone waarbinnen maximaal aantal woongelegenheden kunnen gerealiseerd
worden binnen specifiek bepaalde bouwzones met een maximum aantal bouwlagen. In
het RUP zal eveneens het aandeel en locatie van de publieke ruimte, de ontsluiting voor
gemotoriseerd en zacht verkeer en behoud van gebouwen vastgelegd worden.
5.2

Inrichtingsvoorstellen voor de zone tussen Kapucijnenvoer en het
herontwikkelingsproject van Resiterra

Om tot een kwalitatieve herontwikkeling van het binnengebied te komen dienen in het
RUP ook voor de randen grenzend aan het herontwikkelingsproject van Resiterra
uitspraken gedaan te worden.
Volgens de stad Leuven kan dit door de realisatie van een rij woningen georiënteerd op
de nieuwe interne lusvormige ontsluitingsweg en gelijkaardig aan de aangrenzende
woningen van het project van Resiterra (3 bouwlagen en een teruggetrokken
dakverdieping).
De eigenaar van het noordelijk deel heeft reeds een voorstel uitgewerkt. Het
inrichtingsvoorstel omvat 16 woongelegenheden waarvan 6 woningen met tuin, de
overige met groot terras. Ondergronds worden 21 parkeerplaatsen voorzien. Daarnaast
worden er een 42-tal fietsenstallingen voorzien. Dit inrichtingsvoorstel werd nog niet
door het college gevalideerd.
De stad heeft voor het zuidelijke deel geen kennis van een project. In het RUP wordt
deze zone eveneens als projectzone voor wonen geselecteerd. De bestemming zone voor
ambachtelijke bedrijven en KMO wordt hiermee opgeheven. Binnen de projectzone zullen
een 70-tal woningen per hectare kunnen worden gerealiseerd. Net zoals in de noordelijke
projectzone moeten de woningen georiënteerd worden op de nieuwe weg. De
ontwikkeling van deze zone kan alleen in haar totaliteit. In het RUP zal de ontsluiting van
de achtertuinen via de Janseniusstraat of het binnengebied mogelijk gemaakt worden. In
de bepalingen van het RUP zal bijkomend opgenomen worden dat deze projectzone
slechts als één geheel kan ontwikkeld worden.
5.3

Bijkomende uitgangspunten

Daar in het ruimtelijk uitvoeringsplan ook voor de randen aan Minderbroedersstraat,
Kapucijnenvoer en Janseniusstraat het BPA zal worden opgeheven, worden hiervoor in
het RUP eveneens uitspraken gedaan. De voorschriften zullen gelijkaardig zijn aan de
huidige BPA voorschriften. Wel wordt nog bekeken op welke manier de zone voor opslag
grenzend aan de zone voor wonen door de zone voor wonen of zone voor tuin kan
worden opgevangen.
Daarnaast zullen in het RUP een aantal gebouwen als te behouden worden geselecteerd
en worden hiervoor specifieke voorschriften uitgeschreven.
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Alternatieven voor het plan
Figuur 14: Inrichtingsplan Janseniussite 2004

Het BPA dat voor het plangebied van kracht is, bezit te weinig kwaliteiten om tot een
goed herontwikkelingsproject te komen.
In 2004 werd een eerste inrichtingsplan aan de stad Leuven voorgesteld. Het
inrichtingsplan werd gedurende enkele jaren aangepast: de dichtheid werd verlaagd, de
inplanting van de bouwvolumes werden aangepast en de groene publieke ruimtes werden
vergroot. Daarnaast werden ook de randvoorwaarden van de stad mee in het plan
opgenomen (o.a. realisatie van zachtverkeerroutes). In de laatste fase werd gekozen
voor een hoog en slank bouwvolume aan het park in plaats van het lager maar
volumineuzer ogende schijfvolume. Hierdoor wordt de zone binnen het park die
permanent beschaduwd wordt, sterk teruggedrongen. De aanpassingen resulteerden in
het voorliggend inrichtingsplan van De Gregorio & partners.
Voor de verkeersafwikkeling van het plangebied werden een aantal alternatieven
uitgewerkt en besproken met de dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit (VOM) van de
politie. Het voorzien van tweerichtingsverkeer op de centrale ontsluitingsas en noord-zuid
eenrichtingsverkeer waren de belangrijkste alternatieven. De centrale ontsluitingsas
voorzien van tweerichtingsverkeer past niet in de visie van het creëren van lussen (cfr.
RSL). Het voorzien van noord-zuid eenrichtingsverkeer biedt volgens de VOM niet
voldoende garanties dat de huidige verkeersproblemen bij het afzetten van leerlingen ter
hoogte van de brug over de Dijle, opgelost geraken. Daarnaast is het volgens de VOM
veiliger het verkeer het binnengebied te laten uitrijden langs de Minderbroedersstraat in
plaats van langs de Janseniusstraat.
Het college heeft zich akkoord verklaard met dit inrichtingsplan en wenst de
stedenbouwkundige kwaliteiten ervan in een RUP vast te leggen.
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Motivatie screening

In het RUP zal enkel wonen, gecombineerd met gemeenschapsfuncties, als bestemming
toegelaten worden. Bedrijven die een project uit bijlage I (overeenkomstig artikel 4.3.2.,
§ 1, MB 10/12/04) inhouden, worden hierdoor uitgesloten. Een toetsing aan de criteria
van bijlage I is dan ook overbodig.
Het voorliggend plan dat als basis dient voor de opmaak van het RUP voldoet ook niet
aan de criteria van bijlage II (overeenkomstig artikel 4.3.2., § 1, MB 10/12/04) en in het
bijzonder ook niet aan de criteria voor stadsontwikkelingsprojecten van deze bijlage:
1) bouw van 214 woningen + maximaal 40 woningen grenzend aan project
2) slechts beperkte handelsfunctie mogelijk
3) verkeersgenerende werking lager dan 1.000 p.a.e. per tijdsblok van 2 uur
Gezien de afstand en de aard en de reikwijdte van de milieueffecten van het voorliggend
plan worden er geen directe of indirecte betekenisvolle effecten verwacht op de speciale
beschermingszones, waardoor voor dit RUP geen passende beoordeling vereist is.
Uit bovenstaande kan besloten worden dat het plan niet van rechtswege plan-MERplichtig is, waardoor het plan aan een screening naar aanzienlijke milieueffecten dient
onderworpen te worden.
8

