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0. CONTEXT VAN DIT B.P.A.

0.1 Situering en terreingesteltenis.
De afbakening van het B.P.A. Westelijke Spoorweggeul omvat het gebied dat in het verleden is
gebruikt als goederenkoer van de spoorwegen. Het ligt bevat tussen de Tiensevest en de doorgaande
sporenbundels voor reizigersvervoer. Aan de noordzijde paalt het aan het B.P.A. station, dat de
nieuwe inrichting vastlegt van de directe omgeving van het Martelarenplein. Ter hoogte van de
J.Lipsiusstraat buigt de westelijke afbakening af van de Tiensevest, om samen te vallen met de
achterakanten van de percelen gebouwd aan de oostzijde van de Tiensevest (tevens de begrenzing
van het B.P.A. Tiensevest). De zuidelijke afbakening tenslotte is gelegen in het midden van d
Kortestraat (ook hier een begrenzing van het B.P.A. Tiensevest).
Morfologisch onderscheidt het afgebakend gebied zich vandaag door de uitgraving van het nagenoeg
horizontaal spoorweggebied in het zuidwaarts hellend natuurlijk terrein. Tussen de Tiensevest, die de
natuurlijke terreinhelling volgt, en het gebiedsdeel ten oosten van het traliewerk dat de grens van het
spoorwegdomein aangeeft, treedt op die manier een toenemend niveauverschil op naarmate men zich
in zuidwaartse richting begeeft. Ter hoogte van het Martelarenplein corresponderen de niveaus van de
Tiensevest en de vroegere goederenkoer, in het verlengde van de J. Lipsiusstraat bedraagt het
niveauverschil om en bij de 8 meter. In het meest zuidelijk deel van de afbakening is een steil talud
opgetrokken tussen het spoorwegniveau en de achterkanten van de percelen langs de Tiensevest en
de rijwoningen langs de Groenstraat, Korenstraat en Boulevardstraat, die op het natuurlijk niveau zijn
gebouwd.
Door deze toenemende denivellatie is het spoorweggebied langs en achter de Tiensevest vandaag
alleen toegankelijk vanaf zijn noordzijde. Hetfunctioneert als een langgerekt, op zichzelf getrokken
systeem dat nagenoeg geen relatie onderhoudt met het langsgelegen openbaar gebied. Door zijn
ingegraven ligging kijkt men over de lage bebouwing van de vroegere goederenloodsen heen. Het
gedeelte achter de bestaande bebouwing van de Tiensevest is vanuit de stadszijde onzichtbaar.
Alleen vanaf de overzijde, vanop de Martelarenlaan, of vanop de Tivolibrug kan het betreffend
spoorweggebied over zijn hele lente worden waargenomen.

0.2 Integratie in het ontwikkelingsproject voor de Leuvense
stationsomgeving.
Het B.P.A. „Westelijke Spoorweggeul‟ legt de ontwikkeling vast van het gebiedsdeel ten zuiden van
het stationsgebouw. De aard en opvatting van deze ontwikkeling vindt haar oorsprong enerzijds in de
specifieke karakteristieken van het gebiedsdeel, wordt onder deel A van deze toelichtingsnota verder
ingegaan. Ten behoeve van een beter begrip omtrent de inpassing in de geplande ruimere aanleg van
het stationsgebied, worden hierna de grote opties van dit ontwikkelingsproject uiteengezet.
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0.2.0 Globaal programma van het ontwikkelingsproject.
In principe is het ontwikkelingsproject een stedelijk verdichtingsproject, waarbij het stationsgebied als
centraal element in de ruimere Leuvense agglomeratie en als schakel tussen Leuven en Kessel-lo
wordt geschikt gemaakt voor functies en activiteiten die gebaat zijn bij een goede ontsluiting met het
openbaar vervoer. Aan de zijde van Kessel-lo staat het programma nog niet volledig vast, maar
handelt het bij benadering om 10.000m² handel en diensten op de Centrale Werkplaatsen. De
integratie omvang van dit programma kan worden gerealiseerd door reconversie van verlaten
terreinen, die voor het ogenblik voor het grootste deel leeg staan of onbenut zijn. Vanzelfsprekend
gaat het om een gefaseerde gebouw, waarvan momenteel alleen de ontwikkeling aan de stadszijde in
BPA‟s is vastgelegd (BPA „Diestsevest-Vuurkruisenlaan‟, „Station‟, „Westelijke Spoorweggeul‟).
Om de toegankelijkheid van deze nieuwe bebouwing te garanderen, worden zowel een verbeterde
werking van het openbaar vervoer als een re-routing en beperking van het gemotoriseerd privéverkeer voorzien. Op de specifieke maatregelen in dit verband wordt ingegaan onder paragraaf 7,
verkeersafwikkeling parkeerbeleid.

Zeven essentiële principes staan voorop in het concept van het ontwikkelingsproject voor de
spoorwegomgeving:

0.2.1 Een centraal en herkenbaar karakter:
Het hele ontwikkelingsgebied aan beide zijden van de spoorweg is opgevat als een samenhangend
geheel. Het wil een nieuwe centrumfunctie vervullen voor de grotere Leuvense agglomeratie door het
samenbrengen van functies die op toegankelijkheid zijn aangewezen en om die reden, alsook omwille
van hun schaal, moeilijk in de binnenstad kunnen worden ingepast.
De visuele eenheid van het gebied is in sterke mate gebaseerd op de vorm en het voorkomen van het
openbaar gebied. Aan de stadszijde vormen drie anderssoortige stedelijke ruimten de grote
scharnierpunten die de onderdelen van het plan doen samenklikken:
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a) Het verkeersplein Tussen Twee Waters dat de ingang vormt tot de stad vanaf het viaduct over de
Vaart en de poorten duidelijk maakt van respectievelijke toegangen naar Kessel-lo
(Vuurkruisenlaan) en Vesten (Diestsevest).
b) Het Martelarenplein dat als toegang fungeert voor de trein- en busreiziger en door zijn verkeersvrij
karakter de band aanhaalt tussen station en binnenstad. Door de nieuwe positionering van een Lvormig administratief gebouw aan zijn noordzijde, wordt niet alleen de basisvorm van het plein
opnieuw kerkenbaar ruimte van de Tiensevest die als verbrede stadsboulevard op het plein
toekomt.
c) Het scharnierpunt Tiensevest aan het administratief complex tegenover de J.Lipsiusstraat dat het
projectgebied afbakent aan de zuidzijde. De inrichtingsverandering van de Tiensevest wordt er
duidelijk gemaakt zowel in de organisatie van de wegenis als in het accentueren van de
lijninrichting van de langsbebouwing aan de spoorzijde, die beëindigd wordt door het torenvolume
van het administratief complex.

0.2.2 Verbeterde overgang Leuven-Kessel-lo:
Omdat het ontwikkelingsproject een centrale uitbouw ambieert tussen Leuven en Kessel-lo is de
verbeterde overgang tussen deze twee stadshelften van essentieel belang.
Op het niveau van de onmiddellijke buurtomgeving wordt deze bewerkstelligd door het verbreden van
de noordelijke voetgangersonderdoorgang onder de treinperrons en van de zuidelijke passerel boven
de sporen. Op die manier wordt een voetgangers- en fietsverbinding gecreëerd die aansluit op de
belangrijkste verdeel- en toegangswegen aan beide zijden van het spoorweggebied. Door combinatie
van treintoegang met voetgangers- en fietsverbinding ( en tevens commerciële voorzieningen in het
geval van de onderdoorgang) ontstaat een veilige en aangename route die tevens aansluit op alle
knooppunten van openbaar en privé-vervoer (trein- en busstation, fietsenbergplaats, ondergrondse
parking).
Op het niveau van de ruimere omgeving wordt de verbinding met Kessel-lo verbeterd door de
verbetering van de doorstroming van bussen van-en-naar het busstation en door het inrichten van de
Vuurkruisenlaan als directe toegangsweg tot de ring omheen de binnenstad. Op deze wijze wordt het
verkeer van het Martelarenplein omgeleid. Samen met de voorziening van een tunnel die het
autoverkeer tussen Tiense- en Diestsevest opvangt, kan de bovengrondse inrichting er op die manier
als aankom-en verblijfsruimte voor reizigers, voetgangers en fietsers worden ingericht.

0.2.3 Bewaren van de tweekantigheid van Leuven/Kessel-lo:
De verbeterde overgang tussen Leuven en Kessel-lo mag nochtans niet leiden tot een vervloeiing van
de twee stadsgedeelten. Beide zijden van de spoorweggeul hebben immers een heel anderssoortige
ontwikkeling gekend: Leuven is van oorsprong de centrumstad, Kessel-lo de voorstad. Door de
aanwezigheid van de spoorwegbarrière bestaan tussen beide geen structurele verbindingen, andere
dan de Diestse- en Tiensesteenweg. Het verkavelingspatroon, de activiteitenstructuur en de
basismorfologie verschilt in de twee deelgebieden. Naar spoorwegexploitatie toe vormt Kessel-Lo de
achterkant en bevindt zich alleen aan de Leuvense zijde een ware stationstoegang.
Deze tweekantigheid wordt door het ontwikkelingsproject verzacht, maar in stand gehouden. Door de
spoorwegonderdoorgang en de nieuwe passerel krijgt het stationsdomein twee ingangen, maar de
nadruk van de ontwikkeling blijft –om morfologisch-stedenbouwkundige redenen- aan de stadszijde
gesitueerd. Aan de kant van Kessel-lo wordt een “kop” tot stand gebracht, die de onafgewerkte
achterkanten aan de spoorwegzijde een aangezicht moet geven. De nadruk ligt er echter op het
longitudinaal park „Belle-Vue‟, dat het panorama op de binnenstad en de woonkwaliteit van de
voorstad bewaart. Het bezwaar van dit uitzicht –en van de contrastwerking tussen beide stadshelftenis ook de reden voor de “kijkgaten” in het bebouwingsfront langsheen de Tiensevest en voor de lage
horizontale uitbouw van het kantoorcomplex van openbaar nut langsheen de Diestsestraat.

0.2.4 Bewaren van de structurerende werking van de spoorweg:
De hele stationssite van Leuven is gestructureerd volgens de raaklijn die het spoorwegtracé langs de
cirkelvormige binnenstad beschrijft. Deze basisstructuur is belangrijk. Hij maakt de cirkelvorm van de
binnenstad én de longitudinale ontwikkeling van de Martelarenlaan leesbaar. Hij bekent een
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verwijdend deelgebied tussen vesten en spoorweg af dat sedert zijn ontwikkeling is ingenomen door
grote stedelijke functies die tot de stad behoren maar er door hun grootte en schaal geen plaats in
konden krijgen. Dit karakter van tussengebied wordt door de nieuwe ontwikkelingen op deze wijze
bevestigd.
Omwille van deze structurerende werking is er voor gekozen de spoorweg als geul te bewaren. Op die
manier wordt de tweekantigheid, die het gevolg is van de aanwezigheid van deze “ijzeren rivier”,
meteen beklemtoond. Overige zou een overbebouwing van de geul een bouwprogramma vereisen dat
de ontwikkelingspotentie van Leuven als geheel en de ontsluiting en toegankelijkheid van dit
specifieke stadsdeel ver overschrijdt.
Om de structurerende werking van de spoorweg kracht bij te zetten, is gekozen voor een maximale
alignering van de bouwvolumes volgens de lineaire richting van het spoor. Dit versterkt de
tweekantigheid, maar vloeit ook voort vanuit de grondvorm van de smalle lineaire stroken die
langsheen de spoorzijde vrijkomen.

0.2.5 De vervollediging van de Leuvense vesten:
Dat betekenis van de Leuvense vesten stoelt zowel op hun waarde als openbaar domein, als op hun
determinerende visuele verschijningsvorm. Beide karakteristieken zijn inde loop van de geschiedenis
door de ontwikkeling van spoorweggebonden activiteiten aangetast in de sectie van de vesten
omheen het station. De Tiensevest werd er vernauwd tot een minimaal dwarsprofiel om de
goederenkoer te kunnen aanleggen. De Diestsevest werd als toegangsweg tot een industrieel gebied
nooit als wandelboulevard aangelegd.
Het ontwikkelingsproject beoogt om de continuïteit van de vesten te herwaarderen. Dit gebeurt
enerzijds door de terugtrekking van de bebouwing langsheen de Tiensevest naar de spoorzijde, zodat
een ruime zone vrijkomt voorparkaanleg. Anderzijds wordt de Diestsevest door aangepaste beplanting
en verruiming van voet- en fietspaden tot stadsboulevard vervolledigd. Door het herzien van het
verkeersknooppunt Tussen Twee Waters tot geordend verkeersplein krijgt de Diestsevest meteen een
eindpunt, waarin de overgang tussen het systeem van de vesten en van de ring wordt duidelijk
gemaakt.

0.2.6 De Vuurkruisenlaan als nieuwe verbindingsweg:
De Vuurkruisenlaan bevindt zich op het tracé van de vroegere spoorontsluiting van het achtergelegen
industriegebied. Om die reden is het bouwblok Diestsevest-Vuurkruisenlaan nooit beëindigd aan de
achterzijde.
Door zijn aanwending als hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer tussen Kessel-lo en de
Leuvense ring, wordt de Vuurkruisenlaan volwaardig in de stedelijke perceptie geïntegreerd en
ontstaat de mogelijkheid om de belendende terreinen zodanig op te bouwen dat een eigentijdse vorm
van stedelijke verbindingsweg wordt tot stand gebracht in aansluiting op de bestaande grootschalige
vestiging aan de oostzijde.

0.2.7 De constructie van een aangepaste morfologie:
Het eenheidskarakter van het Leuvense stationsgebied bevat onderscheiden deelgebieden waarvoor
het telkens van belang is om een optimale afstemming te realiseren tussen het nieuwe en het
bestaande. Deze inspanning heeft een reeks van deelruimtes opgeleverd die als samenhangend
kunnen worden beschouwd:
a) De Tiensevest, waar twee anderssoortige bebouwingsfronten deel uitmaken van eenzelfde
dwarssectie die verenigd wordt door een longitudinaal parkgebied.
b) Het Martelarenplein, waar de originele rechthoek opnieuw voelbaar gemaakt wordt in de opstelling
van het L-vormig administratiegebouw aan de noordzijde.
c) Het verkeersplein Tussen Twee Waters, dat door de nieuwe randbebouwing op de hoek van de
Vaartkom en de hoek van de Diestsevest-Vuurkruisenlaan, alsook door de alignering van de
verkeersinfrastructuur met de hoofdinrichting van de vroegere Beerkom opnieuw een stedelijk
karakter krijgt.
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d) De Vuurkruisenlaan, die als continue verbindingsweg met een regelmatige opvolging van
randbebouwing geëspacieerd door open tussenruimten een homogeniteit verwerft langs beide
randen.
e) De Diestsestraat, die door haar rechttrekking tot lokale verbindingsweg wordt gereduceerd en
waarvan de nieuwe bebouwing aan de oostzijde complementair is opgevat t.o.v. de bestaande
bebouwing aan de westzijde: d.w.z. dat laagbouw wordt ingeplant tegenover de bestaande
hoogbouw, en vice versa.
f) De Martelarenlaan, die in haar noordelijke eindsectie wordt vervolledigd met losstaande kantooren dienstvolumes op schaal van de bestaande bebouwing. Op die manier wordt een concentratie
rondom de nieuwe stationsingang bewerkstelligd en een beëindiging gecreëerd van het het
langwerpig park dat de karakteristieke tussenoorlogse bebouwing in het overige daal van de
Martelarenlaan tot zijn recht doet komen.
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1. ALGEMEEN OPZET EN INDELING.

Het betreffend B.P.A. legt met name de visie vast die ten grondslag ligt aan de toekomstige
bebouwing van het lager gelegen spoorweggebied.

1.1 Globale opvatting.
De voorgestelde aanleg is er op gericht de langgerekte terreinvorm tot uitdrukking te brengen en de
toekomstige bebouwing optimaal doen aan te sluiten bij de morfologische karakteristieken van zijn
randen.
Daarom is de hoofdvorm van de toekomstige bebouwing opgevat als een lange lineaire strook die
zoveel mogelijk naar de zijde van de sporen is teruggedrongen. Enerzijds laat dit toe om zowel in plan
als in opstand de horizontale aansluiting van de diverse elementen te bewerkstelligen en op die
manier de coherentie van het geheel te beklemtonen. Anderzijds maakt het mogelijk om de continuïteit
in het dwarsprofiel van de Leuvense vesten te herstellen door de aanleg van een breed plantsoen dat
tussen de geplande bebouwing en de verkeersweg van de Tiensevest wordt vrijgehouden.
Figuur continuïteit van de vestenruimte.

1.2 Administratief complex.
Aangezien de directe omgeving van het Leuvense spoor- en busstation een onbetwistbaar karakter
van A-locatie draagt, is een bestemming als kantoor- en tewerkstellingsgebied aangewezen. Om te
beletten dat daarbij echter een zonering ontstaat die er tijdens avond- en weekendperiodes verlaten
bij ligt, is geopteerd om de hoofdmoot van de kantoorfunctie naar de overzijde van de J. Lipsiusstraat
te verschuiven. Dit laat toe om het geplande grootschalig administratief complex in te passen in de
stedelijke context. Door gebruik te maken van de denivellatie van zowat 8 meter ten opzichte van de
Tiensevest, wordt de globale visuele indruk van dit complex aan de stadszijde inderdaad twee niveaus
verlaagd. Door het over een substantieel deel van zijn lengte achter de bestaande bebouwing van de
Tiensevest in te schuiven, wordt het administratief complex vanuit de stadszijde ten dele verborgen.
Ondanks deze wat verscholen ligging, blijft een hoge zichtbaarheid gegarandeerd. De hoofdgevel is
inderdaad gesitueerd op het scharnierpunt waar de richtingsverandering in de Tiensevest optreedt. Op
deze wijze springt de hoofdgevel zowel vanuit de J. Lipsiusstraat, als vanuit de richting station en de
richting Tiense Poort in het oog. De volledige omvang van het administratief complex wordt
waargenomen vanop de Martelarenlaan. Door de afstand die de brede spoorbundels creëren tussen
de waarnemer en het betreffend gebouw, worden de dimensies ervan echter visueel gereduceerd.
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1.3 Complementaire bebouwing.
Door zijn positionering, fungeert het grootschalig administratief complex, ter hoogte van de J.
Lipsiusstraat ook als „trekker‟. Het initieert een voetgangersstroom vanaf het station, die
gesuperponeerd wordt op de reeds bestaande fiets- en voetgangersbeweging langs de Tiensevest.
Van deze aanzet van publieke activiteit wordt gebruik gemaakt om de geplande lineaire bebouwing
tussen het spoorwegstation en het administratief complex een gemengde bestemming te geven, met
voetgangersgerichte activiteiten (commercieel, dienstverlening, kleinere bedrijfszetels) op het
gelijkvloers en lagere verdiepen, en wonen op de hogere lagen. Door deze gemengde bestemming
wordt optimaal gebruik gemaakt van de voorliggende parkzone, terwijl omgekeerd, de bestaande
publieke activiteit, ook tijdens de daluren, geïntensiveerd wordt.
Om de voorgaande doelstelling te bewerkstelligen, is het van het hoogste belang dat een dwarse
continuïteit in de niveaus van de Tiensevest wordt tot stand gebracht. De voetgangersgerichte
activiteiten in de lineair geplande bebouwingsstrook moeten vanaf het niveau van de Tiensevest
optimaal toegankelijk zijn en waargenomen worden. Rekening houdend met het bestaande
niveauverschil tussen de sporenbundels en de Tiensevest, creëert dit de mogelijkheid om een
onderliggend parkeerniveau te voorzien, dat in de sectie palend aan het station nog moet ingegraven
worden, maar verderop op het gelijkvloers niveau bedienen, kan de noodzakelijke bufferstrook tussen
sporen en bebouwing nuttig worden gebruikt en vermijdt men een onnodige doorgang van
gemotoriseerd verkeer in de voorliggende parkzone.
Figuur: continuïteit vestenprofiel Tiensevest.

