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Beschrijving plan

1.1 Algemeen
Het onderzoek tot milieueffectrapportage wordt door de stad Leuven opgesteld
op
naar aanleiding van
de opmaak van het gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Donkerstraat’. Dit RUP
beoogt de gedeeltelijke herziening van een BPA. In het BPA werd het gabariet van kleine
arbeiderswoningen langs de Donkerstraat als maximaal bouwvolume vastgelegd. Ondertussen
Onde
zijn
de meeste van deze arbeiderswoningen afgebroken omdat deze niet meer voldeden aan de
hedendaagse eisen inzake woonkwaliteit. Een nieuwbouwproject is echter nog niet gerealiseerd
omdat de voorschriften van het BPA enkel ondiepe woningen toelaten
toelate en bovendien geen rekening
houden met de sterke helling van de Donkerstraat.
De stad Leuven werkt momenteel nog aan het RUP. Er is nog geen voorontwerp RUP door het
college van de stad Leuven goedgekeurd. Dit verzoek is gebaseerd op werkdocumenten van het
RUP.
1.2 Situering
Figuur 1: situering

Het plangebied van het RUP is gelegen in de Leuvense binnenstad en omvat een
e
deel van het
binnengebied tussen de Donkerstraat,
raat, Wijnpersstraat en Riddersstraat.
Ridders
1.3 Toetsing aan het Ruimtelijk Structuurplan Leuven
De Leuvense binnenstad is geselecteerd als woonkern.
Het plangebied is gelegen in de Leuvense binnenstad. De binnenstad is geselecteerd als een
woonkern met hoge stedelijke dichtheid (meer dan 30 woningen per hectare).
hectare) De stad wenst het
wonen binnen de kernen verder te ontwikkelen. Het bijkomend woonaanbod wordt geconcentreerd
in de woonkernen.
Een gezonde sociale mix.
De schaarste op de woningmarkt, het groeiend algemeen welvaartspeil en de aantrekkingskracht
van Leuven op hooggeschoolde arbeidskrachten leiden tot een situatie dat sommige
bevolkingsgroepen niet langer een geschikte woning kunnen vinden. De stad
sta ijvert echter voor een
evenwichtige bevolkingssamenstelling, waarin alle demografische, sociale en economische
bevolkingsgroepen vertegenwoordigd blijven. Daarom moet een aanbodbeleid worden gevoerd om
op de noden van specifieke doelgroepen in te spelen. Telkens wordt ook een evenwichtige spreiding
over de verschillende woonkernen nagestreefd.
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De Donkerstraat – Fonteinstraat - Brusselsestraat is geselecteerd als een primaire
verkeerslus in de binnenstad.
Primaire verkeerslussen zijn verzamelwegen in de binnenstad. Verzamelwegen worden gedefinieerd
als wegen die het verkeer op wijkniveau verzamelen om het naar het wegennet van een niveau
hoger te voeren. Verzamelwegen moeten ingericht worden in functie van de lokale bedieningsfunctie
en van de selectieve doorstroming van het wegverkeer. Doorgaand verkeer, dat geen relatie heeft
met de wijk, moet in principe worden geweerd. Verzamelwegen in de binnenstad worden
verkeerslussen genoemd, omdat zij het verkeer vanaf de ring door de binnenstad en vervolgens
opnieuw naar de ring leiden. Primaire verkeerslussen bedienen een openbare centrumparking die
bezoekersverkeer opvangt.