Methodologie screening

Per milieudiscipline wordt een kwalitatieve beschrijving en beoordeling gemaakt van de
effecten van het voorliggende plan gebaseerd op gegevens van de stad Leuven en
gegevens aangeleverd door de ontwikkelaar. Waar mogelijk worden milderende
maatregelen vooropgesteld.
9

Screening
9.1

Grens- of gewestgrensoverschrijdende effecten

Daar het voorliggend plan een gebiedsgericht plan omvat afgestemd op het stadsweefsel
van de binnenstad van Leuven worden er geen grens- of gewestgrensoverschrijdende
effecten verwacht.
9.2

Bodem

Het bouwen van de woningen en de ondergrondse parkings (één laag) zullen een beperkt
negatief effect hebben op de bodem. De bodemgegevens van AGIV geven aan dat het
binnen het plangebied gaat over antropogene bodems. Daarnaast gaf het archeologisch
vooronderzoek aan dat voor het ganse plangebied, eveneens voor de tuin van de Goede
Herder, de eerste twee meter van de bodem uit ophogingsgrond met puin bestaat
waardoor het effect op de bodem vermoedelijk minder groot zal zijn dan algemeen
verwacht. Door het realiseren van ondergrondse bouwlagen is een effect op de
grondwaterstroming (vanwege de ligging in grondwaterstromingsgevoelig gebied) niet uit
te sluiten. Het effect wordt beperkt door de realisatie van slechts één ondergrondse
bouwlaag.
Voor de zones die niet bebouwd worden blijft de laag met ophogingsgrond behouden.
Voor de andere locaties wordt de weggegraven grond ter plaatse gezeefd en zoveel
mogelijk herbruikt (oa. voor de nivellering van het park).
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Water

Het plangebied behoort volgens de gegevens van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Leefmilieu en Infrastructuur (2003) niet tot de risicozone voor
overstromingen.5 De watertoetskaart van het AGIV geeft aan dat het plangebied noch in
effectief overstromingsgevoelige, noch in mogelijk overstromingsgevoelige zone ligt.
Het archeologisch vooronderzoek gaf aan dat de watertafel binnen het plangebied vrij
hoog staat. Tussen de stad Leuven en ontwikkelaar worden onderlinge afspraken (o.a.
het toepassen van retourbemaling) gemaakt om de effecten op de waterhuishouding
tijdens de aanlegfase te beperken.
Het lozen van afval- en hemelwater zal via een gescheiden rioleringsstelsel gebeuren. De
gegevens van de stad geven aan dat de bestaande riolering van de Minderbroedersstraat
en van de Janseniusstraat voldoen om het afvalwater van de nieuwe woningen op te
vangen. De ontwikkelaar onderzoekt momenteel op welke manier het efficiëntst kan
aangetakt worden. Het is uitgesloten dat dit gebeurt op de Aquafin-collector.
Om eventuele effecten op onder andere infiltratie te beperken worden inzake hergebruik,
infiltratie en buffering van hemelwater net zoals in andere projecten de provinciale en
gewestelijke regelgeving toegepast.
Voor het herontwikkelingsproject van Resiterra zal de buffering van hemelwater voor het
hele project centraal gebeuren. Alleen de overloop van het buffervat zal in de Dijle
uitlopen. De locatie en uitwerking van deze overloop gebeurt volledig in samenspraak
met de beheerder van de Dijle (VMM).
De integratie van de herwaardering van de Dijle in de aanleg van het park heeft een
positief effect op de structuurkwaliteit van de Dijle. De aanleg van de Dijle-oevers
gebeurt in samenspraak met de bevoegde instanties.
Het geheel van de maatregelen zorgen inzake de milieudiscipline water voor een matig
positief effect.
9.4

Fauna en flora

De milieudienst van de stad Leuven heeft een screening gemaakt van het aanwezige
groen binnen het plangebied. De groenwaarde van de voormalige tuin van de ‘Goede
Herder’ wordt door de milieudienst vanwege het totaal onderkomen en achterstallig
beheer, het ontbreken van waardevolle bomen, alleen heel voedselrijke opslag van wilg,
netels, vlier, enz., beperkt ingeschat. Dit geldt eveneens voor de hagen die oud maar ook
versleten zijn.
De groenwaarde van het speelterrein is, op de platanen na, beperkt. De platanen zijn
door hun vorm en omvang wel wat beeldbepalend geworden. Een zuidelijke rij van
platanen dient behouden te blijven en moet geïntegreerd worden in de parkaanleg. Het
behoud van deze platanen heeft een sterk positief effect. Door de aanleg van de parking
onder het speelterrein zullen de noordelijk gelegen bomen mogen gerooid worden. De
hoge carpinus haag heeft volgens de milieudienst slechts een beperkte groenwaarde.
De Dijle wordt geherwaardeerd als onderdeel van de groene corridor door de stad.
Daarnaast worden de oevers is samenspraak met de groen- en milieudienst van de stad
Leuven ecologisch gerealiseerd. De ingrepen op de oevers van de Dijle hebben tot doel
5
Kaart Risicozones Overstromingen Vlaams Gewest, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement
Leefmilieu en Infrastructuur, maart 2003.
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de bestaande biodiversiteit te ondersteunen en te bevorderen. Deze ingrepen hebben een
sterk positief effect op de ecologische waarde van de Dijle in de binnenstad.
De tuin van de Goede Herder en de ‘tuin Charlet’ zal binnen het RUP, net zoals binnen
het BPA, bebouwbaar blijven. De milieudienst schat het effect van het bebouwen van
deze twee zones beperkt negatief in. Niet zozeer omwille van de groenwaarde maar wel
omwille van het verdwijnen van groen in de stad op zich. Ter compensatie wordt in het
RUP hieraan wel de realisatie van een onverharde groene ruimte aan de Dijle gekoppeld.
Daarnaast zal het RUP de ontwikkelaar verplichten binnen de bouwblokken telkens een
aandeel collectief private onverharde buitenruimte te realiseren.
9.5