Om de visuele doordringbaarheid van de langse bebouwing tegenover de Tiensevest te garanderen,
en de achterliggende binnenstad vanuit de Martelarenlaan zichtbaar te houden, is er voor gekozen de
lineaire bebouwingsstrook over regelmatige afstanden te onderbreken. Dit gebeurt enerzijds door het
invoeren van twee belangrijke open ruimten, die de bebouwingsstroken in hun geheel opsplitsen en
als groot balkon met uitzicht over het spoorgebied functioneren. Zij worden als verhard plein ingericht
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bovenop de onderliggende parkeerruimte en zijn, behalve voor lokaal dienstverkeer, hoofdzakelijk
voor voetgangers en fietsers voorbehouden. Daarnaast is in de lineaire bebouwing zelf een
onderscheid gemaakt tussen een doorlopende sokkel, en een bloksgewijze opgevatte bovenbouw. De
eerste zorgt voor een continuïteit van voetgangersgerichte activiteiten langs het openbaar gebied op
het gelijkvloers. De tweede laat voldoende ruime openingen om het nagestreefde doorzicht vanop de
Martelarenlaan te realiseren en tevens in alle samenstellende onderdelen van de bovenbouw daglicht
te doen toetreden vanuit de vier gevels.
Figuur: zicht vanaf de Martelarenlaan.

In langse richting is bewust gezocht naar horizontale correspondenties ten einde de coherentie van de
toekomstige bebouwing vanop de Martelarenlaan zoveel mogelijk te doen uitkomen. Zo
correspondeert de bovenkant van de gelijkvloerse sokkel van de lineaire bebouwingsstrook langs de
sporen telkens met het niveau van het plein dat aan zijn zuidzijde is uitgespaard. Anderzijds
correspondeert de maximale bebouwingshoogte van de tweede lineaire bebouwingsstrook langsheen
de verbrede Tiensevest met deze van het langsgebouw van het administratief complex. De
parkeerlaag op spoorniveau onder het administratief complex loop door in de onderliggende
parkeeraccommodatie van het voorplein en verder, in de onderliggende parkeerlaag onder de tweede
lineaire bebouwingsstrook langs de Tiensevest.

1.4 Afbouw Klein Rijsel/Tiensevest.
Omdat het Administratief complex ter hoogte van de J. Lipsiusstraat ook langs de zijgevel moet
kunnen ontsloten worden, is voorzien om de Groenstraat langsheen het administratief complex, als
verkeersarme verbindingsstraat door te trekken tot aan het voorplein van het administratief complex,
en op die manier –onrechtstreeks- aan te sluiten op de Tiensevest.
In het B.P.A. Tiensevest werd de mogelijkheid voorzien om langs de westzijde van deze nieuwe
verbindingsstraat, aan de achterzijde van de zeer diepe percelen van de Tiensevest, nieuwe
woningbouw te realiseren. Deze verdichtingsgedachte wordt ook in dit B.P.A. doorgezet door het
voorzien van een woningenstrook aan de westzijde van de verlengde Groenstraat. Op deze wijze
wordt de bestaande woningrij langs de Tiensevest tot een bouwblok afgewerkt, zonder inname van
bestaande tuinen. De geplande woningrij ligt immers integraal op het opgehoogd terrein dat nodig is
om de nieuwe verbindingsstraat aan te leggen.
Aan het uiteinde van deze laatste, is een hoekgebouw voorzien dat het nieuwe driehoekig bouwblok
afsluit. Gezien zijn representatieve ligging is voor een gemengde bestemming gekozen. Tussen het
hoekgebouw en de verder gelegen woningrij wordt een zone van tuinen opgelegd, om inzicht en
beklemming te vermijden in het smalste deel van de driehoekige spie.
In het meest zuidelijk deel van de huidige goederenkoer, is een zone voor meergezinswoningbouw
voorzien. Ze moet het overheersend groen karakter van de parkzone die de bouwmassa van het
administratief complex aan zijn zuidzijde compenseert, verder zetten. Dit gebeurt door het opleggen
van een maximale dichtheid en een maximale bebouwingscoëfficiënt, en er voor te zorgen dat de
ontsluiting van het –lager gelegen- terrein gebeurt hetzij langs de verlengde Groenstraat, hetzij
langsheen een nieuwe verkeersarme verbindingsstraat tussen de Boulevardstraat en de verlengde
Groenstraat. Op deze wijze zorgt de nieuwe meergezinswoningbouw voor een gepaste beëindiging
van de wijk Klein Rijsel (zichtbaar vanuit de Martelarenlaan), zonder het uitzicht op het spoorgebied in
het gedrang te brengen.
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1.5 Indeling.
Bovenstaand concept valt uiteen in vijf in elkaar geïntegreerde onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

De complementaire bebouwing langs de Tiensevest.
Het administratief complex in het verlengde van de J. Lipsiusstraat.
De bebouwing aan de westzijde van de verlengde Groenstraat.
De parkzone met bijbehorende meergezinswoningen.
De woonzone Klein-Rijsel.

Voor de duidelijkheid worden deze vijf onderdelen hierna afzonderlijk in meer detail doorgelicht.
Op de afzonderlijke zone van het spoorweggebied wordt niet verder ingegaan, aangezien deze
correspondeert met wat door de N.M.B.S. is opgegeven als uiterste begrenzing van het gebied dat
voor de aanpassing en nieuwe inrichting van de lijnvoering noodzakelijk is.
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2. DE COMPLEMENTAIRE BEBOUWING LANGS DE TIENSEVEST.

Om het vestenkarakter te herstellen wordt deze complementaire bebouwing zoveel mogelijk naar het
spoorweggebied teruggetrokken. De afstand tussen de rooilijn aan de spoorzijde en het
spoorweggebied wordt bepaald door de vereiste bufferruimte, die als bedieningsweg wordt benut. De
voorliggende parkzone wordt de facto ingelijfd bij het openbaar gebied. Ze wordt aangelegd op een
ophoging van het bestaande niveau, volgens een helling die correspondeert met deze van de
Tiensevest. Ook wanneer ze op privé-eigendom zou worden aangelegd, krijgt ze een publiek
toegankelijk karakter.
De strook die voor de toekomstige gemengde bebouwing wordt voorbehouden, alsook de ruimte voor
de tussenliggende voetgangers- en fietserszone en de ontsluitingsweg langs de spoorzijde, kan in
eerste fase als pendelparkeerplaats gecombineerd met fietsenstalling, op het niveau van de sporen,
worden aangewend. Bij de realisatie van de complementaire bebouwingsstrook, moet deze
parkeervoorziening mee in de voorgestelde bebouwing worden geïntegreerd.
Figuur: fasering complementair programma.

Ten einde de complementaire bebouwingsstrook gefaseerd te kunnen verwezenlijken, is in de
stedenbouwkundige coherentie, zonder bij voorbaat een definitieve vorm op te leggen.
Het komt er op neer dat een onderscheid gehanteerd wordt tussen een doorlopend sokkelniveau en
een opgesplitste bovenbouw die bestaat uit afzonderlijke volumes die op de sokkel rusten. In de
eerste strook, tussen het seingebouw en de eerste fiets- en voetgangerszone, is de bovenbouw
samengesteld uit vier afzonderlijke volumes; in de tweede strook bestaat de bovenbouw uit vijf
afzonderlijke volumes. In beide gevallen is de onderlinge afstand tussen de samenstellende volumes
van de bovenbouw zodanig bepaald dat een ritmische opeenvolging van open ruimten ontstaat, en
tevens voldoende doorzicht vanuit de Martelarenlaan naar de achterliggende binnenstad wordt
vrijgehouden.
Figuur: samenstelling complementaire bebouwing: sokkel en bovenbouw.
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Ten einde de stedenbouwkundige coherentie in doorsnede te garanderen worden de sokkel en de
volumes van de bovenbouw volgens twee bouwlijnen gealigneerd. De volumes van de bovenbouw
moeten zich richten naar hetzij de bouwlijn van de sokkel (op 25m van de achterste bouwlijn), hetzij
naar dezelfde teruggetrokken bouwlijn (op 17m van de achterste bouwlijn). Om te garanderen dat de
sokkel daarbij zijn karakter van verbreed gelijkvloers behoudt, is tevens een maximum percentage
opgelegd aan de volumes van de bovenbouw die over de volledige bouwdiepte mogen worden
uitgebouwd.
De coherentie in opstand van de complementaire bebouwing wordt bereikt door de horizontale
overeenstemming. De samenstellende volumes van iedere bovenbouw krijgen dezelfde bouwhoogte.
Het dak van het sokkelniveau wordt horizontaal uitgebouwd over de hele lengte van de betreffende
sokkel. In het zuidelijk segment van de complementaire bebouwingsstrook correspondeert deze
hoogte met het niveau van de fiets- en voetgangerszone waardoor ze aan de zuidkant wordt
begrensd. In het segment dat vertrekt aan het huidig seinhuis, geldt deze horizontale correspondentie
tussen nokhoogte van de sokkel en betreedbaar niveau van de fiets- en voetgangerszone aan de
zuidkant, voor het deel van de sokkel dat paalt aan de spoorzijde.
De twee segmenten van de complementaire bebouwingsstrook verschillen door hun respectievelijke
situatie. Het noordelijk segment ligt dichter bij het station en komt daarom in aanmerking voor
commerciële gelijkvloerse bestemmingen. Het zuidelijk segment ligt meer teruggetrokken. Omdat dit
laatste aan de voorzijde moet kunnen bediend worden door occasioneel gemotoriseerd vervoer, is
gekozen om het sokkelniveau horizontaal uit te bouwen, aansluitend op het niveau van de aanpalende
fiets- en voetgangerszone aan de noordzijde. Op deze wijze ligt het zuidelijk segment van de
complementaire bebouwing enigszins ingegraven ten aanzien van het natuurlijk verloop van de
Tiensevest. Een gelijkvloerse bestemming van kantoor-, dienst- of bedrijfsruimte lijkt hier meer
aangewezen. In het noordelijk segment is de commerciële inrichting van het gelijkvloers afgestemd op
de voorliggende parkzone, die de helling van de Tiensevest overneemt. De sokkelhoogte vermindert
er geleidelijk in hoogte ten opzichte van de voetgangersbeweging doorheen de parkzone naarmate
men zich in zuidwaartse richting begeeft.
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Figuur: functievermenging per gebouwvolume.

Op functioneel vlak is de onderverdeling van de samenstellende functies afgeleid van hun
positionering in de betreffende strook. Gemengde bestemming wordt telkens opgevat als het rationeel
verwerven van verschillende functies die beantwoorden aan uiteenlopende randvoorwaarden. Zo
worden de publieksgerichte activiteiten (commercieel, diensten, kantoren) op het gelijkvloers
gesitueerd, met uitbreidingsmogelijkheid op de verdieping. De drie hoogste lagen daarentegen worden
voorbehouden voor het wonen. Men heeft er zowel aan voor- als achterkant een ongehinderd uitzicht.
Tussen beide is een laag die zowel bij de ene als bij de andere bestemming kan worden ingelijfd.
Parkeren komt onder het gelijkvloers niveau: ingegraven onder het eerste segment, en op
spoorniveau (eventueel vermeerderd met een supplementair ingegraven niveau) onder het tweede
segment. De omvangrijke fietsenbergplaats neemt de hele lengte in van de overlangse strook gelegen
aan de spoorwegzijde onder het eerste segment. De combinatie met de publieksgerichte activiteiten
aan de voorkant is mogelijk door ontdubbeling van de dwarsdoorsnede.
De fiets- en voetgangerszones die de lineaire bebouwingsstrook onderbreken tenslotte, vormen grote
stedelijke terrassen. Zij zorgen voor het doorzicht naar de binnenstad, en men kan er over de sporen
heen kijken. Zij vormen een verbijzonderlijkt versteend publiek gebied dat geanimeerd wordt door de
uitstraling van de publieksgerichte functies die deze pleinen omgeven. Om deze laatste te kunnen
bedienen moeten de fiets- en voetgangerszones beperkt toegankelijk zijn voor gemotoriseerd vervoer.
In beide gevallen vormen ze het dak van onderliggende parkeergelegenheden. Bij de fiets- en
voetgangerszone voor het administratief complex, dient de onderliggende parkeeraccommodatie
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tevens om het niveauverschil tussen de ontsluitingsweg langs de sporen en de Tiensevest te
overbruggen. In deze zone moet dus een in- en uitrittencomplex naar de onderliggende
parkeeraccommodatie worden ingeplant. Voorts moet de aansluiting mogelijk zijn op een nieuwe
voetgangersbrug over de spoorweggeul.
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3. HET ADMINISTRATIEF COMPLEX IN HET VERLENGDE VAN DE J.
LIPSIUSSTRAAT.

Het administratief complex sluit aan op de complementaire bebouwingsstrook die vanaf het station de
spoorrichting volgt. Deze aansluiting gebeurt in plan door het aligneren van de achterbouwlijn. In
opstand leidt ze tot de opsplitsing van het administratief complex in een torenvolume en een
langsvolume. Het laatste correspondeert in hoogte met de hoogte van de opeenvolgende volumes die
de bovenbouw van het tweede segment van de complementaire bebouwing samenstellen. Op die
manier ontstaat een horizontale correspondentie die het administratief complex op de complementaire
bebouwing betrekt en waarin het torenvolume als een verzelfstandigd onderbrekingspunt fungeert.
Aan de voorzijde daarentegen fungeert het torenvolume als beëindiging van de parkzone langs de
Tiensevest. Tevens vormt het een scharnierpunt dat de richtingsverandering van de Tiensevest
markeert. Breedte en hoogte van het torenvolume kunnen variëren binnen een begrenzing die is
afgeleid van minimum- en maximumdimensies waarbinnen aan deze uiteenlopende criteria worden
voldaan.
Figuur: administratief complex.

In zijn dwarsdoorsnede is de langsbouw van het administratief complex asymmetrisch, aangezien de
condities aan de oost- en westzijde grondig verschillen. Aan de spoorzijde geldt de horizontale
correspondentie met de complementaire bebouwing als bepalende factor, evenals de beklemtoning
van het ruimtelijk onderscheid tussen langsbouw en torenvolume. Aan de zijde van de verlengde
Groenstraat is de dwarsdoorsnede van de nieuwe verbindingsstraat maatgevend. De hoogte van de
langsbouw wordt er beperkt over een diepte die er voor zorgt dat de hogergelegen lagen voldoende
worden teruggetrokken en niet in het straatbeeld verschijnen. Op deze wijze wordt ook het
hemeluitzicht vanuit de tegenoverliggende woningen gevrijwaard.
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Figuur: profiel verlengde Groenstraat.

Om het verkeersarme karakter van de verlengde Groenstraat te garanderen moeten alle toegangen
tot de onderliggende parkeeraccommodatie binnen de voorliggende zone voor voetgangers en fietsers
aan de noordzijde van het administratief complex gelokaliseerd worden. Dit geldt ook voor de
hoofdtoegang van het administratief complex. Om de animatie van de verlengde Groenstraat te
bevorderen kunnen echter wel secundaire toegangen worden toegelaten in de langsbouw. Tevens
wordt er op aangedrongen dat de activiteitsontplooiing binnen het gebouw naar de langsgelegen
publieke ruimte zou zichtbaar worden gemaakt.
Het administratief complex mag gefaseerd worden opgebouwd, zodat later uitbreiding binnen de
begrenzing van de aangeduide zone, mogelijk blijft. De betreffende zone voor openbaar nut en
kantoren mag echt niet worden verdeeld tussen verschillende eigenaars.
Omdat zowel de afstemming op de voorliggende zone voor voetgangers en fietsers, als de aansluiting
op de Tiensevest van uitzonderlijk belang is voor de werkbaarheid van het betreffend administratief
complex, dient bij een bouwaanvraag ook een inrichtingsplan te worden voorgelegd, waarin naast de
volumetrie en de opvatting van het gebouw zelf, ook de oplossing van beide hogergenoemde
vraagstukken wordt verduidelijkt.
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4. DE BEBOUWING AAN DE WESTZIJDE VAN DE VERLENGDE
GROENSTRAAT.

Deze bebouwing bestaat uit twee afzonderlijke zones, onderbroken door een tuinstrook die tot doel
heeft om afstand te nemen van de tegenoverliggende achtergevels.
De zone voor gemengde bestemming omvat het hoekgebouw dat de overgang markeert tussen de
Tiensevst en de verlengde Groenstraat. Het komt in aanmerking voor functies, die de representatieve
locatie optimaal benutten. Volumetrisch schrijft het zich in in de continuïteit van de globale
bebouwingsvorm van de Tiensevest. Stedenbouwkundig is het inderdaad vooral van belang om de
omtrek van het nieuwe bouwblok gevormd door de verlenging van de Groenstraat te beklemtonen,
eerder dan de hoekpositie door een overdreven dimensionering te verbijzonderlijken. Deze laatste
oplossing zou waarschijnlijk toch niet kunnen optornen tegen de massa van het administratief
complex.
De zone voor woningbouw wordt gedetermineerd door zijn bijzondere positie tegenover het
administratief complex. Om een ingesloten uitzicht op de langsgevel hiervan te vermijden, is gekozen
voor een bebouwing waarvan de hoofdinrichting haaks op de straat is ingeplant. In zover de
straatzijde daarbij afgesloten wordt door een langsgebouwing of omheiningsmuur, ontstaat op die
manie een patio-vormige eengezinswoningbouw die inzichten vermijdt vanuit of naar de
aaneengesloten bebouwing langs de Tiensevest.
Figuur: mogelijke bebouwing langs de verlengde Groenstraat.
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5. DE PARKZONE MET BIJHORENDE MEERGEZINSWONINGEN.

Aan de zuidzijde van het administratief complex is een parkzone voorzien die als compensatie van het
langgerekt volume fungeert en tevens een onderbreking creëert ten aanzien van de kleinschalige
bebouwing van de wijk Klein-Rijsel. De langgerekte strook van complementaire bebouwing en
administratief complex wordt er doorgetrokken in de corresponderende afmeting van het open gebied
en als groen lint gecontinueerd in de buffervormige groene berm die uitmondt aan de Tivolibrug. Door
deze laatste aansluiting wordt het parkgebied ook toegankelijk gemaakt voor de ruimere stedelijke
bevolking.
Achter de berm langs de spoorzijde blijft het open en landschappelijk karakter van het aansluitend
parkgebied overheersen. Tevens moet een aansluiting en beëindiging worden gezocht voor de wijk
Klein-Rijsel. De oplossing die daarvoor wordt voorgesteld is de bouw van enkele
meergezinswoningen. Ze worden opgericht in het park (op het niveau van de sporen), maar
toegankelijk gemaakt hetzij vanuit de verlengde Groenstraat, hetzij vanuit een nieuwe verbinding
tussen deze laatste en de Boulevardstraat. Op deze wijze ontstaat een bijzondere typologie, die het
overheersend groen karakter moet vrijwaren en de doorzichten en uitkijkpunten naar de lager gelegen
parkzone niet voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk is, en de straatruimte onvoldoende breed is, zal
voor parkeeraccommodatie moeten worden gezorgd, hetzij in de meergezinswoningen zelf, hetzij door
gebruik te maken van de onderliggende ruimte die bij de ophoging van de nieuwe infrastructuur tot
stand komt.
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6. DE WOONZONE KLEIN-RIJSEL.

De wijk Klein-Rijsel, in het meest zuidelijk deel van dit B.P.A. bestaat van oorsprong uit smalle
aaneengesloten werkmanswoningen. Er treedt echter een onmiskenbaar proces van autorehabilitatie
op, wat aangeeft dat deze achterliggende straten, door hun combinatie van rustige en centrale ligging,
als stedelijke woonvorm worden gewaardeerd.
Het B.P.A. voorziet ook in het behoud van de bestaande bebouwing. Enkele garanties worden
ingebouwd opdat de tuinoppervlakte niet nodeloos zou worden ingenomen.
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7. VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEERBELEID.