Figuur 2 : RSL, richtinggevend deel 2, figuur 2.56

De Donkerstraat is geselecteerd als secundaire multifunctionele as in de binnenstad:
Een multifunctionele as in de binnenstad wordt gedefinieerd als een traject van één of meer
aaneengesloten straten, dat door zijn ligging in het stedelijk weefsel, het straatgabariet, de passage
en de reeds aanwezige stedelijke functies, verder kan worden uitgebouwd voor gemengde stedelijke
functies: onderwijs, zorginstellingen, kantoren, wonen, horeca, dienstverlening, … Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen primaire assen en secundaire assen. Op de primaire assen wil de stad
gemengde stedelijke functies stimuleren. Op de secundaire assen wil de stad de stedelijke functies
faciliteren. Het onderscheid tussen beide wordt gemaakt via stedenbouwkundige voorschriften, de
inrichting van de publieke ruimte en het locatiebeleid.
1.4 Eigendomsstructuur
Zie figuur 3: eigendomsstructuur
De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal is eigenaar van een groot braakliggend perceel aan de
Donkerstraat. De overige percelen binnen de grenzen van het plangebied zijn in private eigendom.
Op de hoek Donkerstraat-Wijnpersstraat bevindt zich een grote private eigendom waar
ontwikkelingen mogelijk zijn.
1.5 Visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
Het voorliggende plan beoogt een kwalitatieve afwerking van de Donkerstraat met
groepswoningbouwprojecten. Ook wil het plan het groen karakter van het binnengebied, dat
hoofdzakelijk bestaat uit private tuinen, vrijwaren.
De percelen op de hoek Wijnpersstraat – Donkerstraat zijn eigendom van één private eigenaar.
Deze percelen moeten als één geheel ontwikkeld worden en de ontwikkeling moet gepaard gaan
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met de afbraak van de loodsen gelegen in het binnengebied.
Op deze site kan een
groepswoningbouwproject gerealiseerd worden dat zowel de Donkerstraat als de Wijnpersstraat
afwerkt. Onder de gebouwen voorziet het plan een halfondergrondse parking, toegankelijk vanuit
de Wijnpersstraat of de Riddersstraat (via poort in bestaande woning). Een halfondergrondse
parking is mogelijk omwille van de grote niveauverschillen op het terrein. Het aantal bouwlagen in de
Donkerstraat is maximum 4; in de Wijnpersstraat maximum 3. In dit project kunnen een 16 tal
woningen gerealiseerd worden.
Op het terrein van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal wil het plan een kwalitatief sociaal
huisvestingsproject mogelijk maken. Ook hier moeten de parkeerplaatsen ondergronds of
halfondergronds voorzien worden om het groen karakter van het binnengebied te vrijwaren.
Bovengronds zijn enkel een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bezoekers toegelaten. Het aantal
bouwlagen bedraagt maximum 4 bouwlagen (exclusief (half)ondergrondse parking. Hier kunnen een
25 tal woningen gerealiseerd worden.
Gelet op haar historische waarde moet de uniforme straatwand met stadswoningen in de
Riddersstraat zoveel mogelijk bewaard blijven.
Figuren 4, 5 en 6 geven een mogelijke inrichting weer van het plangebied.

Figuur 3: eigendomsstructuur
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Figuur 4 Inrichtingsplan

7

Stad Leuven dienst ruimtelijke planning

Verzoek tot raadpleging

Donkerstraat

Figuur 5 Inrichtingsplan – doorsnede AA’

Figuur 6 Inrichtingsplan – doorsnede BB’
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Referentiesituatie

2.1 Bestaande fysieke toestand
Het plangebied bestaat uit:
• Bebouwing langs de Riddersstraat: een uniforme straatwand met hoge rijwoningen met
zadeldak en vaak diepe achterbouwen. Verschillende van deze woningen zijn opgedeeld in
kamers. Naast woningen bevinden er zich ook enkele ander functies.
• Een braakliggend terrein langs de Donkerstraat. Dit terrein wordt voor een deel gebruikt als
openluchtparking. Het terrein is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij
Dijledal.
• Een onbebouwd terrein op de hoek Donkerstraat – Wijnpersstraat dat gebruikt wordt als
openluchtparking.
• Bebouwing langs de Donkerstraat, bestaande uit enerzijds restanten van de voormalige
arbeidershuisjes en anderzijds een groter gebouw met studentenhuisvesting.
• Enkele loodsen in het zuidelijk deel van het binnengebied.
• De overige delen van het binnengebied worden hoofdzakelijk gebruikt als private tuin.