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Het RUP vormt de basis voor een herontwikkeling van een restruimte tot een volwaardig
onderdeel van de binnenstad. Deze ingreep zal niet alleen een positief effect hebben op
de omliggende buurt maar eveneens op de rest van de stad. Met de realisatie van dit
herontwikkelingsproject worden namelijk één van de laatste delen van het Dijlepad
gerealiseerd. In het RUP zal de realisatie van het Dijlepad als voorwaarde opgenomen
worden en beantwoordt hiermee aan de doelstellingen van het RSL (‘Dijle levend door
Leuven’). Het Dijlepad wordt in het park en het speelterrein geïntegreerd.
Het openhouden van de ruimte grenzend aan de torens en omgeving en de bestemming
ervan als parkzone met zeer beperkte bebouwingsmogelijkheden creëren nieuwe
zichtassen op het erfgoed.
Ook de beleving van het erfgoed zal verhogen. Enerzijds door de twee
zachtverkeersassen zo in te tekenen dat het kruispunt ervan nabij de torens ligt.
Anderzijds door het paviljoen uit de tuin van de Goede Herder een centrale rol te geven
in het nieuw aangelegde park.
Alle gebouwen, met uitzondering van het voormalig landbouwinstituut, opgenomen de
inventaris van onroerend erfgoed worden in het RUP geselecteerd als te behouden
gebouw. Hiermee garandeert het RUP bijkomend op de reeds beschermde monumenten
en stadsgezichten het behoud van andere waardevolle gebouwen.
In het zuidelijk deel van het plangebied bevindt zich het beschermd monument en
stadsgezicht van het voormalig goed Groenendael. Een deel van het beschermde
complex en het stadsgezicht bevinden zich volgens het BPA in groenzone met absoluut
bouwverbod. Het RUP zal de bestemming van deze zone aanpassen met het oog op
behoud van het beschermd monument en het stadsgezicht.
Uit ontwerpend onderzoek, met als resultaat het inrichtingsplan, bleek dat deze
randvoorwaarden het behoud van het voormalig landbouwinstituut niet mogelijk maken.
Het noordelijk deel van het inrichtingsplan werd namelijk opgebouwd vanuit verschillende
randvoorwaarden: het voorzien van een ontsluitingsweg aantakkend op de
Minderbroedersstraat, het creëren van zichten vanaf deze weg naar Justus Lipsius en het
realiseren van een bouwvolume als afgrenzing van de publieke ruimte. Het voormalig
landbouwinstituut wordt omwille van de opportuniteiten die ontstaan door de afbraak
ervan niet geselecteerd als een te behouden gebouw. De afbraak van het
landbouwinstituut werd reeds tijdens een overleg (04/06/08) een eerste maal voorgelegd
aan Els Patrouille (Archeologie, Onroerend Erfgoed). Tijdens of in navolging van dit
overleg werden er aan de stad Leuven geen opmerkingen overgemaakt die de afbraak
uitsluiten. De locatie van de bouwlijn en de as van de weg zullen dan ook gelijkaardig
aan het inrichtingsplan in het RUP vastgelegd worden.
Het geheel van de maatregelen creëren een overwegend positief effect op het
bouwkundig erfgoed en stadsgezichten.
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Hoewel er bij de aanleg van het Sint-Pietershospitaal ten noorden van de site resten van
middeleeuwse en Romeinse bewoning werden gevonden, was dit hier niet het geval.
Nergens werden aanwijzingen voor oude bewoning aangetroffen, maar er dient wel
gewezen te worden op de beperkte terreindekking bij dit onderzoek, waardoor minder
dan 1 % van de projectzone werd onderzocht. Na dit beperkt onderzoek kan op basis van
het ontbreken van archeologische artefacten of sporen en de tamelijk recente ophoging
van het terrein gesteld worden dat verdere opgravingen niet noodzakelijk zijn. De studie
geeft aan dat er kan geopteerd worden om bij de grondwerken voor de nieuwbouw en de
bijhorende ondergrondse parking een archeologische begeleiding te voorzien. Het
Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed zal beslissen over het vervolgtraject. Het
is aannemelijk dat, afleidend uit de resultaten van het vooronderzoek, het effect van de
herontwikkeling op het archeologisch erfgoed relatief beperkt zal zijn.
9.6