Het gebied gelegen binnen het BPA „Westelijke Spoorweggeul‟ maakt deel uit van het
ontwikkelingsproject voor de stationsomgeving. Zowel de verkeersafwikkeling als het parkeerbeleid
staan daarom in nauwe relatie met de oplossingen die verboden zijn aan de studies van o.a.
1
2
TRACER/LANGZAAM VERKEER en GROEP PLANNING met betrekking tot de verkeersorganisatie
van het globale stationsgebied.

7.1 Verkeersafwikkeling.
Het Leuvense spoorweggebied wordt op verkeersvlak gekarakteriseerd door enerzijds zijn uiterst
goede ligging ten aanzien van een ontsluiting per openbaar vervoer en anderzijds de beperkte
capaciteit inzake verkeersdoorstroming van zijn voornaamste toegangswegen. Tenslotte mag ook de
goede bereikbaarheid van het gebied voor voetgangers en fietsers, die voortvloeit uit zijn centrale
ligging, niet worden onderschat.
Om de geplande verdichting -en de daarmee samenhangende verkeersproductie- in het gebied te
kunnen onderbrengen, is gekozen voor een multi-modale aanpak. Deze is enerzijds gesteund op het
verbeteren van de toegankelijkheid voor zowel fietsers en voetgangers als voor openbaar verkeer
(bus) van zowel trein- en busstation als van de belendende nieuwe inplantingen. Anderzijds is hij
gebaseerd op het selectief omgaan met het gemotoriseerd verkeer: d.w.z. het zoveel mogelijk
omleiden van doorgaand verkeer omheen het projectgebied, het reserveren van de bovengrondse
ruimte voor lokaal bedieningsverkeer, het beperken van de verkeersproductie door het reduceren van
parkeernorm.
De basis van het verkeersconcept ligt in de reorganisatie van het verkeersknooppunt Tussen Twee
Waters. Door de geplande afwikkeling wordt de hoofdinrichting van het verkeer uit Kesel-lo immers op
de westelijke ringweg geënt. De belangrijke verkeersstroom tussen o.a. Kessel-lo en Heverlee wordt
op deze wijze afgeleid omheen het projectgebied. Op die manier ontstaat opnieuw enige
doorstromingscapaciteit op de momenteel nagenoeg verzadigde toegangswegen tot het gebied:
Tiensepoort, Diestsepoort. Deze supplementaire capaciteit moet dienen om de toegankelijkheid van
het nieuwe bestemmingsverkeer te garanderen. Omdat ze beperkt is, wordt gekozen om de
parkeeraccommodatie te reduceren (zie 7.2).
Door het aanleggen van een tunnel onder het Martelarenlaan verloopt het resterend verkeer tussen
Tiense- en Diestsevest ondergronds. Het bovengronds bestemmingsverkeer blijft op die manier
volgens computersimulaties beperkt tot aanvaardbare intensiteiten, op voorwaarde dat begeleidende
maatregelen genomen worden inzake verkeersregeling: alleen linksafslag vanuit de Tiensevest naar
de Bondgenotenlaan na terugkeer vanop het rond punt aan de Diestsestraat, enkelrichting vanuit de
Vuurkruisenlaan in de Diestsestraat voor particulier vervoer (dubbelrichting voor bussen), verplichte
afslag naar de Bondgenotenlaan voor bovengronds verkeer vanuit de Diestsevest, geen linksafslag
naar de complementaire bebouwing langs de Tiensevest vanuit noordelijke richting.
Dit verkeersluw karakte op het Martelarenplein bevordert de oversteekmogelijkheden (zonder
kruislichten) vanuit de binnenstad voor zowel voetgangers, fietsers als busverkeer. De
toegankelijkheid van station en langsgelegen nieuwe ontwikkelingen wordt erdoor bevorderd, evenals
de doorstromingssnelheid van de stadsbussen. Door de reductie van de Diestsestraat
(buitenstadszijde) tot lokale bedieningsstraat (door het rechttrekken ervan en door de aangehouden
verkeersregeling) ontstaat tevens de mogelijkheid tot het inrichten van een vrije busbaan die mede

1

TRACER N.V., LANGZAAM VERKEER V.Z.W.: Verkeersplanologische studie Stationsomgeving Leuven/
Leuven Oost (meerdere delen), Brussel, 1992.
2
GROEP PLANNING:Project Stationsomgeving Leuven. Conceptnota – mobiliteitsonderzoek – autoverkeer
(eindnota), Brugge, mei 1996.
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door de ingebouwde beïnvloeding van de verkeerslichten op de afslag vanuit de Vuurkruisenlaan een
substantiële tijdswinst oplevert voor de vele busverbindingen tussen het station en Kessel-lo.

7.2 Parkeerbeleid.
In het gebied komen drie soorten van parkeren voor:
1. Parkeren gekoppeld aan de nieuw gecreëerde activiteiten in het gebied.
2. Parkeren gekoppeld aan het bezoek van de binnenstad en het handels- en dienstenapparaat in de
nabijgelegen omgeving.
3. Pendelparkeren gekoppeld aan het treingebruik.
Deze drie soorten parkeren moeten voldoen aan andere voorwaarden. Ze worden hierna afzonderlijk
behandeld:

7.2.1

Parkeernorm voor nieuwe ontwikkelingen:

Het stationsgebied van Leuven vormt bij uitstek wat in Nederland een A-lokatie wordt genoemd. Dit
houdt in dat het bij voorkeur met het openbaar vervoer ontsloten wordt. Nieuwe inplantingen moeten
in functie van deze ontsluitingskeuze gekozen worden (bij voorkeur kantoren) en bereid zijn zicht aan
deze voorwaarden te onderwerpen.
Om die reden is – na overleg met de studiebureaus TRACER/LANGZAAM VERKEER en GROEP
PLANNING – besloten om de parkeernorm voor kantoorfuncties in het Leuvense stationsgebied te
verlagen tot 1 per 125m² kantoorruimte voor eigen personeel en 1 per 250m² kantoorruimte voor
bezoekers. Aangezien het gros van de nieuwe ontwikkelingen in het gebied kantoorruimten omvatten,
wordt de verkeersattractie daardoor substantieel gereduceerd. Tevens wordt de parkeernorm van
handel en horeca verhoudingsgewijs verlaagd: 1 per 250m² voor personeel en 1 per 125m² voor
bezoekers. Om de attractiviteit voro wonen niet te schaden en omdat de verkeersproductie voor deze
functie in de tijd meer uitgevlakt verloopt, blijft de gebruikelijke parkeernorm voor wonen gehandhaafd.
Aangezien de hele ontwikkeling van het stationsgebied op voetafstand van zowel trein- als busstation
gelegen is, bestaat geen afdoende reden om een differentiële regeling inzake opgelegde parkeernorm
te hanteren.

7.2.2 Bezoekersparkeren voor de binnenstad
De Stad Leuven voert een politiek van verkeersontlasting van de binnenstad door het organiseren van
randparkings ter hoogte van de vesten.
In dit kader is gekozen voor de aanleg van een ondergrondse parkeeraccommodatie die rechtstreeks
aansluit op de tunnel tussen Diestse- en Tiensevest. Door deze ondergrondse bediening wordt
bijkomende bovengrondse parkeerbelasting op het Martelarenplein vermeden. Tevens is de situering
van toegangen voor voetgangers zodanig ingeplant dat rechtstreekse aansluiting op de
Bondgenotenlaan en Diestsestraat bewerkstelligd wordt.
Het is de expliciete bedoeling om de kwaliteit van het handelspotentieel in de onmiddellijke omgeving
van het spoorwegstation en de aanvang van de Bondgenotenlaan door deze verbeterde
toegankelijkheid te verhogen. Een aantal redenen kunnen aangegeven worden die meebrengen dat
deze nieuwe parkeeraccommodatie inderdaad aan de voorziene functie zal beantwoorden: enerzijds
het hoge opgelegde tarief meegebracht door de dure ondergrondse accommodatie, anderzijds de
beperkte capaciteit (zowat 300 na aftrek van de bestaande bovengrondse parkeerplaatsen).

7.2.3

Pendelparkeren:

Het is de bedoeling om het pendelparkeren zoveel mogelijk op te vangen vanuit zijn
oorsprongsrichting, zonder het Martelarenplein (of de tunnel daaronder) te moeten gebruiken. Om die
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reden zijn twee pendelparkeerplaatsen voorzien: één langs de Tiensevest en één langs de
Martelarenlaan (ter hoogte van de onderdoorgang). Beide voorzieningen samen bevatten niet meer
pendelparkeerplaatsen dan in de stationsomgeving momenteel aanwezig zijn. Deze beperking is
bedoeld om ook de bereikbaarheid van het spoorwegstation zelf met de fiets en het openbaar vervoer
te stimuleren.
Om deze verbeterde toegankelijkheid met ondermeer de fiets te garanderen, is in de BPA‟s
„Westelijke Spoorweggeul‟ en „Station‟ de voorziening van fietsenbergplaatsen voor respectievelijk
minimum 3500 plaatsen en circa 300 plaatsen opgelegd in de directe nabijheid van het
stationsgebouw. Hetzelfde zal gebeuren bij de opmaak van het BPA „Centrale Werkplaatsen en
omgeving‟, teneinde de fietsers van de richting Kessel-lo aan deze nieuwe stationsingang op te
vangen.

7.3 Toelichting: ontsluiting van de parkeeraccommodatie in het gebied
Westelijke Spoorweggeul.
De optie om de parkings langsheen de Tiensevest individueel te ontsluiten, is uitgesloten, omdat dit
het tussenliggende parkgebied te zeer zou aantasten en voetgangers en fietsers zou dwingen
voortdurend voor dwarsend verkeer alert te zijn, daar waar het park precies de bedoeling heeft een
geprivilegeerde zone voor “traag” verkeer te ontwikkelen.
Om veiligheidsredenen heeft een parkeerinfrastructuur met dergelijke capaciteit een dubbele
ontsluiting nodig, om opstapeling van wachtend verkeer te voorkomen. Tot een totale capaciteit van
300 wagens (bv. In een gefaseerde of tijdelijke situatie), is slechts één ontsluiting nodig.
De dubbele ontsluiting komt tot stand door (zie figuur):
1. Een ontsluiting ter hoogte van de J. Lipsiusstraat, waar het hoogteverschil overwonnen wordt door
een stijgstructuur te voorzien die de noodzakelijke helling combineert met pendelparkeren;
2. Een ontsluiting ter hoogte van de M. Theresiastraat.
De twee weerhouden doorsteken door het park worden zo aangelegd dat de wagens voorrang moeten
verlenen aan fietsers en voetgangers (wat onderstreept wordt door in het bestemmingsplan geen
dienst- of openbare weg te voorzien, maar slechts doorgangen voor gemotoriseerd verkeer). Deze
kruisingen van wagens hebben een intensiteit die op piekmomenten vergelijkbaar is met normaal
binnenstedelijk verkeer, wat als aanvaardbaar voor de confrontatie met fietsers en voetgangers kan
beschouwd kan worden.
Ter hoogte van het plein F/V.1 is een bijkomende doorgang voor wagens voorzien, die enkel de
bedoeling heeft de voorzijde van de bebouwing langs de Tiensevest toegankelijk te maken voor
accidenteel verkeer (leveringen, onderhoud, hulpdiensten,...). Deze doorgang wordt dus enkel
beschouwd als een lokale dwarse verharding in de parkaanleg.
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Stedenbouwkundige Voorschriften.
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TOELICHTING BIJ DE WIJZIGING.

Inleiding.
Op 15 maart 1999 nam de gemeenteraad het besluit tot herziening van het BPA Westelijke
Spoorweggeul. Deze beslissing werd op 25 mei 1999 bij ministerieel besluit goedgekeurd.
De aanpassing van het BPA was nodig om de BPA-voorschriften af te stemmen op het concrete
ontwerp van het Provinciehuis en om de uitvoerbaarheid van de bestemmingszone voor de
complementaire bebouwing ter verhogen. Op het moment van de in herzieningstelling lag er een
project op tafel dat de geest van het BPA volgde maar echter niet volgens de voorschriften van het
BPA kan worden uitgevoerd.
Dit project is uiteindelijk niet doorgegaan. Om die reden is de procedure in 1999 niet verdergezet.
Vandaag is het duidelijk welke projecten er concreet zullen uitgevoerd worden en met welke
bouwheren en ontwerpers. De concrete plannen voor de voetgangersbrug, het plein voor het
provinciehuis en de complementaire bebouwing liggen gelijktijdig op tafel. Hierdoor werd het mogelijk
om alle plannen op elkaar af te stemmen en naar gezamenlijke oplossingen te zoeken voor de
concrete uitwerking van het BPA.
Om die reden is het nu het gepaste moment om door te gaan met de herziening van het BPA.
Bovendien is het voor de provincie noodzakelijk om snel een bouwvergunning te kunnen krijgen voor
het plein. Anders komt de ingebruikname van het nieuwe provinciehuis in gedrang.
Omdat het project voor de complementaire bebouwing ten tijde van de inherzieningstelling niet
gerealiseerd werd en er nu een heel ander project op tafel ligt, zal de wijziging van het BPA voor dit
gedeelte niet meer overeenstemmen met wat oorspronkelijk de bedoeling was.
Deze nieuw gegevens in acht genomen is zowel een wijziging van het bestemmingsplan als van de
voorschriften noodzakelijk.
Het BPA Westelijke Spoorweggeul sluit aan op het BPA Station. Een aantal zones lopen zelfs door.
Het is dus noodzakelijk om gelijktijdig met deze BPA Wijziging een wijziging aan het BPA Station toe
te passen. De twee procedures moeten samen bekeken worden.

Aanleiding van de BPA-wijziging.
Provinciehuis
Bij de concrete uitwerking van het winnende wedstrijdontwerp bleken een aantal
architectuuroplossingen niet mogelijk binnen de huidige formulering van de BPA-voorschriften. Bij de
inherzieningstelling (mei 1999) zijn deze aanpassingen door professor Smets voldoende
geargumenteerd. De aanpassingen worden integraal overgenomen.
De ontsluiting van de parkings onder het provinciehuis maar ook onder de complementaire bebouwing
is anders georganiseerd dan in het oorspronkelijke project. Om een bouwvergunning voor deze laatste
fase af te leveren moet er een wijziging aan het BPA worden aangebracht.
Rond de realisatie van de voetgangersbrug zijn er problemen gerezen: het gekozen ontwerp voor de
brug wordt beter op een verdere afstand van het provinciehuis gerealiseerd.
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Behoefte aan marktconforme bouwvoorschriften voor de complementaire bebouwing.
Een aanpassing van de voorschriften voor de complementaire bebouwing langs de Tiensevest dringt
zich op. De bestaande voorschriften bleken immers niet marktconform te zijn omwillen van volgende
redenen:
De realiseerbare vloeroppervlakte stond niet in verhouding tot de lasten die het BPA aan deze
bouwzone oplegt. Met name de realisatie (en gratis overdracht aan de NMBS) van de fietsenparking
voor 4.000 fietsen en de aanleg (en gratis overdracht aan de stad) van het publiek park langs de
Tiensevest maakten het project economisch onrendabel.
De verplichting om een gestapelde multifunctionaliteit te voorzien (wonen boven kantoren) in elk van
de negen torentjes, leidde per torentje tot een zeer grote oppervlakte voor stijgstructuur t.o.v. de
beperkte toegelaten vloeroppervlakte.
Door de voorschriften van het BPA niet te wijziging, loopt de stad het risico om voor lange tijd met een
bouwput te blijven zitten in de stationsomgeving. Behalve de geringe maatschappelijke aanvaarding,
is het beleidsmatig weinig verkieslijk om de publieke investeringen in de stationsomgeving niet te zien
renderen.
Naast deze louter bouweconomische argumenten, zijn ook een aantal macro-economische elementen
die tot een herziening van het BPA aanleiding geven:
Gesteund door de ontwikkelingsperspectieven uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, leeft
vandaag het gevoel dat in het oorspronkelijk stadontwerp het economisch en stedenbouwkundig
potentieel van de stationsomgeving onvoldoende werd benut. De keuze om net naast één van de
multimodaal best ontsloten plaatsen in Vlaanderen slechts 25.000m² programma toe te laten (met
ongeveer 10.000m²) is een gemiste kans.
Bovendien is sinds enkele jaren ook in Leuven een schaalvergroting merkbaar m.b.t. kantoorruimte.
Waar het BPA nog voorzag in bedrijfsruimten van enkele duizenden m², blijft vandaag de vraag naar
kantoren van enkele tienduizenden m² niet langer uitzonderlijk. Door deze onvoldoende is de
stationsomgeving toe te laten, moeten deze kantoren uitwijken naar de rand van de stad
(Haasrode,...).
Tot slot moet opgemerkt worden dat de site langs de Tiensevest de enige is die onmiddellijk
beschikbaar is in de Vaartkom en de Stationsomgeving. Dit creëert vandaag een vacuüm in het
aanbod, dat pas zal verdwijnen wanneer de enclave Twee Waters door Interbrew wordt ontruimd en
gesaneerd.
Opportuniteit: relocalisatie en verankering van KBC Verzekeringen, een concreet project voor de
complementaire bebouwing.
De wijziging van deze BPA‟s is onmiskenbaar een aanpassing “op maat” van een project. Dit is om
volgende redenen stedenbouwkundig en maatschappelijk te verantwoorden:
o
o
o

Het risico op onrealiseerbare voorschriften is onbestaand, omdat hun marktconformiteit wordt
getoetst aan het ontwerpproces van het gebouw.
De stad kan met de aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften de ontwikkeling van de
stationsomgeving in een gewenste richting sturen: in plaats van gelijk wat toe te laten, wordt een
voor de stad interessante opportuniteit afgewacht.
De stad heeft de quasi zekerheid dat de in het BPA beschreven ontwikkeling er ook werkelijk
komt.

Deze strategie werd door de stad recent meermaals toegepast:
o
o
o
o

De aanpassing van het BPA Westelijke Spoorweggeul i.f.v. het Provinciehuis.
De aanpassing van het BPA Station i.f.v. het Vlaams Huis.
De geplande aanpassing van het BPA Vaartkom i.f.v. de ontwikkeling van de Interbrewsite.
De koppeling van het BPA Martelarenlaan aan een project voor de Kop van Kessel-lo.
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In deze gaat het, behalve een aanpassing i.f.v. de plannen van de Provincie voor het Provincieplein,
hoofdzakelijk om de inplanting van de hoofdzetel van de KBC Verzekeringen.
Deze ontwikkeling heeft voor de stad Leuven onmiskenbare voordelen:
o
o
o

Een belangrijk bedrijf dat in Leuven werd opgericht, wordt in onze stad verankerd. De
tewerkstelling van het bedrijf wordt uit andere steden naar Leuven overgebracht.
De site langs de Minderbroedersstraat komt vrij en komt, gekoppeld aan de reconversie van het
ziekenhuissite, in aanmerking voor een stedelijk woonproject. De parking St. Barbara hoeft niet te
worden gebouwd.
Door de keuze van de stationsomgeving, wordt een autogerichte ontwikkeling (Haasrode,...)
voorkomen. Dit leidt tot een belangrijke modal shift: het bedrijf laat het aantal autoverplaatsingen
van haar personeel verminderen met de helft. Het autoverkeer rijdt niet langer tot het hart van de
binnenstad, maar blijft op de ring.

Het bedrijf is, méér dan de meeste andere bedrijven, bereid om te investeren in hoogwaardige en
duurzame architectuur. Dit komt de stedenbouwkundige kwaliteit van de stationsomgeving ten goede.

Krachtlijnen van de BPA-wijziging.
Aanpassing programma complementaire bebouwing.
-

Het realiseerde programma langs de Tiensevest (de zogenaamde complementaire bebouwing)
wordt op volgende punten aangepast:

-

Het realiseerbare bouwprogramma wordt verhoogd van ca. 25.000m² tot ca. 48.000m² door
volgende wijzigingen aan het opgelegde bouwvolume:

o
o
o
o

De verplichte opdeling in negen torentjes wordt opgegeven.
De toegelaten bouwdiepte wordt met 2 meter verhoogd (van 23 naar 25 meter).
De toegelaten kroonlijsthoogte wordt met 2 meter verhoogd (van 26 naar 28 meter t.o.v. het
spoorwegniveau).
Overbouwingen over de aangrenzende dienstwegen zijn toegelaten.