Figuur 7: bestaande toestand

Figuur 8: luchtfoto

Het plangebied wordt gekenmerkt door grote niveauverschillen (meer dan 3m) tussen de
Donkerstraat en de lager gelegen Wijnpersstraat en Riddersstraat. De Donkerstraat zelf heeft een
vrij steile helling.
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Figuur 9: luchtfoto

Figuur 11: terrein van shm Dijledal

Figuur 10: terrein hoek Donkerstraat Wijnpersstraat
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2.2 Juridische context
2.2.1 Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen
Volgens het gewestplan is het plangebied gelegen in woongebied.
Het plangebied is gelegen in het BPA Mechelsevest, goedgekeurd bij KB van 15/04/1958.
2.2.2 Beschermde monumenten en stadsgezichten
In het plangebied van het RUP zijn geen beschermde monumenten en stadsgezichten gelegen.
Aan de overkant van de Donkerstraat bevindt zich de site van de Wijnpers met het beschermde
pershuis van de Sint-Gertrudisabdij.

Figuur 12: gewestplan

De woningen, Riddersstraat 137 tot en met 175, zijn opgenomen in de niet-vastgestelde inventaris
en staan op de “lijst van beschermenswaardige panden en gehelen”. Het gaat over een uniforme
straatwand, samengesteld uit midden 19de-eeuwse enkelhuizen van twee tot drie traveeën en drie
verkleinende bouwlagen onder een doorlopend pannen zadeldak. De oorspronkelijk bepleisterde
lijstgevels in neoclassicistische stijl worden gekenmerkt door een rechthoekige deur in hardstenen
omlijsting met geprofileerde waterlijst, vensters met zandstenen hoekblokken, hardstenen lateien en
dito kordonvormige lekdorpels, en steigergaten onder veelal vernieuwde kroonlijsten. Nr. 137, 143,
169 en 175 met vernieuwd gevelparement”

Figuur 13: BPA Mechelsevest
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2.3 Biologische waarderingskaart
Er bevinden zich geen biologisch waardevolle gebieden in het plangebied.
2.4 Bodemonderzoeken
Figuur 14: biologische
waarderingskaart

Ter hoogte van het plangebied is de bodem antropogeen.
2.5 Watertoets: overstromings- en infiltratiegevoeligheid
Het plangebied is niet overstromings- en infiltratiegevoelig.
2.6 Vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden
Het plangebied is niet gelegen in of in de nabijheid van vogelrichtijn- en habitatrichtlijngebieden.
2.7 Landschapsatlas

Figuur 15: bodemkaart

Er bevinden zich geen relicten of ankerplaatsen in of in de nabijheid van het plangebied.

Figuur 17: watertoets

Figuur 16 landschapsatlas
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Alternatieven

3.1 Nulalternatief
Wanneer het voorliggende plan niet wordt uitgevoerd, worden de ontwikkelingsperspectieven van
het plangebied bepaald door het plan van aanleg BPA Mechelsevest.
Dit plan van aanleg omvat een smalle (8,5 meter bouwdiepte) bouwstrook langs de Donkerstraat, in
functie van de arbeiderswoningen die daar stonden. Achter deze rij woningen ligt een zone voor
“hovingen, koeren, tuinen en open ruimte” waar geen bebouwing is toegelaten.
De
bouwmogelijkheden langs de Donkerstraat zijn dus beperkt. Anderzijds is de bouwstrook langs de
Riddersstraat zeer diep (tot 16 meter) en krijgt een groot gedeelte van het binnengebied een
bestemming voor “hovingen, koeren en toegelaten bijgebouwen” waardoor er allerlei bijgebouwen
kunnen opgetrokken worden achter de hoofdgebouwen.
3.2 Alternatieven voor het plan
Er werden geen alternatieven onderzocht.
4

Motivatie ‘onderzoek tot m.e.r’

Dit plan beoogt de afwerking van het bouwblok Donkerstraat, Wijnpersstraat en Riddersstraat. Het
huidige BPA laat omwille van de geringe bouwdiepte en het feit dat de voorschriften geen rekening
houden met het hellend terrein langs de Donkerstraat, geen kwalitatief bouwproject toe. Anderzijds
zijn de bouwmogelijkheden langs de Riddersstraat ruim en komt het groen karakter van de private
tuinen in het binnengebied niet overeen met de bestemming van het BPA (zone voor hovingen,
koeren en bijgebouwen). Het betreft bijgevolg een kleine wijziging van een bestaand plan.
Bedrijven die een project uit bijlage I (overeenkomstig artikel 4.3.2., § 1, MB 10/12/04) inhouden,
worden uitgesloten. Een toetsing aan de criteria van bijlage I is dan ook overbodig.
De voorliggende plannen die als basis dienen voor de opmaak van het RUP vallen ook niet onder de
criteria van bijlage II (overeenkomstig artikel 4.3.2., § 1, MB 10/12/04).
Er zullen tevens geen gewest- of grensonverschrijdende effecten optreden als gevolg van dit RUP.
Uit bovenstaande kan besloten worden dat het plan niet plan-MER-plichtig is, er ook geen passende
beoordeling vereist is, waardoor het plan aan een screening naar aanzienlijke milieueffecten dient
onderworpen te worden.
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Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van de geplande
situatie t.o.v. de referentiesituatie en het nulalternatief