Mens: sociaalorganisatorische en ruimtelijke aspecten en hinder

In navolging van het RSL wordt in voorliggend plan het juridisch kader gecreëerd om het
binnengebied van Janseniushof te herontwikkelen tot wonen met als randvoorwaarden:
aandacht voor de zachte weggebruiker, voorzien van voldoende publieke ruimte,
kwalitatieve realisatie van het Dijlepad en voldoende aandacht voor het bouwkundig
erfgoed. De delen van het plangebied die buiten de nog te ontwikkelen zones vallen
(hoofdzakelijk wonen), zullen vrijwel geen wijzigingen in het ruimtegebruik kennen.
Bij de realisatie van het woonproject wordt de beleidslijn voor sociale woningen en
betaalbare woningen van de stad Leuven toegepast. Het aantal sociale en betaalbare
woningen worden in een overeenkomst tussen de stad en de ontwikkelaar vastgelegd
(telkens 10% van het totaal aantal woningen).
Daarnaast zal het RUP geen kwantitatieve bepalingen vastleggen inzake
woontypologieën. Wel zal het RUP in navolging van het RSL een voldoende mix van
woontypologieën vereisen. Het vastleggen van het aantal betaalbare en sociale woningen
en de eis tot een mix van woontypologieën hebben een sterk positief effect op het
woningaanbod van de binnenstad.
Het effect op de werkgelegenheid zal vrij beperkt zijn aangezien het plan maar beperkte
handelsfuncties (e.a.) toelaat (beperkt positief).
Het voorzien van een parkruimte waarvan een deel permanent en een deel na de
schooluren publiek toegankelijk is voor buurtbewoners, omliggende scholen en toevallige
passanten die gebruik maken van het Dijlepad of andere zacht verkeerroutes, heeft een
positief effect op de recreatiemogelijkheden binnen het plangebied.
Daarnaast zal door de realisatie van een publiek toegankelijk park gecombineerd met
logische zachtverkeerroutes niet enkel de beleving van het erfgoed toenemen maar
eveneens de beleving van het plangebied als geheel. Het creëren van publiek
toegankelijke groene ruimtes met een grote belevingswaarde heeft een sterk positief
effect.
Verschillende aspecten van duurzaamheid (groendaken, fotovoltaïsche cellen,…) worden
meegenomen in de besprekingen rond de architecturale uitwerking van de verschillende
projecten.
Om de hinder voor de omwonenden te beperken zal de realisatie van het project van
Resiterra gefaseerd verlopen. In een eerste fase wordt de centrale weg en het park langs
de Dijle samen met de heraanleg van het speelterrein gerealiseerd. In de volgende fases
wordt het deel ten westen van de centrale weg geleidelijk gerealiseerd van noord naar
zuid. Vanaf het ogenblik dat de interne lus wordt gerealiseerd kunnen eventuele
projecten binnen de overige twee projectzones gestart worden. De noord-zuid zacht
verkeerverbinding wordt samen met de aanleg van het park gerealiseerd. Door de
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fasering wordt het effect van de aanleg van het herontwikkelingsproject beperkt negatief
ingeschat.
De doorsteek van het binnengebied naar Grasmushof is afhankelijk van overeenkomsten
met de eigenaar van het perceel waarop deze verbinding zal worden ingetekend.
Daarnaast is de stad Leuven momenteel op zoek naar Europese financiën voor de
realisatie van de brug over de Dijle-arm naar de brandgang. Deze randvoorwaarden
zorgen ervoor dat de realisatie van de volledige oost-west verbinding later ingepland
wordt.
9.7

Mens: mobiliteit

Het plangebied wordt ontsloten door een noord-zuid gerichte weg gecombineerd met een
interne ontsluitingslus. De zone voor deze wegenis zal in het RUP voldoende ruim
ingetekend worden zodat de aanleg van de weg zowel voor het autoverkeer als voor
fietsers en voetgangers zo optimaal mogelijk is. Daarnaast wordt in het RUP op twee
locaties een afzetstrook voor leerlingen van de omliggende scholen voorzien. Deze
locaties werden in overleg met de VOM geselecteerd.
Door het instellen van eenrichtingsverkeer op de noord-zuid as wordt het verkeer
beperkt. De richting van de verkeersstroom werd in samenspraak met de VOM bepaald.
Vanwege de bestaande stromen voor afzetverkeer en de mogelijkheid om veiliger uit te
rijden aan de Minderbroedersstraat werd gekozen voor de zuid-noord richting. Daarnaast
wordt verwacht dat de weg enkel zal gebruikt worden door lokaal bestemmingsverkeer
doordat de kortsluiting tussen de Minderbroedersstraat en de Janseniusstraat geen
nieuwe mogelijkheden biedt als sluipverkeerroute. De keuze voor een centrale weg met
eenrichtingsverkeer en hierop aantakkend een interne ontsluitingslus ondersteunt de
opvatting van het RSL inzake het verbeteren van de verkeersleefbaarheid van
woonwijken.
Inzake parkeren wordt voor gans het plangebied de parkeernorm van de stad Leuven
toegepast waardoor de parkeerbalans in evenwicht is. Ontwikkelaar Resiterra voorziet in
haar inrichtingsplan Janseniussite zelfs een lichte surplus op deze parkeernorm. (+134
fietsenstallingen, +30 ondergrondse en +10 bovengrondse parkings). Het surplus wordt
mogelijks ter beschikking gesteld aan het schoolpersoneel van het Paridaensinstituut.
Wanneer de mogelijkheden binnen het RUP volledig benut worden, levert dit een totaal
van ongeveer 340 parkeerplaatsen en 640 fietsenstallingen (incl. surplus Resiterra).
Binnen het plangebied zullen in het RUP hoofdzakelijk bestemmingsparkings toegelaten
worden en zal de realisatie van een rotatieparking worden uitgesloten.
Ten opzichte van de referentiesituatie (ongeveer 324 parkeerplaatsen) zal het aantal
parkeerplaatsen dus slechts zeer beperkt kunnen toenemen.
De weg zal niet alleen als ontsluiting voor de woningen functioneren. De weg zal onder
andere ook gebruikt worden voor het afzetten van leerlingen. Dit zal voor het plangebied
bijkomend verkeer generen. In geval van het afzetten van leerlingen gaat echter om
verkeer dat zich nu concentreert en verkeersproblemen veroorzaakt in de omliggende
straten en zich naar deze locatie verplaatst. Het gaat dus niet om nieuwe verplaatsingen
gegenereerd door het programma mogelijk binnen het RUP. Daarnaast zullen deze
verplaatsingen voornamelijk plaatsvinden tijdens de piekuren.
De verplaatsingen gelinkt aan het programma naast de eerder vermelde verplaatsingen
zullen beperkt blijven aangezien er in het RUP maar één zone voor
gemeenschapsvoorzieningen wordt aangeduid en handel maar in beperkte mate mogelijk
is.
Bijkomend op het wegverkeer worden in het RUP in navolging van het RSL twee
zachtverkeerassen opgenomen. Eén as maakt onderdeel uit van het Dijlepad en geeft op
die manier uitvoering aan het RSL. Een andere as loopt van het Damiaanplein langs de
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brandgang met een brug over de Dijle naar Janseniushof en komt verder in westelijke
richting uit op Grasmushof. Deze twee zachtverkeerassen worden geïntegreerd in het
herontwikkelingsproject en kruisen mekaar in de zone voor park ter hoogte van de
Ursulinnensluis.
De aandacht voor de zwakke weggebruiker in het RUP verhoogt de verkeersleefbaarheid
van het gebied en zorgt ervoor dat de zwakke weggebruiker, in tegenstelling tot de
huidige situatie, op een veilige manier het gebied kan doorkruisen. De realisatie van deze
zachtverkeerassen heeft niet alleen een sterk positief effect binnen het plangebied maar
heeft eveneens een sterk positief effect op de doorwaadbaarheid van de stad.
Vanuit het RSL moest een bustracé over Janseniushof een oplossing bieden voor de
moeilijke knooppunten van het bestaande tracé op de Kapucijnenvoer met de
Brusselsestraat en de Biezenstraat.
Naar aanleiding van de goedkeuring van het masterplan Hertogendal (2004) werd
gekozen om het idee van het nieuwe tracé te verlaten en het bestaande aan te passen.
De bestaande moeilijke knooppunten worden in dit masterplan opgelost door de
Kapucijnenvoer te verbreden in het gedeelte tussen Brusselsestraat en Biezenstraat.
Deze keuze biedt daarnaast de mogelijkheid doorstromingsverkeer door het
binnengebied te beperken en wordt de moeilijke aansluiting op de Kapucijnenvoer via de
Remi Vandervaerenlaan opgelost.
Het mobiliteitsverhaal als geheel heeft een matig positief effect op het plangebied en
omgeving.
9.8