-

De verplichte multifunctionaliteit (commerciële functies, kantoren, wonen) wordt opgegeven: het
gebouw mag voor 100% een kantoorgebouw zijn. De toegelaten monofunctionaliteit sluit evenwel
niet uit dat andere functies alsnog mogelijk zijn.

-

De overbouwing van het Seinhuis op het Martelarenplein wordt als een verplicht onderdeel van de
bebouwing langs de Tiensevest beschouwd.

Aanpassing van de verkeerscirculatie en parking.
-

De verkeerscirculatie werd op volgende punten aangepast:

-

In het oorspronkelijke BPA werden voor de totale parkinginfrastructuur langs de Tiensevest
(Complementaire bebouwing + Provinciehuis) twee in- en uitritten voorzien, dit hetzij onafhankelijk,
hetzij gecombineerd in de ontsluiting voorzagen.

-

De voorziene ontsluiting t.h.v. het provincieplein loodrecht op de Tiensevest, bleek bij verdere
uitwerking niet haalbaar. De stijgstructuur bleek ook nodig voor hulpdiensten, leveringen en
afvalophaling, wat tot een kleinere hellingshoek leidde. Daardoor werd de helling langer, wat t.h.v.
de aansluiting op de Tiensevest tot een gevaarlijk conflict leidde met fietsers en voetgangers.

-

De verhoging van het toegelaten programma in de bouwzone “complementaire bebouwing” leidt –
met toepassing van dezelfde parkeerratio als elders in de stationsomgeving – uiteraard tot een
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verhoging van het toegelaten aantal parkeerplaatsen (in absolute aantallen). Dit leidt onvermijdelijk
tot een verhoging van de intensiteit van in- en uitrijdend verkeer.
-

Daarom wordt in het gewijzigde BPA met de mogelijkheid rekening gehouden dat in- en uitritten
van de parkings de voetgangers- en fietsersroutes ongelijkvloers kruisen. Door de verhoging van
het toegelaten programma en een feitelijke toename van de capaciteit van de fietsenparking moet
immers ook met intensievere stromen van zacht vervoer worden rekening gehouden.

-

De onderlinge verstandhouding tussen de bouwheren van het Provinciehuis en van de
Complementaire bebouwing laten toe om het auto- en vrachtverkeer sterk te rationaliseren door
één collectieve inrit en één collectieve uitrit op te leggen.

-

De positie van de fietsersbrug t.h.v. het Provincieplein werd licht gewijzigd om een betere
aansluiting op het Martelarenplein te bekomen en om de problematische interferentie met de
bovenleidingen van de sporen te ontwijken.

De parkeerinfrastructuur werd op volgende punten aangepast:
-

De parkeerratio voor autoparkings werd behouden maar leidt – i.f.v. het toegenomen programma –
tot een hoger aantal parkeerplaatsen langs de Tiensevest. Dit heeft evenwel weinig of geen
negatieve gevolgen voor de Tiensevest, omdat de feitelijke belasting van de ventwegen aanzienlijk
lager is dan in de oorspronkelijke verkeerssimulaties was voorzien. In tegenstelling tot het
oorspronkelijke model, is alle doorgaand autoverkeer over het Martelarenplein – vanuit de
Tiensevest – immers onmogelijk gemaakt.

-

De autoparkings moeten volledig onafhankelijk van de bovenbouw kunnen functioneren. Dit laat
toe om buiten de kantooruren, de parking toch te gebruiken als randparking voor de stad. Dit
meervoudig gebruik kan op andere plaatsen het aantal nodige parkeerplaatsen doen dalen.

-

De minimale capaciteit van de fietsenparking wordt opgetrokken van 3.500 naar 4.000 plaatsen.
Bovendien wordt ook een minimale oppervlakte voor de fietsenparking opgelegd, waardoor de
fietsenparking “ruimer” wordt (dubbeldekrekken kunnen hiermee wellicht vermeden worden).

-

De fietsenparking moet nu bovendien volledig boven het niveau van de sporen gelegen zijn, wat de
daglichttoetreding en de sociale veiligheid sterk ten goede komt. De parking moet tenslotte ook
toegankelijk worden gemaakt vanaf de parkzone langs de Tiensevest.

Aanpassing van parkzone.
Het bovenstaande heeft onvermijdelijk een invloed op de parkzone. Daarom werd deze op volgende
punten aangepast:
-

Ten gevolge van de verbreding van de bouwzone voor complementaire bebouwing (2 meter +
zone voor dienstweg), versmalt de parkzone.

-

Om de ongelijkvloerse kruising tussen in- en uitritten voor de parkings enerzijds, en fietsers en
voetgangers anderzijds, mogelijk te maken, mag het niveau van het park afwijken van het
corresponderende niveau van de Tiensevest. Het hoogteverschil met de Tiensevest moet met een
talud (en niet met een keermuur) worden opgevangen.

-

Om de continuïteit in lengterichting te verzekeren, is de hellingshoek in N/Z richting vastgelegd op
maximaal 12%. Dit garandeert zowel de functionele continuïteit voor fietsers en voetgangers, als
de zichtrelatie tussen het Martelarenplein en het Provinciehuis.

-

De maximale verharding van het park wordt vastgelegd op 50%. T.h.v. de noordelijke aansluiting
van het park op het Martelarenplein, is meer verharding toegelaten, om een aanleg van een zittribune mogelijk te maken (dit wordt in een nieuwe zone ondergebracht).

-

Het paviljoen tussen Park en Tiensevest, t.h.v. de M. Theresiastraat, wordt beter geïntegreerd in
het park.
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De aanleg van de verharding en de aanplantingen in het park worden gekoppeld aan de
beëindiging van de ruwbouwwerken van de complementaire bebouwing. Zo wordt voorkomen dat
de aanleg van het park uitblijft.

Overzicht van de aanpassingen per zone.
De BPA-voorschriften zijn minder strikt gemaakt waardoor het voorliggende project mogelijk wordt
zonder de oorspronkelijke plannen uit te sluiten.
Er worden geen inrichtingsplannen meer vereist omdat reeds een belangrijk gedeelte van het BPA
gerealiseerd is. Daartegenover wordt de realisatie de complementaire bebouwing gekoppeld aan de
realisatie van de parkzone en de rand van het Martelarenplein.
Zone voor gemengde bestemming.
Het gedeelte, “complementaire bebouwing” van het project Stationsomgeving, wordt in het BPA
beschreven door drie verschillende bestemmingszones welke een fasering in uitvoering toelaat. Een
belangrijk deel van de voorschriften is er op gericht om op elk moment (bij gedeeltelijke uitvoering) de
beoogde kwalitatieve invulling te verkrijgen en stedelijke menging van functies. Belangrijk
uitgangspunt was dus een gefaseerde uitvoering mogelijk te maken.
Nu dit niet meer het geval is en men ook van het principe van functiemenging afstapt en het project
bovendien voor één bedrijf zal gebouwd worden is het logischer om uit te gaan van één
bestemmingszone voor gemengde bestemming in plaats van twee en valt ook de bestemmingszone
(F/V.1) weg.
De gemengde bestemming wordt niet langer opgelegd maar wel toegelaten.
Tegemoetkomend aan het principe van de ecologische bebouwing voldoet de strikte vorm die in het
BPA wordt beschreven niet meer.
Zone voor met alternatieve bestemming kantoren en openbaar nut.
De aanpassingen aan deze zone stemmen overeen met de tekst van professor Smets (zie bijlage).
Zone voor fiets- en voetpaden met bestemming onder het maaiveld 2, zone voor alternatieve
bestemming: Parkgebied en fiets- en voetpaden, Parkgebied 1.
De verschillende circulatiestromen – fietsers en voetgangers vanuit Kessel-lo (gebruikmakend van de
bruggen), fietsers en voetgangers langs de Tiensevest, relatie tussen het station en de nieuwe
ontwikkelingen, ontsluiting van de parking – blijven behouden maar worden anders uitgewerkt. De
vorm van het parkgebied wijkt af van het oorspronkelijke voorstel. Het principe dat het parkgebied
aansluit op de ruimte van de vesten blijft echter bewaard.
Spoorwegzone.
De aanpassing die hier nodig is heeft te maken met de ligging van de voetgangersbrug.
Dienstweg 1.
De overbouwbaarheid van deze zone wordt verruimd.
Dienstweg 3.
Tussen park en de zone voor gemengde bestemming A wordt een nieuwe zone toegevoegd die
bestemd is om het ondergrondse gedeelte te ontsluiten en een natuurlijke ventilatie van de sokkel
toelaat.
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Zone voor Handel H.A.
Voor de handelsfunctie in het aansluitende BPA Station wordt een andere volumetrie gekozen dan in
het oorspronkelijke BPA. Deze optie versterkt het ruimtelijk ontwerp van de circulatieknoop aan het
stationsplein. De nieuwe vorm overlapt met de BPA-grenzen van dit BPA. Een gelijkaardige zone voor
handel wordt toegevoegd.
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1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN.

1.1
Het Bijzonder Plan van Aanleg Westelijke Spoorweggeul wordt begrensd door: de Tiensevest
(voorgevellijn pare nummers), de grens met het B.P.A. Station, het huidige spoor 1, de grens met het
B.P.A. Tiensevest en de Tiensesteenweg (voorgevellijn onpare nummers), zoals aangeduid op de
bijhorende plannen.

1.2
Het Plan Bestaande Toestand, het Bestemmingsplan en Deel B Planvoorschriften maken deel uit van
het bindend en verordenend gedeelte van dit BPA. Deel A van deze nota geeft bijkomende toelichting
bij het plan.

1.3
Onderhavige voorschriften vullen de grafische gegevens van het Bestemmingsplan aan. Bij
tegenstrijdigheid primeren de grafisch aangeduide bepalingen. Gequoteerde maten en definities van
afbakeningen, zoals geformuleerd in de bepalingen per zone, hebben echter voorrang op de grafische
gegevens van het Bestemmingsplan.

1.4
Binnen de grenzen van dit Bijzonder Plan van Aanleg blijven de gemeentelijke bouwverordeningen, de
klasseringsbesluiten en de speciale wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders bepaald in dit
Bijzonder Plan van Aanleg.

1.5
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven behoudt zich het recht voor alle
ontwerpen te onderwerpen aan het advies van een Stedelijke Commissie voor Stedenschoon, die
voorstellen of bezwaren kan uitbrengen.

1.6
In geval van eventuele tegenstrijdigheid tussen de algemene bepalingen en de specifieke bepalingen
per zone zijn steeds de meest beperkende van de op de zone van toepassing zijnde bepalingen van
kracht.
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2. ALGEMENE BEPALINGEN.

2.1Geldigheid van de algemene bepalingen.
De hierna volgende bepalingen gelden slechts in zoverre ze niet tegengesproken worden in de
“Bepalingen per zone”.

2.2Hoofd- en nevenbestemmingen.
Alle hoofdbestemmingen van de zones en stroken worden voorgesteld op het bestemmingsplan. Op
voorwaarde dat de hoofdbestemming reeds gerealiseerd is zijn er eveneens nevenbestemmingen
toegelaten. Deze nevenbestemming mag echter geen rook-, reuk-, lawaai- of andere hinder
veroorzaken, die schadelijk is voor de omgeving.

2.3Bestaande bestemmingen afwijkend van deze planvoorschriften.
Verbouwingswerken binnen het bestaande volume waarbij een bestaande hoofd- en/of
nevenbestemming behouden blijft, die niet overeenstemt (-stemmen) met de voorschriften van de
betreffende zone, kunnen worden toegestaan mits de plaatselijke bouw- en andere voorschriften in
acht worden genomen en voor zover deze bestemmingen geen rook-, reuk-, lawaai- en/of andere
hinder veroorzaken die schadelijk is voor de voorgeschreven of feitelijke hoofd- en
nevenbestemmingen van de omliggende gebieden. Bij herbouwings- of nieuwbouwwerken, m.i.v.
uitbreidingswerken, dient de nieuwe bestemming overeen te komen met de voorgeschreven
bestemming.

2.4Verbouwingswerken afwijkend van deze planvoorschriften.
Verbouwingswerken aan gebouwen die niet voldoen aan deze voorschriften qua volume en qua
plaatsing zijn slechts toegelaten indien:
o
o

Ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing wel beantwoordt aan de
voorschriften.
Ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing nog niet volledig beantwoordt
aan de voorschriften, maar het er door de verbouwing in één of meerdere opzichten beter aan
beantwoordt dan voorheen; terwijl er geen nieuwe elementen zijn ontstaan, die strijdig zijn met
deze voorschriften.

De vergunningsverlenende overheid oordeelt of de aanvraag inderdaad aan bovenstaande criteria
voldoet. Dit artikel kan dus niet als recht worden ingeroepen om verbouwingswerken uit te voeren die
het uitzicht en voorkomen bestendigen van bestaande bebouwing die niet aan de voorschriften qua
volume en plaatsing beantwoordt.

2.5Bebouwbare oppervlakte.
De grondoppervlakte der toegelaten bebouwing blijft voor elke perceel beperkt tot maximaal 80% van
de kadastrale perceelsoppervlakte.
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Uitzonderingen op deze regel kunnen door de vergunningsverlenende overheid worden toegestaan
voor gebouwen die aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:
o
o
o

Gelegen op de hoek van twee straten;
Met een gevel aan twee straten;
Handelsfunctie op de gelijkvloers verdieping, voorzien van zenitale verlichting.

In deze gevallen zal echter bij voorkeur de gebouwde oppervlakte van de verdieping aan voormelde
regel moeten voldoen.

2.6Plaatsing der gebouwen.
De bouwzones zijn op het plan begrensd:
o
o
o

Ofwel door verplichte bouwlijnen waarlangs het bouwen der gevel op de aangeduide lijnen
verplicht is.
Ofwel door strook- of zonegrenzen; ingeval van toegelaten bebouwing zijn deze strook- of
zonegrenzen de uiterste bouwlijnen waarbinnen de gebouwen dienen opgericht te worden.
Ofwel door uiterste bouwlijnen.

2.7Volume der gebouwen.
2.7.1Algemeen.
De hoogte en de diepte, de dakvorm en het dakvolume der gebouwen moeten in harmonie zijn met de
aanpalende gebouwen en met het straatbeeld. Het straatbeeld is het uitzicht op het geheel van de
gebouwde omgeving die de begrenzing vormt van een publieke open ruimte, hetzij straat of plein.
Bestaande bedaking, gebouwhoogten of –diepten die de bewoonbaarheid van de omgevende
bebouwing of de harmonische samenhang van het straatbeeld of het bouwblok kan, in geval van
nieuwbouw of verbouwing met volumewijziging, een geringer volume dan het oorspronkelijke of dan
dit van de gebouwen in de omgeving worden opgelegd.

2.7.2Hoogte der hoofdgebouwen die palen aan de rooilijn of de verplichte bouwlijn.
De hoogte van deze gebouwen wordt bepaald door een minimum en/of maximum kroonlijsthoogte in
combinatie met een minimum en/of maximum aantal bouwlagen.
Hierbij heeft de beperking van de kroonlijsthoogte steeds voorrang op het aantal bouwlagen. (Aantal
elke bouwlaag, de dakverdieping uitgezonderd, wordt een maximale hoogte van 3.50 meter
toegekend. Uitzonderingen worden expliciet vermeld in de specifieke voorschriften voor de
verschillende zones).
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De kroonlijsthoogte en het aantal bouwlagen wordt gemeten in het midden van het perceel aan de
straatzijde, vanaf het peil van de aanliggende stoep tot de gevelbeëindiging.
Elke gedeeltelijke bouwlaag geldt als volledig bij het bepalen van het aantal bouwlagen.
(In het geval van een puntgevel, wordt de kroonlijsthoogte gemeten tot de aanzet van de puntgevel).
De nok van het dak mag maximaal 4.00 meter hoger zijn dan de kroonlijsthoogte.
Een extra bouwlaag, boven het maximaal toegelaten aantal, in de dakconstructie kan enkel worden
toegelaten indien het een uitbreiding betreft van de onderliggende bouwlaag, en dus geen
zelfstandige wooneenheden bevat.

2.7.3Hoogte van de andere gebouwen.
De bepalingen onder 0 zijn eveneens van toepassing, doch wordt de kroonlijsthoogte in dit geval per
gebouw of gebouwencomplex gemeten vanaf het gemiddelde peil van het grondvlak van het gebouw
of gebouwcomplex.
Dit peil mag echter nergens meer dan 1.00 meter afwijken van het bestaande maaiveld.
Daarenboven geldt voor de constructies, die volgens de bestemmingen, licht en zon-inval beperken
ten opzichte van een zone voor tuinen gelegen in het aanpalend perceel, de gabarietregel.
De gabarietregel bepaalt dat alle constructies moeten gelegen zijn onder een lichtbelemmeringsvlak
dat, vanaf de perceelsscheiding tussen verschillende eigendommen, op 2.50 meter hoogte ten
opzichte van het aanpalende terrein, een hoek vormt van 45°.
De gabarietregel geldt niet voor de gemene muren gelegen in volgende zones: Zones met gesloten
bebouwing A en B, Zone voor wonen, Zone voor wonen en handel en Zone met gemengde
bestemming.
Andere uitzonderingen op deze regel kunnen ook door de gunningverlenende overheid worden
toegestaan om redenen van goede ruimtelijke ordening.
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2.7.4Diepte van de gebouwen.
Als algemene regel geldt:

Gelijkvloers: maximale bouwdiepte 15.00 meter.
Verdiepingen: maximale bouwdiepte 12.00 meter.
Afwijkingen van deze regel worden expliciet op het bestemmingsplan en/of in de specifieke
voorschriften van de verschillende zones vermeld.
De bouwdiepte wordt loodrecht op de voorgevellijn gemeten.

2.7.5De dakvorm.
De dakvorm moet steeds in harmonie zijn met de aanpalende gebouwen en het straatbeeld.
Volgende dakvormen zijn, in zoverre niet anders beschreven in de bepalingen per zone, toegelaten:
o
o

Platte daken;
Hellende daken, eventueel in combinatie met een beperkt gedeelte platte daken. De dakhelling
moet een hoek vormen van min. 20° tot max. 55° ten opzichte van de horizontale.

Schouwlichamen mogen in zoverre zij om strikt functionele redenen nodig zijn en in zoverre zij zich op
minimum 3.00m van de voorgevel bevinden, uitsteken boven de beschreven volumes.
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2.8Materialen.
2.8.1Algemeen.
De gevelopbouw en de gevelgeleding, de bedaking, de aard, de toepassing en de kleur van de
gevelmaterialen, de dakbedekking, de schrijnwerken, de beglazing en de buitenschilderingen moeten
in harmonie zijn met het straatbeeld.
Alle van de straat af zichtbaar blijvende gevels (ook zijgevels), de van de straat af, volgens het
bestemmingsplan zichtbaar blijvende gedeelten der scheidingsmuren, alsmede de schoorstenen
boven het dak, moeten afgewerkt worden met materialen gebruikt voor de voorgevel en de
dakbedekking.

2.8.2Gevels.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn er uitsluitend kleinschalige materialen, zoals baksteen,
natuursteen, betonsteen, e.d. toegelaten.
Gevelbekleding in beton-, marmer-, graniet- of kunststofpanelen is niet toegelaten.
Zichtbare constructie-elementen, zoals balken en kolommen, mogen in gladde of beplant bekiste
beton gestort worden of in metaal uitgevoerd worden, indien de toepassing ervan esthetisch
verantwoord is.
Bepleistering kan mits toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
Bij aanbouw tegen bestaande gevels moeten de materialen zowel functioneel als esthetisch met
elkaar in overeenstemming zijn.
Beglazing van de gevel dient minstens 30% van de geveloppervlakte, palend aan en/of zichtbaar
vanop het openbaar domein, te bedragen en moet evenwichtig verdeeld zijn over de totale
ontwikkeling van de geveloppervlakte. Aanwending van spiegelglas is niet toegestaan. Ondoorzichtig
glas kan occasioneel worden toegestaan, mits tenminste de helft van het glasoppervlak vanaf de
buitenzijde doorzichtig is.