Per milieudiscipline wordt een kwalitatieve beschrijving en beoordeling gemaakt van de effecten van
het voorliggende plan.
5.1 Bodem
5.1.1 Bebouwde oppervlakte
Met voorliggend plan zullen twee grote nieuwe projecten mogelijk zijn: het project van Dijledal in de
Donkerstraat en een project op de hoek tussen de Donkerstraat en de Wijnpersstraat. Het project
van Dijledal wordt gerealiseerd op een terrein dat nu braak ligt. Voorheen stonden er
arbeiderwoningen die afgebroken zijn omdat ze niet meer voldeden aan de hedendaagse eisen
inzake woonkwaliteit. Op de hoek van de Wijnpersstraat en de Donkerstraat bevindt zich nu een
parking in open lucht en een loods.
Met voorliggend plan zullen deze twee terreinen bebouwd kunnen worden en zal de bebouwde
oppervlakte ten opzichte van de referentiesituatie dus toenemen. De bestaande loods in het
binnengebied moet wel afgebroken worden. Ook in het nulalternatief is bebouwing van beide
terreinen mogelijk. Weliswaar met een geringere bouwdiepte dan in voorliggend plan. Anderzijds
laat het nulalternatief heel wat mogelijkheden open voor het bouwen van bijgebouwen in de
bestaande private tuinen.
5.1.2 Ondergronds parkeren
Omwille van het bewaren van het groen karakter van het binnengebied is het in voorliggend plan
niet toegelaten bovengronds te parkeren. Er zullen bijgevolg ondergrondse parkings moeten
gerealiseerd worden om aan de parkeernormen te voldoen.
In het nulalternatief is ondergronds parkeren toegelaten, maar zeker voor het terrein van Dijledal
quasi onmogelijk door de geringe bouwdiepte.
5.1.3 Effectbeoordeling
Het effect ten opzichte van zowel de referentiesituatie als het nulalternatief is dus beperkt negatief.
5.2 Water
Het plangebied ligt niet in overstromingsgevoelige en infiltratiegevoelige
gebieden.
binnengebied is wel erosiegevoelig.
Het plangebied is tevens zeer gevoelig
grondwaterstroming. Dit is een gevolg van de sterke hellingen binnen het plangebied.

Het
voor

Figuur 18 watertoets: hellingenkaart
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In de Donkerstraat, Riddersstraat en Wijnpersstraat is nog een gemengde riolering aanwezig. Op
termijn zal overal gescheiden riolering komen, gekoppeld aan een RWZI. Delen van de
Riddersstraat en Donkerstraat (buiten het plangebied) hebben al een gescheiden rioleringsstelsel.
De provinciale hemelwaterverordening die de opvang van regenwater regelt is van toepassing voor
de projecten in voorliggend plan. De hemelwaterverordening moet eveneens worden toegepast
voor de verharde oppervlakte binnen openbaar wegdomein.
Door de toename van bebouwde oppervlakte en ondergronds parkeren is een beperkt negatief
effect te verwachten ten opzichte van de referentiesituatie. Ten opzichte van het nulalternatief is het
effect neutraal omdat conform het BPA ook de bebouwing kan toenemen en ook ondergronds
parkeren toegelaten is.
Figuur 19 watertoets:
overstromingsgevoelige gebieden