Geluid

Binnen het plangebied zullen geen lawaaiproducerende activiteiten toegelaten worden.
Daarnaast wordt er slechts een lichte verhoging van het aantal verplaatsingen binnen het
plangebied verwacht (cfr. Mobiliteit). Tenslotte worden de zones voor KMO, waar
potentieel licht hinderlijke bedrijven vergunbaar waren, opgeheven. Inzake geluid
worden er dan ook geen significante effecten verwacht.
9.9

Lucht

Impact emissies gebouwverwarming: Voor de woningen van het herontwikkelingsproject
van Resiterra wordt er een gezamenlijk verwarmingssysteem geïmplementeerd,
zonneboilers (indien nuttig bij een gezamenlijk verwarmingssysteem),… De ontwikkelaar
heeft de intentie het duurzaamheidsprincipe bij verder ontwerp als totaalpakket uit te
werken. De inspanningen binnen dit project zorgen ervoor dat de emissies beperkt
toenemen.
Aangezien er in vergelijking met de referentiesituatie in de geplande toestand geen grote
toename van het aantal verplaatsingen van gemotoriseerd verkeer wordt verwacht (cfr.
Mobiliteit), zullen de verkeersemissies dan ook slechts beperkt toenemen. Ook het
opheffen van de zone voor KMO’s kan op dit vlak enkel positieve effecten opleveren.
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Besluit

Zoals vermeld onder ‘motivatie screening’ is het RUP screeningsgerechtigd.
Het inrichtingsplan en de basisprincipes vooropgesteld voor het totale plangebied zijn,
met uitzondering van de ligging van de busbaan, volledig afgestemd op het
richtinggevend en bindend gedeelte van het RSL.
In dit screeningsdocument werden de milieudisciplines bodem, water, fauna en flora,
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, sociaalorganisatorische ruimtelijke
aspecten en hinder, mobiliteit, geluid en lucht bestudeerd.
Uit de screening kan als globale conclusie gesteld worden dat het voorliggend plan en
basisprincipes niet resulteren in aanzienlijke milieueffecten en bijgevolg volgens de
inschatting van de stad niet plan-MER-plichtig is.
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Adviesvraag

De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het “Gemeentelijk gebiedsgericht
ruimtelijk uitvoeringsplan Janseniushof” werd op 12 januari 2009 verstuurd aan de instanties zoals
aangegeven in de adressenlijst van de dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen. De stad
Leuven achtte het nuttig de lijst aan te vullen met de instanties die ook in het kader van de RUPprocedure (plenaire vergadering) verzocht zullen worden om advies te verlenen. Op 25 februari 2009
werd een tweede verzoek tot advies naar de instanties die op dat ogenblik nog geen advies hadden
gegeven aangetekend verstuurd.
De adviezen werden ingewacht tot 04/03/2009. Alle briefwisseling alsook de adviezen zijn toegevoegd
als bijlage.
Geraadpleegde instanties
Agentschap R-O
Vlaanderen
R-O Vlaams-Brabant
Agentschap R-O
Vlaanderen
R-O Vlaams-Brabant

Blijde Inkomstraat 103-105
3000 Leuven

12/02/2009

6

Onroerend
Erfgoed

Blijde Inkomstraat 103-105
3000 Leuven

Na verzending van
herinneringsbrief
04/03/2009

9

20/02/2009

8

20/02/2009

7

27/01/2009

3

09/02/2009

4

-

-

Wel advies
Agentschap
RO-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant

-

T.a.v. Bram
Vogels

Phoenixgebouw Koning Albert II-laan
19 bus 21
1210 Brussel
Graaf de Ferrarisgebouw Koning
Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel

Dienst Ruimtelijke Provincieplein 1
ordening
3010 Leuven

Agentschap Natuur en
Bos
Departement RWO

Volgnummer

Ruimtelijke
Ordening

Departement RWO
Afdeling Woonbeleid
VMM
Afdeling Operationeel
Waterbeheer
Provinciebestuur VlaamsBrabant Directie
Infrastructuur

Ingekomen op

Ruimtelijke
planning

Graaf de Ferrarisgebouw Koning
Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Phoenixgebouw Koning Albert II-laan
19 bus 11
1210 Brussel

Agentschap ROVlaanderen
Directie Coördinatie en
Werking

Phoenixgebouw Koning Albert II-laan
19 bus 3
1210 Brussel

Provinciebestuur VlaamsDienst Water
Brabant

Provincieplein 1
3010 Leuven

19/01/2009

1

Agentschap Economie

Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35
bus 12
1030 Brussel

23/01/2009

2

De Lijn
Vlaams-Brabant

Martelarenplein 19
3000 Leuven

11/02/2009

5

De stad Leuven heeft op 16 april 2009 het Agentschap R-O, Onroerend Erfgoed, verzocht het advies
d.d. 04/03/2009 te heroverwegen. Het heroverwogen advies (10) werd op 27 mei 2009 door de stad
ontvangen. Naar aanleiding van het heroverwogen advies werden er nieuwe gesprekken met
Onroerend Erfgoed opgestart die resulteerden in een bijgestuurd plan en een aangepast advies (d.d.
10 februari 2010) van Onroerend Erfgoed (12).
Op 2 december 2009 heeft De Lijn Vlaams-Brabant een aanvullend advies (11) op het advies d.d.
11/02/2009 aan de stad Leuven overgemaakt.
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Adviezen en bespreking