B.P.A. L22 – Westelijke spoorweggeul,
Goedgekeurd bij MB van 15/12/1997, gedeeltelijk gewijzigd bij MB van 10/01/2003,
Digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

45

2.8.3Daken.
Bij hellende daken zijn pannen, leien of hiermee overeenstemmende materialen alsmede in de massa
gekleurde geprofileerde plaatmaterialen toegelaten. Andere materialen zijn toegelaten in zover zij de
harmonie met het straatbeeld en de omgeving niet in het gedrang brengen. In het hellingsvlak van het
dak gelegen zonnepanelen zijn eveneens toegelaten.

2.9Uitsprongen uit het gevelvlak van een hoofdgebouw.
Uit de voorgevel:
Uitsprongen van max. 0.50 meter ten opzichte van het voorgevelvlak zijn toegelaten op minimum 0.60
meter afstand van het verlengde ven elke scheidsmuur.
Indien de voorgevelbouwlijn met de rooilijn samenvalt, zijn deze uitsprongen enkel toegelaten op min.
2.50 meter boven de stoep. Tevens geldt de beperking dat deze uitsprongen maximum 50% van de
breedte van de voorgevel mogen bedragen.
Uit de vrijstaande zijgevel:
Uitsprongen van max. 0.50 meter ten opzichte van het zijgevelvlak zijn toegelaten voor zover zij zich
niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden.
Indien de zijgevelbouwlijn met de rooilijn samenvalt, zijn deze uitsprongen enkel toegelaten op min.
2.50 meter boven de stoep. Tevens geldt de beperking dat deze uitsprongen max. 50% van de
breedte van de voorgevel mogen bedragen.

2.10Dakramen.
Dakvlakramen en in- of uitspringende verticale vlakken met ramen zijn toegelaten behoudens
uitzonderingen die expliciet vermeld worden in de specifieke voorschriften van de verschillende zones,
op maximum 1/3 van de gevelbreedte per gedenkteken op voorwaarde dat:
voor de in- en uitspringende verticale vlakken met ramen:
o
o
o

de maximum hoogte van het verticaal vlak 1.20 meter bedraagt.
de minimum afstand tot de scheidsmuur en/of tot de vrijstaande zijgevel 1.00 meter bedraagt.
de maximale breedte per raam 1.50m bedraagt.

Voor de dakvlakramen:
o
o
o

de effectieve hoogtemaat (in het schuine dakvlak) niet meer dan 2.00 meter bedraagt.
de minimum afstand tot de scheidsmuur en/of de vrijstaande zijgevel 1.00 meter bedraagt.
de maximale breedte per raam 1.50 meter bedraagt.

2.11Afsluitingen.
2.11.1Algemene bepalingen.
2.11.1.1Harmonieregel.
Alle materialen, kleuren en vormen van de afsluitingen dienen in harmonie te zijn met de aanpalende
gebouwen en met het straatbeeld. Het straatbeeld is het uitzicht op het geheel van de gebouwde
omgeving die de begrenzing vormt van een publieke open ruimte, zoals een straat of plein.
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Desbetreffend kan niet gerefereerd worden naar bestaande afsluitingen die door hun materiaal, kleur
of vormgeving de harmonische samenhang van het straatbeeld in het gedrang brengen.

2.11.1.2Bouwtoelating.
Onverminderd de voorschriften vermeld in deze bepalingen, is er géén bouwvergunning vereist voor
het oprichten van afsluitingen in de volgende materialen:
o
o
o

Betonplaten (max. 0.30 meter hoog) en/of betonpalen en draad.
Metalen of houten palen en draad.
Gelijkaardige afsluitingen in een lichte constructie.

Voor alle andere afsluitingen is een bouwvergunning vereist.
Voor sommige beplantingen en in bepaalde zones is een vergunning vereist volgens de
bouwverordening met betrekking tot de beplantingen.
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2.11.2Afsluitingen van bebouwde terreinen.
2.11.2.0Afsluitingen langs het spoorwegdomein.
Langs het spoorwegdomein moet een mandichte afsluiting worden geplaatst, zodat het verkeer naar
dit aangrenzend domein onmogelijk wordt. Het plaatsen, onderhoud en de latere vernieuwingskosten
van die afsluiting zijn volledig ten laste van de aanpalende eigenaar.

2.11.2.1Afsluitingen langs het openbaar domein en in de bouwvrije zone.
Toegelaten materialen:
o
o

materialen in harmonie met de gevelmaterialen van het hoofdgebouw en de omgeving.
hagen of scheidende beplantingen.

Hoogte:
o
o

max. 0.60 meter hoog boven het peil van de stoep, of indien het bestaande maaiveld hoger
gelegen is dan de weg, boven het talud;
op de hoek van twee straten binnen een hoekafsluiting van 9.00 meter (gemeten op de
boordsteen of greppel van de twee straten) mogen geen beplantingen worden aangebracht hoger
dan 0.60 meter, met uitzondering van alleenstaande hoogstammige bomen waarvan de kruin
minimum 1.80 meter hoogte boven de straat aanvangt.

Inplanting:
o
o
o
o

achter of tegen de rooilijn;
beplantingen dienen te worden ingeplant op minimum 0.50meter achter de rooilijn;
op de perceelsgrens met de buren, indien de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is; indien de
aanpalende eigenaar hiermee niet akkoord is, dan tegen de perceelsgrens en voor beplantingen
op 0.50 meter van de perceelsgrens;
hoogstammige beplantingen (groter dan 2.00 meter) dienen op minstens 2.00 meter achter de
rooilijn en minstens twee meter van de perceelsgrens te worden ingeplant.

2.11.2.2Afsluitingen langs het openbaar domein indien de gebouwen op de rooilijn gelegen
zijn.
Toegelaten materialen:
o
o
o

materialen in harmonie met de gevelmaterialen van het hoofdgebouw en de omgeving;
hagen of scheidende beplantingen, eventueel versterkt met palen en draad;
open of gesloten houten afsluitingen al of niet aan het zicht onttrokken door een beplanting
(bomen, struiken, klimplanten).

Hoogte:
o
o

max. 3.20 meter hoog boven het peil van de stoep voor de afsluitingen tussen gebouwen langs de
rooilijn (aaneengesloten bebouwing);
max. 2.20 meter hoog boven het peil van de stoep (of boven het talud indien het bestaande
maaiveld hoger gelegen is dan de weg) en dit voor afsluitingen tussen tuinen en het openbaar
domein.

Inplanting:
o
o

achter of tegen de rooilijn;
beplanting op 0.50 meter achter de rooilijn.
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2.11.2.3Afsluitingen tussen eigendommen en achter de bouwvrije zone:
Type afsluiting:
o
o

gesloten of open afsluitingen in de woonzones volgens het gewestplan Leuven;
open afsluitingen en beplantingen buiten deze woonzone.

Toegelaten materialen:
o
o
o
o
o

materialen in harmonie met de gevelmaterialen van het hoofdgebouw en de omgeving;
betonplaten (max. 0.30 meter hoog) en/of betonpalen en draad;
metalen of houten palen en draad;
open of gesloten houten afsluitingen;
hagen of scheidende beplantingen.

Hoogte:
maximaal 2.20 meter hoog boven het hoogste maaiveld van aanpalende tuinen.
Inplanting:
Op de perceelsgrens met de buren, indien de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is; indien de
aanpalende eigenaar hiermee niet akkoord is, dan tegen de perceelsgrens en voor hagen op 0.50
meter van de perceelsgrens.

2.11.2.4Afsluitingen of schuttingen achter de bouwvrije zone langs het openbaar domein:
Toegelaten materialen:
o
o
o
o

materialen in harmonie met de gevelmaterialen van het hoofdgebouw en de omgeving;
metalen hekwerk;
metalen of houten palen en draad;
open of gesloten houten afsluitingen op voorwaarde dat langs het openbaar domein een
beplanting aangebracht wordt (bomen, struiken, klimplanten).

Hoogte:
maximaal 2.20 meter boven het maaiveld van de tuin.
Inplanting:
achter de bouwvrije zone.

2.11.3Afsluitingen van onbebouwde terreinen.
2.11.3.0Afsluitingen langs het spoorwegdomein.
Langs het spoorwegdomein moet een mandichte afsluiting worden geplaatst, zodat het verkeer naar
dit aangrenzend domein onmogelijk wordt. Het plaatsen, onderhoud en de latere vernieuwingskosten
van die afsluiting zijn volledig ten laste van de aanpalende eigenaar.

2.11.3.1Afsluitingen langs het openbaar domein en/of in de perceelsgrenzen.
Type afsluiting:
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Gesloten of open afsluitingen in de aaneengesloten bebouwing in de woonzone (volgens art 2.11.2.1,
2.11.2.2, 2.11.2.3 en 2.11.2.4); open afsluitingen en beplantingen voor de andere gebieden.
Toegelaten materialen:
o
o

metalen of houten palen en draad of hekwerk;
hagen of scheidende beplantingen.

Hoogte:
maximaal 2.20 meter hoog boven het maaiveld.
Inplanting:
o
o
o
o
o

op de perceelsgrens met de buren, indien de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is; indien de
aanpalende eigenaar hiermee niet akkoord is, dan tegen de perceelsgrens en voor beplantingen
op 0.50 meter van de perceelsgrens;
tegen of achter de rooilijn;
een afsluiting met prikkeldraad dient in ieder geval op minimum 0.50 meter van de perceelsgrens
en 0.50 meter achter de rooilijn te worden ingeplant;
beplantingen dienen 0.50 meter van de perceelsgrens te worden opgericht indien er geen akkoord
is met de aanpalende eigenaar;
beplantingen dienen in ieder geval op minimum 0.50 meter achter de rooilijn te worden ingeplant.

2.11.4Afwijkingen.
Afwijkingen van deze bepalingen kunnen door de gunningverlenende overheid worden toegestaan,
indien zij in harmonie zijn met het karakter van de omgeving of indien de voorgestelde afsluiting reeds
overwegend voorkomt in het straatbeeld.
Afwijkingen kunnen eveneens worden toegestaan voor merkwaardige gebouwen en grote complexen
zoals scholen, handelsruimte, bureelcomplexen, groepswoningbouw, sociale woningen of
gelijkaardige grote complexen.

2.11.5Definities gehanteerd voor termen in art. 0.
2.11.5.1Bouwvrije zone:
Zone tussen de rooilijn en de bouwlijn, indien deze zijn vastgelegd door het bijzonder plan van aanleg
of een rooilijnplan of een verkavelingsvergunning.
Indien er geen bouwlijn of rooilijn wordt de „bouwvrije zone‟ beschouwd als de zone tussen de gevel
en de grens van het openbaar domein. De breedte van deze zone wordt beperkt tot maximum 5.00
meter vanaf de grens van het openbaar domein.

2.11.5.2Rooilijn:
De bestaande of te realiseren eigendomsgrens tussen het openbaar domein (wegenis) en het privaat
domein.

2.11.5.3Bouwlijn:
De uiterste begrenzing tot dewelke de aangeduide bebouwing zich mag uitbreiden. Deze bouwlijn is
vastgelegd in dit bijzonder plan van aanleg, een rooilijnenplan of een verkavelingsvergunning.
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2.11.5.4Open afsluitingen:
Afsluitingen die over de volledige hoogte doorzichtig zijn en waarvan het materiaalgebruik beperkt tot
maximum 40% van de oppervlakte van de afsluiting.

2.12Publiciteit.
Publiciteit is enkel toegelaten in de voor bebouwing bestemde zones mits voorafgaande en bijzondere
vergunning van de vergunningverlendende overheid.

2.13Verkaveling en verdeling.
Verkaveling is toegelaten mits volgende voorwaarden:
Minimumbreedte der kavels, langs de voorgevelbouwlijn, loodrecht gemeten op de zijdelingse
perceelsgrenzen:
-

aaneengesloten bebouwing: 6.00 meter.

Verkaveling (voor woningbouw) en verdeling (voor kantoren, handel,…) binnen bepaalde zones is
toegestaan mits voldaan wordt aan de expliciete voorwaarden terzake geformuleerd in de betreffende
bepalingen per zone.

2.14In de gevel van het hoofdgebouw ingebouwde garages.
Zijn enkel toegelaten indien de gevel tenminste 7.00 meter breed is. Maximaal 40% van de
gevellengte mag ingenomen worden door garagepoorten.

2.15Private buitenruimte.
Elke nieuwbouwwoongelegenheid moet over een private buitenruimte beschikken.
Indien er op de verdiepingen gewoond wordt, moet elke woongelegenheid over een buitenruimte
(terras) beschikken van minstens vier vierkante meter. De bruikbare diepte van het terras moet
minimum 1.80 meter bedragen.
Bovenstaand voorschrift is niet van toepassing voor geklasseerde gedenktekenen, voor bijkomende
woongelegenheid die door een verbouwing wordt gerealiseerd, voor studio‟s kleiner dan 50 vierkante
meter en voor woongelegenheden die enkel op het gelijkvloers aan de straatzijde gesitueerd zijn.

2.16Parkeernormen.
2.16.0Algemeen.
Voor het gebied waarop dit BPA terugslaat, is het parkeerreglement van de Stad Leuven van
toepassing (“Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen”, hernieuwing voor de periode
1996-2000 bij gemeenteraadsbesluit van 18/12/1995, of een vervangende verordening). Dit reglement
bepaalt het minimum aantal parkeerplaatsen dat moet ingericht worden.
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In dit Bijzonder Plan van Aanleg worder echter, gezien de nabijheid van het station en van het
busstation (gezien de zeer goede bereikbaarheid per openbaar vervoer dus) voor sommige functies
bijzondere parkeernormen aangewend die afwijken van dit parkeerreglement van de Stad Leuven.
Deze afwijkingen worden bepaald in 0.
De bepalingen per zone kunnen bijkomende voorschriften opleggen m.b.t. de aard en de inplanting
van parkeerplaatsen of in- en uitritten.

2.16.1Minimaal-maximaal aantal parkeerplaatsen.
De verdichting van de stationsomgeving, die door dit een aangrenzende B.P.A.‟s mogelijk gemaakt
wordt, baseert zich op de primaire rol van het openbaar vervoer (trein, bus) om dit gebied te ontsluiten
en toegankelijk te maken. Om deze oriëntatie te sturen worden aan het parkeeraanbod binnen de
grenzen van dit BPA ook maxima opgelegd.
Minimaal aantal parkeerplaatsen:
wordt bepaald door de normen zoals beschreven in het parkeerreglement van de Stad Leuven (zie §
0) of – indien van toepassing – de normen zoals beschreven in de bijzondere bepalingen betreffende
parkeervoorzieningen (zie § 0).
Maximaal aantal parkeerplaatsen:
wordt bepaald door de formule:
Maximaal aantal parkeerplaatsen = 1.25 x (minimaal aantal parkeerplaatsen).
Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd, na gemotiveerde aanvraag, dit
maximaal aantal parkeerplaatsen in individuele gevallen op te trekken, indien de noodzaak daartoe
zich voordoet.

2.16.2Bijzondere bepalingen betreffende parkeervoorzieningen.
2.16.2.0Toepassing:
Deze bijzondere bepalingen zijn op de betreffende functies binnen dit BPA van toepassing, tenzij de
bepalingen per zone anders bepalen.

2.16.2.1Kantoren en diensten:
Voor kantoren- en dienstengebouwen (m.i.v. kantoren en diensten van openbare besturen of
instellingen) worden de volgende normen gehanteerd:
Bij nieuwbouw:
1 parkeerplaats per 125 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor personeel), en
1 parkeerplaats per 250 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor bezoekers).
Bij verbouwing:
1 bijkomende parkeerplaats (t.o.v. de bestaande toestand), per begonnen schijf van 125 vierkante
meter bruto vloeroppervlakte (voor personeel) en
1 bijkomende parkeerplaats per begonnen schijf van 250 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor
bezoekers).
De parkeervoorzieningen voor kantoren zijn te voorzien op eigen terrein op de bouwplaats zelf, of een
terrein dat met het betreffende kantoorgebouw één functioneel geheel vormt, tenzij expliciet anders
vermeld in de betreffende voorschriften van de bepalingen per zone. Het College van Burgemeester
en Schepenen is gemachtigd om hierop, bij uitzondering, afwijkingen toe te staan.
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2.16.2.2Handel en horeca:
Het betreft hier winkels, warenhuizen en winkelcentra voor kleinhandel, alsook restaurants, cafés en
dergelijke.
Bij nieuwbouw:
1 parkeerplaats per 250 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor personeel) en
1 parkeerplaats per 125 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor bezoekers).
Bij verbouwing:
1 bijkomende parkeerplaats (t.o.v. de bestaande toestand), per begonnen schijf van 250 vierkante
meter bruto vloeroppervlakte (voor personeel) en
1 bijkomende parkeerplaats per begonnen schijf van 125 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor
bezoekers).

2.16.2.3Gebouwen met verschillende functies:
Indien een gebouw als geheel, verschillende van de hier boven vermelde functies bevat, is het aantal
aan te leggen parkeerplaatsen de som van het aantal parkeerplaatsen berekend per functie. Het
gebruik van de per functie voorziene parkeerplaatsen (met inbegrip van het eventuele overtal t.o.v. het
minimum) moet voor gebruikers van die functie gegarandeerd worden.

2.16.2.4Functiewijziging van een gebouw:
Indien een gebouw door verbouwing een functiewijziging ondergaat, is het aantal bijkomende
parkeerplaatsen het verschil tussen het aantal parkeerplaatsen van de nieuwe functie en van de
vroegere functie.

2.16.2.5Overige functies:
Het College van Burgemeester en Schepenen kan functies dit niet vernoemd zijn in 0 toch deze
bijzondere parkeernormen opleggen omwille van hun gelijkwaardigheid met de hierboven beschreven
functies.

2.16.3Definities voor termen gehanteerd in 0.
2.16.3.1Bruto vloeroppervlakte:
De bruto vloeroppervlakte, waarvan in dit artikel sprake wordt als volgt berekend:
aantal bouwlagen x vloeroppervlakte (met inbegrip van de buitenmuren, verminderd met de
oppervlakte van de verticale en horizontale verbindingswegen).
Niet in aanmerking te nemen oppervlaktes:
De oppervlakte van de parkeerplaatsen, bestemd om te voldoen aan onderhavige voorschriften,
worden niet geteld als vloeroppervlakte voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen.

2.16.3.2Parkeerplaatsen:
Onder parkeerplaats wordt verstaan hetzij een gesloten garage, hetzij een standplaats in een gesloten
ruimte of in de open lucht, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en alsdusdanig door het College
van Burgemeester en Schepenen aanvaard.
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De gabarieten waaraan een parkeerplaats minimaal moet beantwoorden, zijn conform de
beschrijvingen van het Parkeerplaats minimaal moet beantwoorden, zijn conform de beschrijvingen
van het Parkeerreglement van de Stad Leuven.

2.16.3.3Aanleggen van parkeerplaatsen:
Onder aanleggen van een parkeerplaats wordt verstaan:
a) het bouwen van een nieuwe parkeerplaats;
b) het in volle eigendom, in erfpacht of met recht van opstal, bezitten of verwerven van een
bestaande parkeerplaats, die nog niet in aanmerking werd genomen voor het bekomen van een
andere bouwvergunning.