5.3 Fauna en flora
Door de toename van de bebouwing zou men een beperkt negatief effect kunnen verwachten op de
fauna en flora. Anderzijds wordt het binnengebied gevrijwaard van bijgebouwen waardoor het
beperkt negatief effect ten opzichte van het nulalternatief geneutraliseerd wordt. Voorbeelden
5.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
De afwerking van het bouwblok en de vrijwaring van het binnengebied voor bebouwing is positief
zowel ten opzichte van de referentiesituatie als ten opzichte van het nulalternatief.
De uniforme straatwand in de Riddersstraat zal zoveel mogelijk bewaard blijven.
5.5 Mens: sociaalorganisatorische en ruimtelijke aspecten en hinder
Het afwerken van het bouwblok is positief voor de woonomgeving. De braakliggende terreinen
creëren immers een verloederde aanblik. Bovendien wordt door de bouw van sociale woningen op
het terrein van Dijledal het sociaal woonaanbod in de stad verstrekt. De effecten op dit milieuaspect
zijn dus positief, zowel ten opzichte van de referentiesituatie als het nulalternatief. Zonder
voorliggend plan zouden deze projecten immers niet gerealiseerd worden.
5.6 Mens: mobiliteit

Figuur 20 watertoets
infiltratiegevoelige bodems

Ten opzichte van de referentiesituatie zullen het aantal verplaatsingen beperkt toenemen omdat er
meer woningen zullen zijn. De ontsluiting takt aan op bestaande wegen. Het project op het terrein
van Dijledal kan enkel ontsloten worden via de Donkerstraat. Het project op de hoek van de
Wijnpersstraat en de Donkerstraat kan zowel op de Wijnpersstraat als op de Riddersstraat ontsloten
worden.
Al deze straten geven zeer snel toegang tot de Donkerstraat, een belangrijke
ontsluitingsweg in de Leuvense binnenstad (geselecteerd in het ruimtelijk structuurplan Leuven als
“primaire verkeerslus”).
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Anderzijds is het plangebied gelegen vlakbij haltes van openbaar vervoer en in het centrum van de
stad waardoor bewoners en bezoekers zich gemakkelijk te voet, met de fiets of met het openbaar
vervoer kunnen verplaatsen.
Dit effect wordt matig negatief beoordeeld. Ten opzichte van het nulalternatief is dit effect dan weer
te verwaarlozen omdat ook volgens het BPA bijkomende bebouwing mogelijk is en zo het aantal
verplaatsingen beperkt kan toenemen.
5.7 Geluid
Binnen het plangebied worden geen activiteiten toegelaten die veel geluid produceren. Inzake geluid
worden bijgevolg geen significante effecten verwacht. Ten opzichte van de referentiesituatie en het
nulalternatief is het effect neutraal.
5.8 Lucht

Figuur 21 watertoets
grondwaterstromingsgevoelige
gebieden

In vergelijking met de referentiesituatie wordt in de geplande toestand geen grote toename van het
aantal verplaatsingen van gemotoriseerd verkeer verwacht. Daardoor zullen de verkeersemissies
slechts in zeer beperkte mate kunnen toenemen. Het effect is dan ook matig negatief ten opzichte
van de referentiesituatie. Ten opzichte van het nulalternatief is het effect neutraal omdat volgens
het BPA eveneens bijkomende bebouwing toegelaten is.

5.9 Besluit
Zoals vermeld onder ‘motivatie onderzoek tot MER’ is het RUP screeningsgerechtigd.
In onderstaande tabel wordt de conclusie van de effectenbeoordeling per milieudiscipline op de
referentiesituatie en het nulalternatief samengevat:

Figuur 22 watertoets erosiegevoelige
gebieden

Milieudiscipline

Referentiesituatie

Nulalternatief

bodem

Beperkt negatief

Beperkt negatief

water

Beperkt negatief

neutraal

Fauna en flora

Beperkt negatief

Neutraal

en

positief

positief

Mens: sociaalorganisatorische en ruimtelijke
aspecten en hinder

positief

Positief

Landschap,
archeologie

bouwkundig

erfgoed
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Mens: mobiliteit

Beperkt negatief

neutraal

Geluid

neutraal

Neutraal

lucht

Beperkt negatief

neutraal

Uit de screening kan als globale conclusie gesteld worden dat het voorliggend plan en
basisprincipes resulteren in geringe tot positieve effecten op het milieu en bijgevolg volgens
de inschatting van de stad niet plan-MER-plichtig is.
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