De nummers tussen haakjes verwijzen naar het desbetreffende advies, bijgevoegd als bijlage.
Volgende instanties hebben bij het dossier “geen opmerkingen/bezwaren” geformuleerd:
- Provincie Vlaams-Brabant, Directie infrastructuur, Dienst waterlopen (1)
- Agentschap Economie (2)
- Departement RWO, afdeling woonbeleid (8)
Volgende instanties “verwachten geen aanzienlijke milieueffecten”:
- Provincie Vlaams-Brabant, Directie infrastructuur, Dienst ruimtelijke ordening: “voorliggend
plan valt niet onder de plan-MER-plicht, daar het een wijziging beoogt van het juridisch kader
inzake ruimtelijke ordening voor een klein gebied op lokaal niveau, zonder aanzienlijke
milieueffecten”. (3)
- Agentschap Natuur en Bos: verwacht “geen aanzienlijke effecten voor de discipline fauna en
flora”. (4)
Volgende instanties hebben in het kader van dit verzoek tot raadpleging aandachtspunten
geformuleerd. In vet is toegevoegd in hoeverre de stad Leuven deze aandachtspunten vlot kan
inpassen in het geplande RUP, dan wel van oordeel is dat aan de vragen niet of slechts gedeeltelijk
kan worden tegemoet gekomen.
-

Agentschap Natuur en Bos: Bij verdere uitwerking dient er blijvend voldoende aandacht
besteed te worden aan de Dijle als groene corridor in de binnenstad. (4)
 AANDACHTSPUNT KAN WORDEN MEEGENOMEN. De stad Leuven deelt deze
bezorgdheid en zal hier in navolging van haar structuurplan voldoende aandacht aan
besteden. De bepalingen van het geplande RUP zullen de voorwaarden scheppen voor
een groene corridor over de grootst haalbare lengte. De stedenbouwkundige
voorschriften zullen weliswaar niet alle gedetailleerde voorwaarden in verband met
inrichting en beheer bevatten, aangezien dit het detailniveau van een RUP overschrijdt.
Wel zullen deze vastgelegd worden in het kader van de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag en de overdracht naar het openbaar domein.
-

Agentschap RO-Vlaanderen, ruimtelijke ordening: “het nu voorliggende project heeft geen
aanzienlijke ruimtelijke effecten”. Het Agentschap geeft wel reeds een aantal onduidelijkheden
en wenselijkheden aan te beschouwen in het verdere planproces van dit plan. (6)
1. Meer aandacht voor het behoud en de integratie van het waardevol patrimonium, al
dan niet gelegen binnen het plangebied en al dan niet opgenomen in de inventaris.
2. Meer duidelijkheid scheppen of de planopties inzake toegankelijkheid tot/van het
binnengebied, woondichtheid en bereikbaarheid, de verkeersleefbaarheid van de
nieuwe wijk en haar omgeving niet hypothekeren.
3. Een afweging maken van de impact van de voorgestelde bouwhoogten, zowel voor de
toren als voor de gemiddelde bouwhoogte in het binnengebied, in functie van de
randvoorwaarden vanuit de bestaande ruimtelijke toestand, inclusief de waardevolle
elementen, en de gewenste situatie volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
 AANDACHTSPUNT 1 KAN WORDEN MEEGENOMEN DOOR BIJKOMENDE
TOELICHTING. Dit in de zin dat de afweging van de erfgoedwaarden uitdrukkelijk in de
uitwerking van het RUP kan worden besproken. De afweging wordt meer uitvoerig
besproken onder de behandeling van het advies van Onroerend Erfgoed.
 AANDACHTSPUNT 2 KAN WORDEN MEEGENOMEN DOOR BIJKOMENDE
TOELICHTING. Dit in de zin dat de te verwachten effecten van het project op de
verkeersleefbaarheid van de nieuwe wijk en omgeving uitdrukkelijk zullen worden
omschreven. Daarnaast zullen ook de toegankelijkheid tot/van het binnengebied en
woondichtheid in het verdere planproces nader omschreven worden.
Inzake bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid geeft de screeningsnota reeds aan dat
het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de bestaande situatie slechts beperkt zal
toenemen. (De bestaande parkeervraag verhuist samen met de kantoor- en
ziekenhuisfuncties naar andere delen van de stad). Daar in het project afzetzones voor
leerlingen worden voorzien, wordt er wel bijkomend (afzet)verkeer verwacht doorheen
het projectgebied en de Minderbroedersstraat – Kapucijnenvoer. Het gaat echter om
verkeer dat zich nu concentreert en verkeersproblemen veroorzaakt in de omliggende
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straten met een beperkte draagkracht (o.a. P. Damiaanplein en kruispunt
Janseniusstraat en L. Colinslaan) en zich naar deze veiligere locatie verplaatst. Het gaat
dus niet om nieuwe verplaatsingen gegenereerd door het programma mogelijk binnen
het RUP. Globaal genomen betekent dit een beperkte verschuiving van de belasting van
echte woonstraten naar straten met een eerder gemengd gebruik namelijk de
Minderbroedersstraat en een stuk Kapucijnenvoer. Ter verbetering van de
verkeersleefbaarheid van het gebied wordt de ontsluiting, na overleg met de dienst
Verkeersorganisatie en Mobiliteit van de Politie van de stad Leuven, aangepast. De
ontsluiting van de site gebeurt in de bestaande situatie langs een in- en uitrit aan de
zuidzijde (Janseniusstraat), en een secundaire inrit aan de noordzijde
(Minderbroedersstraat). Dit betekent dat de afwikkeling voor inkomend verkeer gebeurt
vanuit de Kapucijnenvoer via de Janseniusstraat, de P. Pouletlaan - R.
Vandervaerenlaan en in mindere mate de Minderbroedersstraat. Het uitrijdend verkeer
gebeurt nu quasi volledig via de zuidzijde langs de R. Vandervaerenlaan en P.
Pouletlaan, beide woonstraten met een beperkte draagkracht. In de voorgestelde
nieuwe verkeersafwikkeling gebeurt het inrijden aan de zuidzijde; inrijdend verkeer zal
zich verdelen over de woonstraten Janseniusstraat en P. Pouletlaan - R.
Vandervaerenlaan. Uitrijden zal volledig gebeuren langs de Minderbroedersstraat
richting Kapucijnenvoer.
 Deze aspecten, samen met de overige in de screeningsnota besproken aspecten, in
beschouwing genomen leiden volgens de stad tot de conclusie dat van het project
inzake mobiliteit geen noemenswaardig negatief effect op de verkeersleefbaarheid van
het plangebied en omgeving valt te verwachten.
Het RUP zal de verkeerscirculatie echter niet vastleggen en de circulatie blijft
aanpasbaar in functie van de noden op elk moment. Wel zal in de toelichting van het
RUP deze keuze gemotiveerd en onderbouwd worden.
 AANDACHTSPUNT 3 ZAL WORDEN MEEGENOMEN. De stad zal de bouwhoogten in
relatie tot de omgeving verder evalueren en motiveren in het verdere planproces van
het RUP.
-