2.17Inrichtingsplan.
De verwezenlijking van de bouwprogramma‟s in sommige gebieden uit dit Bijzonder Plan van Aanleg
vereisen de opstelling van een inrichtingsplan. Desgevallend maken de bepalingen per zone hier
melding van.
Het inrichtingsplan dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de gemachtigde
ambtenaar van het bestuur bevoegd voor de stedenbouw en de ruimtelijke ordening.
Het inrichtingsplan en de bouwaanvragen betreffende de zones vervat in een inrichtingsplan dienen
voor voorafgaandelijk advies te worden voorgelegd aan een Stedelijke Commissie voor
Stedenschoon. Het College van Burgemeester en Schepenen kan in zijn beslissing slechts afwijken
van dit advies mits een omstandige, schriftelijke motivatie.
Het dossier over het inrichtingsplan, dat in viervoud moet worden ingediend, moet aan volgende
voorwaarden voldoen:
o

Het moet ondertekend zijn door alle eigenaars van percelen behorend tot het gebied waarvoor
een inrichtingsplan wordt opgesteld. De inlichtingen omtrent de eigendomstitel van de betrokken
percelen, overeenkomstig artikel 144 van het wetboek van de successierechten versterkt door de
ontvanger van de successierechten van het gebied waar de percelen gelegen zijn, worden aan
het dossier toegevoegd.

o

Het dossier bevat een plan op een schaal van minstens 1/500 waarop de bestaande toestand
nauwkeurig is aangegeven (de verschillende onroerende goederen en de afmetingen ervan, de
noordpijl, de aanpalende wegen, met vermelding van breedte en naam, de op het/de perce(e)l(en)
en op de aangrenzende percelen aanwezige bebouwing, met de van maten voorziene aanduiding
van de stand ervan op het/de perce(e)l(en), het reliëf van de bodem en de aanwezige beplanting).

o

Het dossier bevat minimaal drie foto‟s. De foto‟s dienen zo genomen dat ze een volledig inzicht
verschaffen in de huidige toestand van het gebied.

o

Profieltekeningen, met ingeschreven maten, van de naburige bebouwing.

o

Opgave van de heersende en de leidende erfdienstbaarheden waarmede de onroerende
goederen in het betreffende gebied bezwaard zijn.

o

De ontwerptekeningen waarop het voorgestelde programma wordt verduidelijkt, met aanduiding
van niveaus, en alle andere gegevens die nodig zijn om het ontwerp te beoordelen. Deze
tekeningen hebben de schaal die gebruikelijk is voor het programma dat voorgesteld wordt. De
schaal mag in geen enkel geval kleiner zijn dan 1/500. Desgevallend worden meerdere
tekeningen ingediend.

o

Het inrichtingsplan geeft een volledig inzicht in zowel de geplande bebouwing, als in de inrichting
van de open ruimtes (groenaanleg, verharding, etc) en de verkaveling of verdeling.
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3. BEPALINGEN PER ZONE.

3.1Zone voor gemengde bestemming AB (G.AB).
3.1.0Afbakening zone
Deze zone wordt begrensd door:
o
o
o
o

Ten noorden: de begrenzing van dit BPA westelijke spoorweggeul;
Ten oosten: een evenwijdige op 7.5 meter aan de grens met het spoorweggebied;
Ten zuiden: de begrenzing met zone F/V.2.
Ten westen: een evenwijdige op 25 meter met de oostelijke grens.

Het maaiveld wordt op 30 meter genomen, dit is ongeveer gelijk aan het niveau van de sporen.

3.1.1Bestemming.
In deze zone wordt een gemengde bestemming toegelaten. Het betreft wonen, kantoren (m.i.v. alle
aanverwante functies zoals auditoria, opslag), recreatie, diensten, handel, horeca, pendelparking voor
auto‟s en voor fietsen.
Opslag, parking voor auto‟s en voor fietsen en aanverwante functies mogen evenwel nooit méér dan
een halve verdiepingshoogte boven het aangrenzende affectieve peil van het park in zone PA.1
uitsteken. De autoparking en opslag kan onder het maaiveld voorkomen.

3.1.2Bebouwingswijze.
3.1.2.1Algemene bepalingen:
De algemene bepalingen § 2.5 en § 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.1.2.2Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is voor 100% bebouwbaar.

3.1.2.3Bouwvolume:
De zonegrenzen gelden als uiterste bouwlijn. Delen van de zone die buiten de gekozen bouwlijn
vallen, worden toegehecht aan de aangrenzende zone en als dusdanig behandeld.
Onder het maaiveld kunnen bouwlagen voor parkeren en opslagruimte gerealiseerd worden.
De bovenbouw moet een verticale geleding krijgen langs de Tiensevest en langs de spoorweggeul.
De bovenbouw moet zodanig uitgewerkt worden dat over minimaal 30% van de gevellengte langs
Tiensevest en langs de spoorweggeul een sterke transparantie bestaat doorheen het gebouw. Deze
doorzichten kunnen gerealiseerd worden door delen van de bovenbouw open te laten of door
gedeelten van het gebouw transparant uit te werken.
De kroonlijsthoogte is maximaal 28 meter vanaf het maaiveld (niveau 30 meter). Hierbinnen worden
maximaal 8 bouwlagen boven het maaiveld gerealiseerd. De dakvorm is vrij. Boven de kroonlijst zijn
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technische ruimten mogelijk met een maximale oppervlakte gelijk aan 10% van het grondvlak van het
gebouw. Indien het gevelvlak van de technische verdieping in het corresponderende vlak van de
bovenbouw ligt, mag – omwille van een coherente architecturale gevelbehandeling – de
kroonlijsthoogte met de hoogte van de technische verdieping plaatselijk vermeerderd worden.
Het dak kan als terras worden uitgewerkt.
In het oosten kan de bovenbouw uitkragen boven zone D.1 mits er voldoende gabariet voor de
doorgang van vrachtwagens bewaard blijft.
In het westen mag de bovenbouw uitkragen vanaf 10 meter boven het niveau van de parkzone PA.1
boven de zone D.3. Het gebouw mag met toegangs- en trappenpartijen aansluitingen op zone PA.1.
Uitstekende terrassen en zonneweringen buiten het gevelvlak zijn toegelaten.

3.1.3Toegangen en doorgangen.
De hoofdtoegangen tot de woon-, kantoor-, diensten-, kandels-, en/of horecafuncties bevinden zich
langs het Martelarenplein, de parkzone PA.1 of zone F/V.2. Het meest zuidelijke gedeelte van het
gebouw heeft een hoofdtoegang op het aangrenzende plein (zone F/V.2)
In het gebouw moet tot op 30 meter van de zuidelijke zonegrens een doorgang naar de
voetgangersbrug over de spoorbundel geïntegreerd worden als de voetgangers- en fietsersbrug niet
aansluit op het plein F/V.2. Deze doorgang is permanent en ongelimiteerd toegankelijk.

3.1.4Parkeervoorzieningen.
3.1.4.1Aantal:
Aantal fietsparkeerplaatsen: minimaal 4.000 op een minimale oppervlakte van 6.000 m², publiek
toegankelijk voor treinreizigers.
Aantal autoparkeerplaatsen: conform de bepalingen § 2.16.
Supplementair kunnen staanplaatsen voorzien worden die uitsluitend als pendelparkings zullen
gebruikt worden. Het totaal aantal parkeerplaatsen die in de zone G, AB, D.1 en D.3 worden
gerealiseerd mag niet meer dan 750 bedragen.

3.1.4.2Inplanting:
De fietsenstalling is bovengronds gelegen ten opzichte van de sporen. Ze kan over meerdere
bouwlagen gespreid worden.
De autoparkings worden onder het effectieve niveau van de parkzone gerealiseerd. Ze worden
ondergronds of bovengronds ten opzichte van het niveau van de sporen (+30 meter) ingeplant.

3.1.4.3Ontsluiting:
De fietsenstalling wordt voor fietsers en voetgangers ontsloten via zone D.1 en zone PA.1.
De autoparking wordt onsloten via één collectieve in- en één collectieve uitrit (de in- en uitrit worden
gebruikt voor al de parkings in het gebied westelijke spoorweggeul) die uitgeeft op zone D.1.
Doorheen de zone F/V.1 of PA van het BPA Station of doorheen de Parkzone PA.1 moet een
noordelijke ontsluiting voor de parking georganiseerd worden. Doorheen de zone PA.1 of doorheen de
zone PA/F/V moet een zuidelijke ontsluiting gerealiseerd worden.
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3.1.5Verkaveling, verdeling en/of gefaseerde uitvoering.
De verharding in de zone PA.1 en D.1 voor de doorgangen voor fietsers en voetgangers en voor de
ontsluiting van de parking zal gerealiseerd worden voor de beëindiging van de ruwbouwwerken in
zone G.AB.
De beplanting in zone PA.1 zal gerealiseerd worden in het plantseizoen volgend op de beëindiging
van de ruwbouwwerken.
Het publieke plein in de zone voor fietsers en voetgangers 1 (F/V.1) van het BPA Station en de
doortocht voor fietsers en voetgangers van het Martelarenplein naar de zone PA.1 zullen gerealiseerd
worden door de beëindiging van de ruwbouwwerken in zone G.AB.
De bebouwing, bijkomend aan het bestaande seinhuis, in de zone voor openbaar nut en
gemeenschapsvoorzieningen ON/G in het BPA Station wordt gelijktijdig gerealiseerd met de
gebouwen in de zone G.AB.

3.2Zone voor handel A (H.A.)
3.2.1Afbakening.
Ten noorden: de grens van het BPA.
Ten zuiden: een evenwijdige op 10 meter ten opzichte van de noordelijke zonegrens
Ten westen: een loodrechte op de noordelijke grens op 34 meter van de hoek Martelarenplein –
Tiensevest, zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Ten oosten: een evenwijdige op 16 meter ten opzichte van de westelijke zonegrens.

3.2.2Bestemming.
Deze zone is bestemd voor publieksgerichte functies: diensten met loketfuncties, handel, horeca,…

3.2.3Bebouwingswijze.
3.2.3.1Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is maximaal voor 100% bebouwbaar.

3.2.3.2Bouwvolume:
Het gebouwde volume moet één geheel vormen met het gebouw in aansluitende zone voor handel
H.A in het BPA Station. De noordelijke zone-grens geldt dus als overgang met de zone in BPA
Station. De andere zonegrenzen gelden als uiterste bouwlijn.
De kroonlijsthoogte is maximaal 46.00 meter boven het maaiveld (30 meter).

3.2.3.3Dakvorm:
De dakvorm is vrij.
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In geval van ontwikkeling van geur- of rookhinder dienen voldoende schouwinstallaties voorzien te
worden zodat noch de publieke ruimte op de begane grond nog de verdiepingen van de belendende
gebouwen bij normale weersomstandigheden hinder ondervinden.

3.2.3.4Gevelmaterialen:
Het oostelijke deel van de zone moet een transparant karakter hebben en daarom voor minstens 60%
van beglaasde gevel voorzien worden. Spiegel en ander ondoorzichtig glas zijn niet toegelaten.
Het westelijke deel mag ofwel transparant, ofwel gesloten met kleinschalige gevelmaterialen
uitgewerkt worden.

3.2.3.5Onbebouwde oppervlakte:
Blijft behouden.

3.2.4Toegangen.
Alle volumes moeten langs alle zijden (van het volume) toegangen voor publiek bevatten.

3.2.5Parkeervoorzieningen.
1 parkeerplaats per begonnen schijf van 100m² per commerciële ruimte. Deze parking wordt NIET op
eigen terrein voorzien.

3.2.6Doorgangen.
Een doorgang voor gemotoriseerd verkeer die de Tiensevest, doorheen zone H.A, zone PA.1 en zone
G.AB, met de zone voor dienstweg 1 (d.1) verbindt is toegelaten.

3.2.7Fasering.
Het publieke plein in de zone voor fietsers en voetgangers 1 (F/V.1) van het BPA Station en doortocht
voor fietsers en voetgangers van het Martelarenplein naar de zone PA.1 zal gerealiseerd worden voor
de beëindiging van de ruwbouwwerken in deze zone.

3.3Zone met alternatieve bestemming: kantoren en openbaar nut (K/ON).
3.3.0Inrichtingsplan.
Het gebouw dat in de zone voor kantoren en openbaar nut (K/ON) voorzien wordt in dit BPA heeft
naar nadere architecturale uitwerking vinnen de BPA-regels een dermate grote impact op de
onmiddellijke omgeving dat de relatie met de aangrenzende, (semi-)publieke zones in een
inrichtingsplan moet verantwoord worden.
Daarom dient een inrichtingsplan opgemaakt te worden dat de zones K/ON (§ 0), F/V.2 (§0), PA/F/V
(§ 0), D.2 (§ 0), PA.2 (§ 0) en het aangrenzende openbaar gebied van de verlengde Groenstraat
bevat.
Indien voor de zones G.A (§ Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) en G.B (§ 0) een inrichtingsplan
werd goedgekeurd, vooraleer een inrichtingsplan voor zone K/ON is goedgekeurd, dat de definitieve
inrichting van zone F/V.2 vastlegt, zal in het inrichtingsplan voor zone K/ON deze inrichting voor zone
F/V.2 worden overgenomen uit het betreffend inrichtingsplan voor zones G.A en G.B.
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3.3.1Afbakening zone.
De zone wordt begrensd door:
o

o
o
o
o

ten westen: de rooilijn van de verlengde Groenstraat (zie § 0). De aslijn hiervan loopt evenwijdig
aan de hoofdrichting van de sporenbundel en snijdt de verlengde rooilijn van de Tiensevest
(onpare nummers) op 67.50 meter voorbij de noordelijke kavelgrens van het pand 1B. De
rooilijnen van de verlengde Groenstraat liggen op 4.25 meter van de as;
ten noorden: door het eerder beschreven snijpunt van as van de verlengde Groenstraat en rooilijn
van de Tiensevest, een loodrechte op de sporenbundel;
ten oosten: een evenwijdige aan de westelijke zonegrens op 40.00 meter;
ten zuiden: een evenwijdige aan de noordelijke zonegrens op 160.00 meter;
als uitbreiding van bovenstaande beschrijving, een verbreding van 4.25 meter in westelijke
richting, over een lengte van 25.00 meter, te meten vanaf de noordelijke zonegrens (zie het
Bestemmingsplan).

3.3.2Bestemming.
Deze zone is bestemd voor kantoren en diensten, met inbegrip van aanvullende activiteiten als
cafetaria, auditoria, congresruimte, tentoonstellingsruimte,…
Gezien haar representatieve ligging gaat de voorkeur uit naar een aanwending voor de overheid en/of
een overheidsinstelling, in het bijzonder naar administraties, besturen en afdelingen met een
(minstens gedeeltelijk) publiek karakter.

3.3.3Bebouwingswijze.
3.3.3.1Algemene bepalingen:
De algemene bepalingen art. 0 en 0 zijn niet van toepassing.

3.3.3.2Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is voor 100% bebouwbaar.

3.3.3.3Bouwvolume:
Het gebouw wordt beschouwd als een samenstelling uit volgende volumes:
o
o

onder het maaiveld: een sokkel.
boven het maaiveld: een torenvolume en een langsvolume.
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Het langsvolume van het gebouw heeft een maximale bebouwingsdiepte vanaf de verlengde Klein
Rijselstraat (vroeger Groenstraat) van 40 meter. Oost- en westzijde van dit langsvolume dienen aan
verschillende bepalingen te beantwoorden, wat naar voorschriften een subzone van 30 meter aan
spoorwegzijde (de oostzijde) en van 10 meter aan zijde van de verlengde Klein Rijselstraat (vroeger
Groenstraat) (de westzijde) oplevert. Het torenvolume wordt eveneens als aparte subzone besproken.
Als maaiveld wordt het niveau van het voorplein (F/V.2) i.c. +38 meter aangenomen.
De totale lengte van het gebouw is begrepen tussen 110 en 160 meter waarbinnen ook eventuele
gefaseerde uitbreidingen dienen te vallen. In geval van gefaseerde uitvoering krijgt de onbebouwde
oppervlakte een groenaanleg, in aansluiting met het aangrenzende parkgebied P.A.2.

3.3.3.3.1SOKKEL.
Onder het maaiveld (+38 meter) telt het gebouw 3 bouwlagen.
De oostelijke zonegrens (aan spoorzijde) geldt als verplichte bouwlijn voor de sokkel.

3.3.3.3.2ZONE 1: TORENVOLUME.
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Langs de noordelijke bouwlijn dient een torenvolume ingeplant te worden.
De noordgevel wordt uitgewerkt als representatieve gevel van het gebouw. De noordelijke zonegrens
geldt als uiterste bouwlijn en mag maximaal 5.00 meter teruggetrokken worden.
De oostelijke gevel valt samen met de betreffende zonegrens van het gebouw.
Gemeten langs de gevel aan het voorplein, heeft de toren een breedte tussen de 30.00 en de 44.25
meter. De diepte van de toren is begrepen tussen 15.00 en 20.00 meter.
De toren heeft minimaal 9 en maximaal 12 bouwlagen boven het maaiveld (minimale kroonlijsthoogte
32.00 meter t.o.v. het maaiveld, maximale kroonlijsthoogte 43.00 meter t.o.v. het maaiveld). De aanzet
van de gelijkvloerse verdieping correspondeert met het pleinniveau (+38.00 meter). Als
representatieve laag heeft deze een beduidend hogere verdiepingshoogte t.o.v. de andere
verdiepingen. Eén technische verdieping boven de kroonlijst is toegelaten, maar deze zal enkel
technische lokalen en noodcirculatie bevatten. Indien het gevelvlak van de technische verdieping in
het corresponderende vlak van de bovenbouw ligt, mag - omwille van een coherente architecturale
gevelbehandeling – de kroonlijsthoogte met de hoogte van de technische verdieping vermeerderd
worden.

Die delen van zone 1, zoals aangeduid op het Bestemmingsplan, die buiten het gekozen grondvlak
voor het torenvolume vallen, worden overgeheveld naar de aangrenzende zones en subzones: F/V.2
(art. 0), PA/F/V (art. 0), zone 2 (art. 0) en zone 3 (art. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Ze
dienen desgevallend volledig aan de betreffende bepalingen te voldoen.

3.3.3.3.3.ZONE 2: LANGSVOLUME AAN SPOORWEGZIJDE.
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De oostelijke zonegrens geldt als uiterste bouwlijn.
Teneinde de horizontaliteit en de homogeniteit t.o.v. de complementaire bebouwing tussen het
Adminstratiegebouw in zone K/ON en het station te garanderen, telt het Administratiegebouw in zone
K/ON maximaal 5 bouwlagen boven het maaiveld, in voorkomend geval beperkt tot 60% van de totale
gevellengte aan spoorzijde van het langsvolume. Deze gevel heeft een maximale kroonlijsthoogte van
21 meter boven het maaiveld.
Vanaf een afstand van 10.00 meter van de rooilijn aan de verlengde Groenstraat tot de oostelijke
zonegrens mogen maximaal 5 bouwlagen boven het maaiveld voorzien worden (maximale
kroonlijsthoogte 21.00 meter boven het maaiveld).
De verzelfstandiging van het torenvolume vanaf de sporenbundel en de Martelarenlaan moet
uitdrukkelijk in de volumewerking van het gebouw aanwezig zijn. Dit gebeurt door: ofwel een
substantiële terugtrekking van de bouwlijn boven het maaiveld, achter het torenvolume: ofwel door
een verlaging van de kroonlijsthoogte van het langsvolume, achter het torenvolume; ofwel door een
specifieke architecturale uitwerking van het onderscheid tussen toren- en langsvolume.

3.3.3.3.4ZONE 3: LANGSVOLUME AAN ZIJDE VERLENGDE KLEIN RIJSELSTRAAT (VROEGER
GROENSTRAAT).
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De rooilijn langs de verlengde Klein Rijselstraat (vroeger Groenstraat) geldt als uiterste bouwlijn.
Langs de verlengde Klein Rijselstraat (vroeger Groenstraat) mag in een strook met diepte 10 meter
het gebouw maximaal bouwlagen hoog worden opgetrokken boven het maaiveld (maximale
kroonlijsthoogte 8.5 meter boven het maaiveld). Indien zij voldoende teruggetrokken zijn van de
bouwlijn, is één bijkomende bouwlaag, uitstekend boven de kroonlijst, toegelaten.

3.3.3.4Dakvorm:
De dakvorm is vrij.
De inrichting van de nok is parallel aan de lange gevels van het gebouw. De nok heeft een
architecturale continuïteit.
De gemiddelde nokhoogte van het langsvolume is maximaal 2.00 meter hoger dan de gekozen
kroonlijsthoogte aan de spoorzijde. Het dakvolume boven de kroonlijst bevat geen extra verdieping,
tenzij voor technische ruimten.