De Vlaamse Milieumaatschappij: “kan zich vinden in de vooropgestelde milderende
maatregelen en adviseert de aanvraag voorwaardelijk gunstig”. Er moet in de hierna volgende
fases van het planningsproces voldaan worden aan volgende voorwaarden: (7)
1. De milderende maatregelen van de screeningsnota moeten ook effectief opgenomen
worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
2. Voor werken aan de waterloop, inclusief de bruggen e.d. dient een machtiging te
worden gevraagd aan de VMM en de voorwaarden die opgelegd worden dienen strikt
opgevolgd te worden.
3. Onderhoud van de waterloop moet steeds mogelijk zijn door het respecteren van de
de
aanwezige 5m-erfdienstbaarheidszone langsheen de Dijle 2 arm.
4. Het hergebruik van hemelwater wordt gemaximaliseerd in overeenstemming met de
visie zoals opgenomen in de waterbeleidsnota.
 AANDACHTSPUNTEN 1, 2 en 4 KUNNEN WORDEN MEEGENOMEN. De stad Leuven zal
in de hierna volgende fases van het planproces, zoals vooropgesteld in het verzoek tot
raadpleging, met deze voorwaarden rekening houden. De stad zal wel evalueren welke
zaken in de stedenbouwkundige voorschriften kunnen/moeten worden meegenomen
en welke zaken reeds geregeld zijn via andere kanalen. Op de reeds toepasselijke
sectorale regelgeving, zoals in verband met overbruggingen, en de te respecteren
verordeningen wordt best enkel gewezen zonder deze in de voorschriften te herhalen.
 AANDACHTSPUNT 3 KAN GEDEELTELIJK WORDEN MEEGENOMEN. Uiteraard blijft
een heel deel bestaande bebouwing, waaronder verschillende beschermde
monumenten, behouden tot tegen de Dijle-oever. Voorliggend project verbetert echter
reeds aanzienlijk de toegankelijkheid van de waterloop voor onderhoud door het
geplande Dijlepark.
-

Vervoersmaatschappij De Lijn, Vlaams-Brabant: Volgens De Lijn veroorzaakt de ontsluiting
via het lussysteem via de Janseniusstraat – Minderbroedersstraat – Kapucijnenvoer een extra
belasting op de te smalle Kapucijnenvoer tussen de Minderbroedersstraat en de
Janseniusstraat. Bovendien ligt de aansluiting van de Minderbroedersstraat volgens De Lijn
net na een scherpe bocht, waardoor wachtende voertuigen te weinig zicht hebben op het
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aankomend verkeer. Als oplossing voor dit probleem wordt verwezen naar het bustracé, dat in
het Ruimtelijk Structuurplan Leuven naar voren werd geschoven, tussen de Brusselsestraat
en de Janseniusstraat en is De Lijn van mening dat een doorgedreven mobiliteitsstudie zich
voor het ganse gebied (Hertogendal, Barbarahof en Janseniushof) opdringt. (5)
- Op 19 november 2009 vond een overleg plaats ter bespreking van bovenstaand advies. Dit
overleg resulteerde in een aanvulling (11) bij het advies d.d. 11 februari 2009. Hierin bevestigt
De Lijn Vlaams-Brabant dat op basis van voorgelegde screeningsnota geen aanzienlijke
milieu-effecten kunnen verwacht worden. Ze geeft in haar aanvullend advies ook aan dat de
doorstroming in de omgeving van de Kapucijnenvoer verder onderzocht zal worden in het
kader van de ontwikkeling van Hertogendal en van de toekomstvisie van het openbaar
vervoer in Leuven.
 AANDACHTSPUNT ZAL IN FLANKEREND OVERLEG BEHANDELD WORDEN
 De stad Leuven is zich bewust van de knelpunten voor het busverkeer ter hoogte van
de Brusselsestraat en Kapucijnenvoer tot de Biezenstraat. Bij de voorbereiding van
een masterplan voor Hertogendal (noordelijk deel en nu voorliggend deel
Janseniushof) werd als mogelijke oplossing voor de knelpunten voor het busverkeer
een verbreding en aanpassing van de inrichting van de Kapucijnenvoer van
Brusselsestraat tot Biezenstraat vooropgesteld. De knelpunten worden namelijk
gevormd door een slechte organisatie van de kruispunten met beide genoemde
straten. Het masterplan voor het noordelijk gedeelte van de site Hertogendal legt
hiervoor al een heel aantal krachtlijnen vast i.v.m. de verbreding en herorganisatie van
de Brusselsestraat en Kapucijnenvoer. Deze problematiek zal in onderling overleg
verder besproken worden.
-