3.3.3.5Gevelmaterialen:
De sokkel (niveaus –1 en –2) wordt langs spoor- en parkzijde in gevelmaterialen uitgevoerd die
contrasteren met de geveluitwerking boven het maaiveld. De gevel van deze sokkel wordt naar de
spoorzijde van daglichttoetreding voorzien.
De zuidgevel, grenzend aan het parkgebied (zone PA.2, of de onbebouwde oppervlakte van zone
K/ON ten zuiden van de gekozen bouwlijn), wordt als volwaardige gevel met beglazing uitgewerkt. Dit
geldt ook voor elke voorlopige toestand in een eventueel gefaseerd bouwproces.
Geen enkele gevel mag zonder beglazing uitgevoerd worden.
Spiegelglas wordt voor het gehele gebouw uitgesloten. Zonnewering extern aan de gevel is wel
toegelaten.

3.3.4Toegangen.
Toegangen voor publiek, werknemers en ceremonieel gebruik geven uit op het voorplein (zone F/V.2,
art. 0). Langs de verlengde Groenstraat kunnen één of meerdere secundaire toegangen voorzien
worden.
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3.3.5Parkeervoorzieningen.
3.3.5.1Aantal:
Het gebouw moet op het ingenomen terrein over voldoende collectieve parkeergelegenheid
beschikken, die zich op een niveau onder maaiveld situeert. Het totaal aantal plaatsen mag niet méér
bedragen dan 3 per 250 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

3.3.5.2Ontsluiting:
De toegang tot de parkeervoorzieningen gebeurt uitsluitend door aan te sluiten op de stijgstructuur die
onder het voorplein gelegen is (zone F/V.2).
Leveren en afhalen, laden en lossen gebeurt eveneens langs een niveau onder het maaiveld, voor
zover het bestelwagens betreft.

3.3.6Verdeling en/of gefaseerde uitvoering.
De zone K/ON wordt niet verdeeld.
De verlenging van de Groenstraat en haar verbinding met de Tiensevest dienen voorafgaand aan of
gelijktijdig met het Administratiegebouw in zone K/ON gerealiseerd te worden.
Eventuele fasering dient in het inrichtingsplan toegelicht te worden . Bij elke fase moet het bebouwde
geheel volledig aan de beschreven voorschriften beantwoorden.

3.4Zone met gemengde bestemming C (G.C).
3.4.1Afbakening zone.
Zone G.C wordt afbebakend door volgende grenzen:
o

o
o
o
o

de nieuwe rooilijn (stadszijde) van de verlengde Groenstraat (zie § 0). De aslijn hiervan loopt
evenwijdig aan de hoofdrichting van de sporenbundel en snijdt de verlengde rooilijn van de
Tiensevest (onpare nummers) op 67.50 meter voorbij de noordelijke kavelgrens van het pand 1B.
De rooilijn van de verlengde Groenstraat liggen op 4.25 meter van de as;
de verlengde rooilijn van de bestaande bebouwing langs de Tiensevest, aansluitend op de gevel
van pand 1B;
een loodrechte op de verlengde Groenstraat, op 30.00 meter van de grens met pand 1B;
de aansluiting op de kavelgrens van het pand Tiensevest 1B, loodrecht op de verlengde
Groenstraat;
de begrenzing van dit BPA.

De realisatie van de bestemming(en) en/of van de bebouwing binnen deze zone kan slechts
toegelaten worden indien tegelijkertijd een bouwaanvraag voor het belendende perceel (gelegen in
het BPA Tiensevest) ingediend en goedgekeurd wordt.
Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen dit BPA en de bepalingen voor de aangrenzende zone in het
BPA Tiensevest zijn de meest beperkende van toepassing.

3.4.2Bestemming.
Dit gebouw heeft als bestemming wonen, kantoren, diensten of horeca.
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3.4.3Bebouwingswijze.
3.4.3.1Algemene bepalingen:
De algemene bepalingen art. 0 en 0 zijn niet van toepassing.

3.4.3.2Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is voor 100ù bebouwbaar.

3.4.3.3Bouwvolume:
De verlengde rooilijn van de bestaande bebouwing langs de Tiensevest geldt als verplichte bouwlijn.
De kopse zonegrens geldt als uiterste bouwlijn. Indien de bebouwing in zone K/ON reeds gerealiseerd
is of indien hiervoor een goedgekeurd inrichtingsplan bestaat, moet deze uiterste bouwlijn zover
teruggetrokken worden dat de afstand, te meten parallel aan de verlengde Groenstraat, tussen de
kopse gevel van deze zone G.C enerzijds, en de zuidgevel van de toren in zone K/ON (zie § 0)
anderzijds, minstens gelijk is aan de diepte van die toren.
De ruimte van zone G.C die door een terugtrekking van de bouwlijn buiten het bebouwde oppervlak
valt, zal overgeheveld worden naar zone PA/F/V (§ 0) en aan de betreffende bepalingen voldoen.
De rooilijn aan de verlengde Groenstraat geldt voor minstens 50% van haar lengte al verplichte
bouwlijn. Het gebouw wordt aangebouwd tegen het bestaande pand Tiensevest 1B.
De zuidelijke zonebegrenzing, loodrecht op de verlengde Groenstraat, geldt als uiterste bouwlijn.
De bebouwing in deze zone G.C dient zich in te passen in de coherentie van de bebouwingstypologie
van de Tiensevest waarbij het aansluit.
Het gebouw heeft een kroonlijsthoogte die begrepen is tussen 10.00 en 13.50 meter. Daarin worden
minimaal 3 en maximaal 4 bouwlagen gerealiseerd.
De gelijkvloerse verdieping (gedefinieerd als de eerste bouwlaag waarvan het afgewerkte vloerpeil
boven het maaiveld gelegen is) heeft een vrije hoogte van minimum 3.50 meter.

3.4.3.4Dakvorm:
De dakvorm is vrij, voor zover hij in harmonie is met het gevelfront langs de Tiensevest. In geval van
hellende daken zal de dakhelling t.o.v. de horizontale niet groter zijn dan 55°.

3.4.3.5Gevelmaterialen:
In afwijking met art. 0 moeten de gevels palend aan het openbaar domein, voor minstens 40%
beglaasd zijn. Spiegelend of ondoorzichtig glas is niet toegelaten.
Het gebruik van grootschalige gevelpanelen is niet toegelaten.

3.4.4Toegangen.
Het gebouw zal in minstens twee van de drie gevels een toegang hebben. Afzonderlijke toegangen tot
gelijkvloerse en bovenliggende verdiepingen zijn toegelaten.

3.4.5Verkaveling, verdeling en/of gefaseerde uitvoering.
Deze zone zal noch verkaveld, noch verdeeld, noch gefaseerd uitgevoerd worden.
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3.5Zone met alternatieve bestemming: wonen en tuinen (W/T).
3.5.0Inrichtingsplan.
Voor deze zone dient een inrichtingsplan opgemaakt te worden.

3.5.1Afbakening zone.
Deze zone wordt afgebakend door:
o

o
o
o

ten oosten: de rooilijn (stadszijde) van de verlengde Groenstraat (zie § 0). De aslijn hiervan loopt
evenwijdig aan de hoofdinrichting van de sporenbundel en snijdt de verlengde rooilijn van de
Tiensevest (onpare nummers) op 67.50 meter voorbij de noordelijke kavelgrens van het pand 1B.
De rooilijnen van de verlengde Groenstraat liggen op 4.25 meter van de as;
ten noorden: een loodrechte op de verlengde Groenstraat door het uiteinde aan de kavelgrens
tussen de panden Tiensevest 1 en 1A;
ten zuiden: de verlengde rooilijn van de bestaande Groenstraat (onpare nummers);
ten westen: de grens van dit BPA.

3.5.2Bestemming.
Deze zone is bestemd voor vrijstaande eengezinswoningen.

3.5.3Bebouwingswijze.
3.5.3.1Algemene bepalingen:
De algemene bepalingen art. 0 en 0 zijn niet van toepassing.

3.5.3.2Bebouwbare oppervlakte:
Per perceel is de grondoppervlakte voor maximaal 75% bebouwbaar.

3.5.3.3Bouwvolume:
Alle gebouwen binnen deze zone hebben de oostgevel op de rooilijn.
De woonvolumes hebben een maximale kroonlijsthoogte van 7.00 meter vanaf maaiveldniveau +38.00
meter, waarin maximaal 2 bouwlagen gerealiseerd kunnen worden. Deze volumes hebben hun
voornaamste oriëntatie op noord- en/of zuidgevel. Deze gevel geldt als hoofdgevel.
De ruimte tussen de woonvolumes moet van de straat afgesloten worden door een tuinmuur
(minimum 2.30 meter hoog) of een bouwvolume (met een maximumhoogte van 4.50 meter) op de
rooilijn.
Op de verlengde rooilijn van de bestaande Groenstraat (de zuidelijke zonebegrenzing) mag in plaats
van een tuinmuur of een bouwvolume, eventueel ook een levende haag het perceel afsluiten.
Per perceel zal de gevel op de rooilijn voor minstens 15% opengewerkt zijn, door beglazing en/of
openingen in het gevelvlak. Deuren en garagepoorten worden hier niet bijgerekend.
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3.5.3.4Dakvorm:
De dakvorm is vrij. Het volume boven de kroonlijst zal, omwille van bezonning van aangrenzende
woningen een tuinen, echter niet uitsteken boven een omhullende, bepaald door een vlak met een
helling van 30° t.o.v. de horizontale, doorheen de noordelijke gevelbeëindiging.

3.5.3.5Inrichting onbebouwde oppervlakte:
Elke woning moet over een private tuin beschikken, die minstens 25% van de perceelsoppervlakte
beslaat.

3.5.5Parkeervoorzieningen.
Per wooneenheid wordt één parkeerplaats voorzien binnen deze zone.

3.6Zone met alternatieve bestemming: parkgebied en meergezinswoningen
(PA/M).
3.6.0Inrichtingsplan.
De buitenruimten van de zones PA/M (§ 0) en PA.3 (§ 0) worden als een continu geheel beschouwd,
en dienen derhalve voorwerp uit te maken van één inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan zal minimaal
bovenop de opsomming van art. 0 bijzondere aandacht besteden aan:
o
o
o
o
o

de aanleg van de publieke, semi-publieke en private buitenruimte (verhard, onverhard, vegetatie);
de inplanting en volumetrie van de bebouwing;
de relatie met en de ontsluiting naar het aangrenzende parkgebied PA.2 (§ 0) enerzijds, en het
aansluitende openbaar gebied anderzijds;
de uitwerking van het hoogteverschil tussen spoorwegniveau enerzijds en historisch niveau
anderzijds (Klein-Rijsel);
de parkeervoorzieningen.

3.6.1Afbakening zone.
Deze zone wordt bepaald door:
o
o

o
o
o

een evenwijdige op 8.50 meter van de verlengde rooilijn van de bestaande Groenstraat (onpare
nummers), welke de nieuwe rooilijn van het zuidelijk deel van de verlengde Groenstraat zal
vormen;
door het snijpunt van eerder vermelde rooilijn en de nieuwe rooilijn (spoorzijde) van het noordelijk
deel van de verlengde Groenstraat (zie § 0), een loodrechte op deze laatste. De aslijn hiervan
loopt evenwijdig aan de hoofdrichting van de sporenbundel en snijdt de verlengde rooilijn van de
Tiensevest (onpare nummers) op 67.50 meter voorbij de noordelijke kavelgrens van het pand 1B.
De rooilijnen van de verlengde Groenstraat liggen op 4.25 meter van de as;
een evenwijdige aan de aslijn van spoor 1 op 21.00 meter westwaarts;
de kaveleinden van de panden in Klein-Rijsel tussen Groenstraat en Boulevardstraat, grenzend
aan het huidige spoorweggebied, zoals aangeduid op het bestemmingsplan;
de verlenging van voornoemde kaveleinden achter het doodlopende eind van de Korenstraat,
zoals aangeduid op het Bestemmingsplan.

3.6.2Bestemming.
Deze zone is bestemd als collectief groengebied dat publiek toegankelijk is en voor
meergezinswoningen.
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3.6.3Bebouwingswijze.
3.6.3.1Algemene bepalingen:
De algemene bepalingen 0 en 0 zijn niet van toepassing.

3.6.3.2Bebouwbare oppervlakte:
De oppervlakte van de zone is voor maximaal 30% bebouwbaar voor woningbouw.

3.6.3.3Bouwvolume:
De bebouwing moet aan volgende regels voldoen:
o
o
o
o
o
o

V/T kleiner dan of gelijk aan 1.1. V staat voor de totale gerealiseerde bruto vloeroppervlakte, T
voor de totale terreinoppervlakte;
minimum aantal woonvolumes:4;
maximaal geprojecteerde grondgebruik per volume: 650 vierkante meter;
maximaal kroonlijsthoogte: 17.00 meter t.o.v. spoorwegniveau +32.00 meter, maximaal aantal
bouwlagen:5;
de transparantie van het gevelfront langs de verlengde Groenstraat (m.a.w. het deel van de
rooilijn waarlangs vanop het niveau van het openbare weg een vrij zicht naar de sporenbundel
moet blijven) bedraagt minstens 50%;
de kroonlijsthoogte moet binnen deze zone voor alle bebouwing langs de verlengde Groenstraat
en langs de doorgang zoals beschreven in § 0, dezelfde zijn.

3.6.3.4Dakvorm:
De dakvorm is vrij. In geval van hellende daken zal de dakhelling t.o.v. de horizontale niet groter zijn
dan 55°.

3.6.3.5Inrichting onbebouwde oppervlakte:
De onbebouwde oppervlakte zal voor maximaal 25% geprivatiseerd worden. Afsluitingen worden
zoveel mogelijk vermeden en slechts gerealiseerd in hout, levende haag of gemetste muurtjes.
Draadafsluitingen en betonplaten zijn geenszins toegestaan.
Behalve voor de strikt noodzakelijke aansluitingen langs de openbare en publiek wegen (o.a. de
afwijkingsmarge van de doorgang, beschreven in 0), zijn ophogingen tot maaiveldniveau van de
bestaande wijk Klein Rijsel niet toegestaan. Lokale ophogingen om private open ruimte af te grenzen
of voor landschapsinrichtingen blijven beperkt tot 1.50 meter.
De onbebouwde, niet-geprivatiseerde ruimte zal als park ingericht worden en alsdusdanig voor het
publiek toegankelijk gesteld. Op niveau +32.00 meter is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan,
tenzij voor hulpdiensten en onderhoud van park en gebouwen.

3.6.4Toegangen.
Elk bouwvolume zal minstens één toegang hebben op niveau +32.00 meter.

3.6.5Parkeervoorzieningen.
Per wooneenheid zal minstens één parkeerplaats gerealiseerd worden. Als aanvulling op de
parkeermogelijkheden in de aansluitende wijk Klein Rijsel kunnen eventueel extra parkeerplaatsen
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voorzien worden, voor zover het College van Burgemeester en Schepenen hiervan de noodzaak
onderschrijft en zover deze strikt voor lokale bewoners worden toegelaten.
Deze parkings dienen binnen de zone PA/M gerealiseerd te worden. De parkings mogen enkel
ontsloten worden op het niveau van de openbare weg (ca. +40.00 meter).
Het totale parkeeraanbod dient voor minstens 65% uit overdekte parkings te bestaan (hetzij
geïntegreerd in de bouwvolumes, hetzij onder het maaiveld). Maximaal 35% van het totale
parkeeraanbod binnen deze zone kan in open lucht gerealiseerd worden, met een maximum van 24
plaatsen.

3.6.6Doorgangen.
Het park op spoorwegniveau is minstens via volgende publieke toegangen bereikbaar:
- twee toegangen vanaf de verlengde Groenstraat,
- één toegang vanaf de Boulevardstraat.
Op niveau van de bestaande bebouwing van Klein Rijsel (ca. 40.00 meter) zal een doorgang voor
gemotoriseerd verkeer gerealiseerd worden die de verlengde Groenstraat met de Boulevardstraat
verbindt. Deze doorgang wordt voorzien binnen een zone die begrensd wordt door:
o
o
o

ten noorden: een evenwijdige aan de grens tussen het huidige spoorweggebied en het pand
Groenstraat 36:
ten oosten: de verlengde rooilijn van de Boulevardstraat (pare nummers);
ten zuiden en ten westen: de begrenzing van de zone PA/M.

3.7Zone voor gesloten bebouwing (GB).
3.7.1Afbakening zone.
Deze zone stemt overeen met de bestaande bebouwing van de wijk Klein Rijsel die binnen de
grenzen van dit BPA Westelijke Spoorweggeul valt. Ten noorden van het pand Boulevardstraat 25 is
een perceel toegevoegd.
De overige bebouwing van de wijk Klein Rijsel is begrepen in het BPA Tiensevest.
Deze bepalingen per zone zijn een overname van de corresponderende bepalingen in het BPA
Tiensevest.

3.7.2Bestemming.
Wonen.

3.7.3Bebouwingswijze.
Bouwdiepte:
De aangeduide bouwdiepte op het Bestemmingsplan geldt als maximale bouwdiepte op het
gelijkvloers.
Bij een aanduiding van meer dan 13.00 meter moet de maximale bouwdiepte op het verdiep
verminderd worden met 3.00 meter.
Bij een aanduiding tussen 10.00 en 13.00 meter geldt een maximale bouwdiepte op het verdiep van
maximaal 10.00 meter.
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Bij een aanduiding lager dan 10.00 meter geldt de maximale bouwdiepte van het gelijkvloers
eveneens voor het verdiep.
Bouwhoogte:
De kroonlijsthoogte wordt zonder afwijking continu aangehouden over de gehele lengte van deze zone
met gesloten bebouwing.
Dak:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz). Indien hellende daken gebruikte worden is de
maximale dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten
bebouwing.

3.8Zone voor fiets- en voetpaden met bestemming onder het maaiveld (F/V)
3.8.1Afbakening.
De zone F/V wordt afgebakend door:
o
o
o
o
o

Ten noorden: een evenwijdige op 43 meter ten opzichte van de zuidelijke zonegrens;
Ten zuiden: de noordelijke begrenzing van zone K/ON;
Ten oosten: de verlenging van de oostelijke begrenzing van zone G.AB, zoals aangegeven op het
bestemmingsplan;
Ten westen: de verlenging van de rooilijn aan stadzijde van de verlengde Klein-Rijselstraat
(vroeger Groenstraat);
Als uitbreiding ten zuiden, de ruimte tussen de westelijke begrenzing en de subzone 1 van zone
K/ON, zoals aangeduid op het bestemmingsplan.

De ruimte die binnen zone K/ON t.g.v. eventuele terugtrekking van de noordelijke bouwlijn onbebouwd
blijft, wordt overgeheveld naar deze zone F/V.2 en aan identieke voorschriften onderworpen.

3.8.2Bestemming.
Binnen deze zone worden in essentie twee bestemmingen onderscheiden. Enerzijds die van publiek
plein voor fietsers en voetgangers op het maaiveld, anderzijds die van stijgstructuur voor
gemotoriseerd verkeer onder het maaiveld. Het maaiveld wordt vastgelegd op niveau +38.00 meter.
Het voorplein zal in hoofdzaak volgende functies opnemen:
1. Organiseren van de voetgangers- en fietserscirculatie.
2. Representatieve, publieke ruimte voor het gebouw, te realiseren in zone K/ON.
De stijgstructuur voor gemotoriseerd verkeer onder het plein zal een drieledige functie hebben:
1. Ontsluiting van de bedieningsweg op spoorwegniveau, gelegen binnen de zone D.1 (§ 0) die de
toekomstige parkings tussen het seinhuis (naast het station) en het plein bedient.
2. Ontsluiting van de parkeervoorzieningen en loskades onder het maaiveld, behorend tot het
aansluitende gebouw in zone K/ON.
3. Publieke parking of pendelparking.
In afwachting van de realisatie van de hierboven beschreven besteming(en), is het mogelijk deze zone
in te richten als parkeeraccommodatie voor auto‟s en fietsen, voor zover deze de definitieve
bestemming niet in het gedrang brengt. Deze mogelijkheid geldt voor de zones G.A (§ Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.), G.B (§ 0), F/V.1 (§ Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.),
F/V.2 (§ 0) en D.1 (§0). De bepalingen aangaande ontsluiting van parkeervoorzieningen in
onderstaande bepalingen per zone zijn van toepassing. Op geen enkel moment zal echter de totaliteit
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aan overdekte fietsenbergingscapaciteit binnen de vijf voormelde zones minder bedragen dan het
huidige aanbod. Tijdelijke parkeeraccommodatie voor wagens wordt enkel ingericht op volle grond en
in open lucht.