Agentschap RO-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed: (9) Het Agentschap verwijst naar een nota
afgeleverd in het kader van het masterplan voor Hertogendal (noordelijk deel en nu
voorliggend deel Janseniushof) d.d. 05/04/2005. Onroerend Erfgoed geeft aan dat deze nota
onverminderd van kracht blijft.
Aandachtspunten geformuleerd in het kader van het verzoek tot raadpleging:
1. De ontwikkeling dient het Justus Lipsiuscollege als uitgangspunt te nemen.
2. Het landbouwinstituut is te behouden. Meer bepaald twee paviljoenvleugels met
daartussen een overbouwde poort aan de Minderbroedersstraat en bijkomend de
dwarse Helleputtevleugel van het Instituut. Het gebouw heeft zowel een
bouwhistorische als een niet te miskennen historische waarde.
de
3. Het behoud van het 18 eeuwse tuinpaviljoen in situ in een aangepaste context
(tuin) is noodzakelijk.
4. Lokaal waardevol erfgoed dat als dusdanig is opgenomen in de inventaris
‘Bouwen door de Eeuwen heen’ moet omzichtig behandeld worden.
5. Onroerend Erfgoed dringt aan op de restauratie van de 2 beschermde torens en
aanpalende sluis.
Naar aanleiding van het advies d.d. 04/03/2009 heeft de stad Leuven per brief haar motivatie
inzake de sloop van het Landbouwinstituut opnieuw aan het Agentschap overgemaakt met de
vraag dit advies te heroverwegen. Op 27 mei 2009 ontving de stad Leuven het heroverwogen
advies van het Agentschap (10) waarin ze haar eerder verleende adviezen bevestigt. De
dienst Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant geeft ook aan dat ze kortelings zal starten met het
vooronderzoek van de volledige site tussen het J. Lipsiuscollege en de Kapucijnenvoer, met
als doel een beschermd stadsgezicht af te bakenen.

 Naar aanleiding van het advies d.d. 04/03/2009 en het advies d.d. 27/05/2009 werd het
inrichtingsplan ‘Janseniussite’ in onderling overleg aangepast (zie Bijlage 1). Op dit
aangepast plan gaf Onroerend Erfgoed op 10/02/2010 een gunstig pre-advies met twee
voorwaarden. De stad Leuven zal, o.a. rekening houdend met de aandachtspunten van
Onroerend Erfgoed, het inrichtingsplan verder verfijnen en dit plan als uitgangspunt
hanteren bij het verdere planproces.
o Het geplande nieuwbouwvolume ter hoogte van de Helleputtevleugel moet met één
bouwlaag gereduceerd worden om de erfgoedwaarden van de Helleputtevleugel in
evidentie te stellen. De kroonlijsthoogte van de nieuwbouw mag de kroonlijsthoogte
van de Helleputtevleugel niet overschrijden.
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Ruimte en Erfgoed geeft voorkeur aan platte daken en terugwijkende dakverdiepingen
binnen een 45°-profiel.
 BEIDE VOORWAARDEN ZULLEN IN HET RUP WORDEN OPGENOMEN
o

 De aanpassingen aan het plan geven geen aanleiding tot nieuwe of andere aanzienlijke
negatieve milieueffecten daar het gaat om het behoud van het Landbouwinstituut,
tuinpaviljoen en Helleputtevleugel enerzijds en anderzijds een verschuiving van de
centrale weg en enkele bouwvolumes. Het (woon)programma wordt hierbij niet
gewijzigd en de Dijle met Dijlepark blijft een belangrijke rol in het inrichtingsplan
vervullen. Het aangepaste plan en toelichting vindt u in Bijlage 1.
3

Conclusie

Het inrichtingsplan ‘Janseniussite’ werd in overleg met Ruimte & Erfgoed, Onroerend Erfgoed,
aangepast waarbij een aantal beschermingswaardige elementen bijkomend in het plan werden
opgenomen. Ook de bijkomende voorwaarden zullen in het ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen
worden.
Daarnaast heeft De Lijn in haar aanvullend advies bevestigt dat er geen aanzienlijke milieueffecten te
verwachten zijn. De stad Leuven zal initiatief nemen om verder overleg op te starten inzake de
afwikkeling van het busverkeer in de binnenstad in het algemeen en de Kapucijnenvoer in het
bijzonder.
Tenslotte hebben voor het verdere planningsproces een aantal instanties enkele aandachtspunten
geformuleerd die zullen worden opgenomen hetzij in de stedenbouwkundige voorschriften van het
RUP hetzij in de verdere uitwerking/toelichting:
 De inrichting van de Dijle als groene corridor
 De evaluatie en motivatie van de bouwhoogten/bereikbaarheid/woondichtheid
 De opname waar mogelijk in de voorschriften van de doelstellingen voor waterbeheer
Als conclusie kan dan ook uit de ontvangen adviezen afgeleid worden dat de mogelijke gevolgen op
het leefmilieu op een correcte wijze in de MER-screening zijn beschreven, dat er globaal gesproken
geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en bijgevolg de opmaak van een plan-MER niet
nodig geacht wordt.
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Bijlage 1: Aangepast inrichtingsplan ‘Janseniussite’

In samenspraak met Onroerend Erfgoed wordt het voorgenomen plan zoals weergegeven in de
screeningsnota op volgende punten aangepast (zie Figuur 1):
- Het Landbouwinstituut, de Helleputtevleugel en de eerste uitbreiding van Lenertz (1899)
blijven behouden. Hierbij wordt het bouwvolume A als aanbouw voorzien tegen de bestaande
bebouwing van de Goede Herder. Daarnaast wordt er een nieuw bouwvolume B aan de zijde
van het Landbouwinstituut en een bouwvolume C ten zuiden van de woontoren voorzien.
- Het tuinpaviljoen wordt in situ als paviljoen (gesloten, als object) in een tuin behouden.
- De onbebouwde ruimte en visuele relatie tussen de bestaande binnentuin van de Goede
Herder en de binnentuin van het nieuw centrale bouwblok wordt doorgetrokken. Hierdoor krijgt
het centrale bouwblok een andere oriëntatie. De tuin met het paviljoen wordt met de
binnentuin en Dijlepark verbonden.

Figuur 1: Aangepast inrichtingsplan ‘Janseniussite’

7