3.8.3Publiek plein voor fietsers en voetgangers.
3.8.3.1Inrichting.
Het plein, binnen deze zone te realiseren, ligt op maaiveldniveau +38.00 meter. De breedte in noordzuidrichting bedraagt ca. 42.00 meter, exclusief de eventuele terugtrekking van de noordgevel van het
gebouw in zone K/ON. De oostelijke begrenzing laat toe de zone voor dienstweg langs de
spoorwegzone (D.1 art 0) te verbreden van 5.00 meter ten zuiden van het plein naar 7.00 meter yen
noorden. In de richting van de Tiensevest reikt het plein niet verder dan de verlengde rooilijn aan de
vestzijde van de verlengde Klein Rijselstraat (vroeger Groenstraat).
De voetgangersbrug over de spoorbundel heeft een minimum breedte van 4 meter. Ze komt op het
plein aan over een zone zoals aangeduid op het bestemmingsplan of ze kan geïntegreerd worden in
het gebouw van zone G.AB tot op 30 meter van de zuidelijke zonegrens van zone G.AB.
Er mogen luifels boven het plein gerealiseerd worden.
Het voorplein is in beperkte mate toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer (ceremoniewagens,
nooddiensten,...) en kan enkele standplaatsen (maximaal 6) voor kortstondig stationeren bevatten.
Deze mogen echter niet als bezoekersparking aangewend worden.

3.8.3.2Gebruik en doorgangen.
Het plein wordt in hoofdzaak gebruikt door voetgangers. Het sluit aan de tenminste de volgende
voetgangerstrajecten:
1.
2.
3.
4.
5.

ontsluiting van het administratief gebouw, voorzien in zone K/ON.
ontsluiting van het op te richten gebouw aan de noordrand van het plein.
circulatie langs de buitenzijde van de Tiensevest, doorheen de aan te leggen groenzone.
de op te richten bebouwing ten noorden van het plein.
Ontsluiting voor voetgangers van de onderliggende stijgstructuur (zie § 4).

3.8.4Stijgstructuur voor gemotoriseerd verkeer.
3.8.4.1Inrichting:
Het gabariet moet ten allen tijde circulatie van bestelwagens en vrachtwagens mogelijk maken.
De aansluiting van de parkeerhelling op het niveau van de Tiensevest gebeurt voornamelijk in de
westelijke helft van het plein. De helling klimt van oost naar west of van noord naar zuid, of volgens
een richting tussen deze twee begrepen.
De stijgstructuur en parking wordt voor auto‟s en fietsers met de Tiensevest verbonden doorheen zone
PA.1 en/of zone PA/F/V.

3.8.4.2Gebruik en doorgangen.
Toegankelijkheid voor voetgangers die minimaal voorzien moet worden:
- vanop het voorplein;
- vanaf het aangrenzende maaiveld van de bebouwing ten noorden van het voorplein;
- vanaf de bedieningsweg op spoorwegniveau (ca. +30.00 meter)
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3.8.5Fasering.
Het voorplein en de stijgstructuur voor gemotoriseerd verkeer worden niet later dan het gebouw in
zone K/ON gerealiseerd. De voetgangersbrug over de spoorbundel kan in een later fase na de
realisatie van voorplein en stijgstructuur gerealiseerd worden.

3.9Spoorwegzone (SP).
3.9.0Afbakening.
De grens van de spoorwegzone is opgesteld volgens de toekomstige tracering van de spoorlijnen.
Waar mogelijk wordt een marge van 3.25 meter gegarandeerd tussen de as van het laatste spoor en
de grens van de spoorwegzone.
De spoorwegzone wordt afgebakend door de curve zoals op het Bestemmingsplan weergegeven is.
Deze grens is een evenwijdige op 3.25 meter van de as van het geplande, doodlopende spoor ten
westen van het huidige spoor1, en bakent de spoorwegzone af van de aangrenzende publieke
gebieden D.1 en PA.3.
Lokaal (ter hoogte van private zones D.2, K/ON en PA.2) vermindert deze afstand tot 2.00 meter.
Langs zone D.1 wordt de afsluiting en eventuele grondkerende muur op het terrein van de
spoorwegzone voorzien.

3.9.1Bestemming.
Deze zone is bestemd voor spoorwegactiviteiten en alle handelingen die daarmee verband houden.

3.9.2Inrichting.
Mits zij over de nodige vergunningen beschikt, kan de NMBS de zone inrichten zoals zij nodig acht
voor het goed functioneren van haar werkzaamheden. Deze inrichting moet echter corresponderen
met de in dit BPA opgelegde voorschriften.

3.9.3Doorgangen.
Ter hoogte van de zone F/V.2 en tot op 30 meter van de zuidelijke zonegrens van zone G.AB wordt
de mogelijkheid voorzien om een voetgangersbrug over het spoorweggebied te realiseren. Het peil
van het brugdek correspondeert met het pleinniveau van zone F/V.2 (+38.00 meter). De
brugconstructie mag het goed functioneren van het spoorverkeer niet in de weg staan.
De spoorwegzone dient toegankelijk gesteld te worden vanaf zone D.1 voor pendelaars die gebruik
maken van de parkeeraccommodaties en fietsenstallingen in de aangrenzende zones.

3.10Zone voor dienstweg 1 (D.1).
3.10.1Afbakening.
Deze zone wordt afgebakend door:
o
o
o
o

ten noorden: de grens van het BPA;
ten oosten: de grens van de spoorwegzone SP;
ten zuiden: de verlengde noordelijk begrenzing van zone K/ON;
ten westen: de achtereenvolgende westelijke begrenzingen van zone G.AB en F/V.2.
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3.10.2Bestemming.
Deze zone voor dienstweg 1 is bestemd voor de ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingen langs de
Tiensevest (buitenzijde): enerzijds de bediening van een autoparking en goederentransport,
anderzijds de ontsluiting van een pendelparking voor fietsen.
In afwachting van de realisatie van de hierboven beschreven bestemming(en), is het mogelijk deze
zone in te richten als parkeeraccommodatie voor auto‟s en fietsen, voor zover deze de definitieve
bestemming niet in het gedrang brengt. Deze mogelijkheid geldt voor de zones G.A (§ Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.), G.B (§ 0), F/V.1 (§ Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.),
F/V.2 (§ 0) en D.1 (§0). De bepalingen aangaande ontsluiting van parkeervoorzieningen in
onderstaande bepalingen per zone zijn van toepassing. Op geen enkel moment zal echter de totaliteit
aan overdekte fietsenbergingscapaciteit binnen de vijf voormelde zones minder bedragen dan het
huidige aanbod. Tijdelijke parkeeraccommodatie van wagens wordt enkel ingericht op volle grond en
in open lucht.
Het is ook toegelaten op tijdelijke basis een busstation of taxistelplaats in te richten, voor zover deze
de definitieve bestemming niet in het gedrang brengt.

3.10.3Inrichting.
Het bestaande spoorwegniveau wordt aangehouden als peil voor de inrichting (ca. +30.00 meter).
Deze zone mag volledig verhard worden.
De zone mag over de volledige breedte overbouwd worden. Over de volledige breedte moet er
onvoldoende gabariet voorzien worden om het vrachtverkeer, eigen aan de functies in zone G.AB toe
te laten.
Onder het maaiveld kunnen parkeervoorzieningen ingericht worden. Deze worden desgevallend
ontsloten via zones G.AB en/of F/V.2 en niet via een eigen toegang.
Het totaal aantal parkeerplaatsen die in de zones G AB, D.1 en D.3 worden gerealiseerd mag niet
meer dan 750 bedragen.
Een afsluiting en eventueel grondkerende muur tussen deze zone en de spoorwegzone SP is
noodzakelijk, behalve op die plaatsen waar voetgangers de perrons van het spoorweggebied moeten
kunnen bereiken. Deze afsluiting zal op het terrein van de spoorwegzone voorzien worden.

3.10.4Doorgangen.
Deze zone verleent conform haar bestemming doorgang voor gemotoriseerd verkeer aan de
aangrenzende zones G.A, F/V.1, G.B en F/V.2, alsook aan het daaruitvolgende voetgangersverkeer
tussen de spoorwegzone en de voorziene parkeeraccommodatie.
Ontsluiting van deze doorgang voor gemotoriseerd verkeer gebeurt via de ten noorden aangrenzende
zone in BPA Station en via zone F/V.2.
Eveneens wordt doorgang verleend voor fietsers van een naar de fietsenbergplaatsen, alsook aan het
daaruitvolgende voetgangersverkeer tussen spoorwegzone en fietsenbergplaatsen.
De doorgang voor zowel gemotoriseerd als voor niet-gemotoriseerd verkeer van en naar de
aangrenzende private zone D.2 (§ 0) dient onmogelijk gemaakt te worden, behalve voor onderhoudsen hulpdiensten.
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3.11Zone voor dienstweg 2 (D.2).
3.11.0Inrichtingsplan.
Het gebouw dat in de zone voor kantoren en openbaar nut (K/ON) voorzien wordt in dit BPA heeft
naar nadere architecturale uitwerking binnen de BPA-regel een dermate grote impact op de
onmiddellijke omgeving dat de relatie met de aangrenzende, (semi-)publieke zones in een
inrichtingsplan moet verantwoord worden.
Daarom dient een inrichtingsplan opgemaakt te worden dat de zones K/ON (§ 0), F/V.2 (§ 0), PA/F/V
(§ 0), D.2 (§ 0), PA.2 (§ 0) en het aangrenzende openbaar gebied van de verlengde Groenstraat
bevat.
Indien voor de zones G.A en G.B een inrichtingsplan werd goedgekeurd, vooraleer een inrichtingsplan
voor zone K/ON is goedgekeurd, dat de definitieve inrichting van zone F/V.2 vastlegt, zal in het
inrichtingsplan voor zone K/ON deze inrichting voor zone F/V.2 worden overgenomen uit het
betreffend inrichtingsplan voor zones G.A en G.B.

3.11.1Afbakening.
Deze zone wordt afgebakend door:
o
o
o
o

ten noorden: de verlengde noordelijke begrenzing van zone K/ON (§ 0);
ten oosten: de grens van de spoorwegzone SP (§ 0);
ten zuiden: de verlengde zuidelijke begrenzing van zone K/ON;
ten westen: de westelijke begrenzing van zone K/ON.

3.11.2Bestemming.
Parallel aan de bouwzone K/ON (§ 0), wordt langs het spoorweggebied deze zone voor dienstweg 2
als een bouwvrije bufferstrook voorzien, die 5.00 meter breed is. Deze zone mag niet toegankelijk
gesteld worden, behalve voor onderhoud en hulpdiensten.
In geen geval zal deze zone als stapelplaatsen of als bergplaats gebruikt worden.

3.11.3Inrichting.
Deze bufferzone wordt aangelegd op een niveau begrepen tussen +30.00 meter en +31.50 meter.
Deze bufferstrook mag niet voor ontsluiting van parkeervoorzieningen gebruikt worden, tenzij in
noodgevallen.
Deze zone wordt naar keuze verhard of onverhard aangelegd. Constructies boven het maaiveld zijn
niet toegelaten.
Een afsluiting met de spoorwegzone is niet noodzakelijk, indien deze zone D.2
- niet toegankelijk is vanaf zone K/ON, en
- zelf wordt afgesloten van alle publiek of semipubliek toegankelijke delen, met een afsluiting die aan
de bepalingen voor afsluitingen met het spoorweggebied (zie de algemene bepalingen) voldoet.
Het totaal aantal parkeerplaatsen die in de zones G AB, D.1 en D.3 worden gerealiseerd mag niet
meer dan 750 bedragen.
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3.12Zone voor dienstweg 3 (D.3).
3.12.1Afbakening.
Deze zone wordt afgebakend door:
o
o
o
o

ten noorden: de grens van het BPA;
ten oosten: de grens van de zone voor gemengde bebouwing G.BA;
ten zuiden: de grens van de zone voor fietsers en voetgangers met bestemming onder het
maaiveld F/V.2;
ten westen: een evenwijdige op 5 meter van de oostelijke zonegrens.

3.12.2Bestemming.
Deze zone is bestemd voor de interne circulatie van de functies onder hat maaiveld in zone G.AB
enerzijds en voor toegangen voor fietsers en voetgangers vanuit zone PA.1 naar zone G.AB
anderzijds.
In deze zone mogen ruimtes voor opslag en technieken voorkomen.

3.12.3Inrichting.
Boven het maaiveld kan tot op 12 meter boven het gekozen niveau van het park (zie zone PA.1) een
uitkraging van het gebouw in zone G.AB voorkomen.
Op het niveau van het park (zie zone PA.1) kunnen toegangen voor de functies in zone met
gemengde bestemming G.AB gerealiseerd worden. De zone mag dus volledig verhard worden.
De interne circulatie van de parking in zone G.AB kan enkel onder het gekozen niveau van het park
gerealiseerd worden.

3.12.4Doorgangen
In deze zone zijn de doorgangen eigen aan zijn bestemming toegestaan.

3.13Parkgebied 1 (PA.1).
3.13.1Afbakening.
Deze zone wordt afgebakend door:
o
o
o
o

ten noorden: de begrenzing van dit BPA;
ten westen: de begrenzing van de openbare wegenis, zoals aangeduid op het bestemmingsplan;
ten oosten: de westelijke begrenzing van de aangrenzende zone D.3.
ten zuiden: de verlengde zonegrens van zone G.AB.

3.13.2Bestemming.
Deze zone moet de continuïteit van de groene vestenstructuur rond Leuven bewerkstelligen en
tegelijk de doorgangsfuncties voor fietsers en voetgangers naar de nieuwe ontwikkelingen langs de
Tiensevest (buitenstadszijde) en naar de Tiensepoort waarmaken. Ten zuiden van dit BPA is die
groenstrook reeds aanwezig; in deze zone wordt ze oostwaarts van de bestaande populierenrij als
promenade naar het station aangelegd.
Het is toegelaten op tijdelijke basis een busstation of taxistelplaats in te richten, voor zover deze de
definitieve bestemming niet in het gedrang brengt.
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3.13.3Inrichting.
Het niveau van het park mag gemiddeld (over de volledige lengte van de parkzone) niet meer dan 1
meter en mag plaatselijk nooit meer dan 4.0 meter afwijken van het corresponderende niveau van de
Tiensevest. Niveauverschillen in noord zuidrichting mogen nooit meer dan 12% hellingshoek hebben.
Het niveauverschil tussen het park en de Tiensevest wordt opgevangen met een talud met een
maximale hellinghoek van 50% (een keermuur is dus niet toegelaten).
Deze zone wordt ingericht als publiek park. Bovengrondse constructies mogen binnen deze zone
enkel voorzien worden als ze:
o
o

bijdragen tot de landschappelijke aanleg (luifels, straatmeubilair,..)
bedoeld zijn voor voetgangerstoegangen (en bijhorende stijgstructuren) tot de sokkel en/of de
bovenbouw in de aangrenzende zone G AB en F/V.2.

Maximaal 50% van de zone mag verhard zijn.
Ondergrondse kan een uitbreiding van de ondergrondse constructie voor de zone voor dienstweg D.3
over maximaal 4.5 meter voorkomen of een onderdoorgang voor auto‟s naar de parkeerlagen in zone
voor gemengde bestemming G.AB.

3.13.4Doorgangen.
Er kunnen één of twee doorgangen voor gemotoriseerd verkeer gerealiseerd te worden die de parking
in zone G AB, F/V.2 en K/ON ontsluit op de openbare weg.
Doorgangen voor niet-gemotoriseerd verkeer dienen te worden geïntegreerd in de groenaanleg, voor
zowel fietsers- als voor voetgangersverkeer. Deze doorgangen zijn de voortzetting van de fiets- en
voetpaden langs de buitenzijde van de stadsring rond Leuven. De tracering is niet beperkt binnen
marges. Ten noorden sluit deze doorgang aan op het Martelarenplein. Ten zuiden sluit deze doorgang
aan, via de zone PA/F/V op de zuidelijke Tiensevest, en ontsluit hij tevens het publiek plein F/V.2, voor
fietsers en voetgangers.
Het park moet toegankelijk zijn voor hulpdiensten.

3.13.5Fasering.
De verharding in zone PA.1 en D.1 voor de doorgangen voor fietsers en voetgangers en voor de
ontsluiting van de parking zal gerealiseerd worden voor de beëindiging van de ruwbouwwerken in
zone G.AB.
De beplanting in zone PA.1 zal gerealiseerd worden in het plantseizoen volgend op de beëindiging
van de ruwbouwwerken.

3.14Zone met alternatieve bestemming: parkgebied en fiets- en voetpaden
(PA/F/V).
3.14.1Afbakening.
Deze zone wordt omsloten door het parkgebied PA.1, het plein in zone F/V.2, de bouwzones k/ON en
G.C, de openbare wegen Tiensevest en verlengde Groenstraat, en de begrenzing van dit BPA.

3.14.2Bestemming.
Deze zone moet de continuïteit van de groene vestenstructuur rond Leuven bewerkstellingen en
tegelijk de doorgangsfuncties voor fietsers en voetgangers tussen Martelarenplein en Tiensepoort
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waarmaken. Ten zuiden in deze zone is die groenstrook reeds aanwezig; ten noorden wordt ze
oostwaarts van de bestaande populierenrij (in zone PA.1) als promenade naar het station aangelegd.
Tegelijk ontsluit zij de bebouwing en de publieke open ruimten die door deze zone PA/F/V van de
Tiensevest gescheiden worden.

3.14.3Inrichting.
Deze zone wordt ingericht als publiek park. Enkel constructies die bijdragen tot de landschappelijke
aanleg (luifels, straatmeubilair ...) mogen voorzien worden. Eventueel kunnen binnen deze zone
voetgangerstoegangen (en bijhorende stijgstructuur) tot de publieke pendelparkings in de
aangrenzende zones G.A, F/V.1, G.B en F/V.2 voorzien worden.
Verharding is enkel toegelaten voor zover zij nodig is om de doorgangsfuncties, beschreven in § 0,
mogelijk te maken.

3.14.4Doorgangen.
Doorheen deze zone PA/F/V worden volgende doorgangen voor gemotoriseerd verkeer gerealiseerd:
De verbinding van de stijgstructuur voor gemotoriseerd verkeer (zone F/V.2) met de Tiensevest,
eventueel via zone PA.1;
De verbinding van het publiek plein in zone F/V.2;
De verbinding van de verlengde Klein Rijselstraat (vroeger Groenstraat) (openbare weg met
verkeersarm karakter) met de Tiensevest;
De verbinding van de ventweg langsheen de bestaande bebouwing van de Tiensevest (onpare
nummers) met de vestweg van de Tiensevest.
Al deze doorgangsfuncties voor gemotoriseerd verkeer worden via dezelfde aansluiting op de vestweg
van de Tiensevest bediend.
Deze verbinding kruist de circulatie-as voor voetgangers en fietsers langs de buitenzijde van de
Tiensevest. Ter hoogte van deze kruising mag voor motorvoertuigen slechts één rijstrook in elke
richting voorzien worden.
Deze doorgangen voor gemotoriseerd verkeer dienen eveneens de doorgang voor niet gemotoriseerd
verkeer mogelijk te maken.

3.14.5Fasering.
De integrale aanleg van de groenstrook PA/F/V langs de Tiensevest, gebeurt bij voorkeur ten laatste
gelijktijdig met de realisatie van het gebouw in zone K/ON, dan wel gelijktijdig met de realisatie van het
parkgebied PA.1 (§ 0).

3.15Groenzone (GR).
3.15.1Afbakening.
Deze zone wordt afgebakend door:
o
o

ten noorden: de aansluiting op de kavelgrens van het pand Tiensevest 1B, loodrecht op de
verlengde Groenstraat;
ten zuiden: een loodrechte op de verlengde Groenstraat door het uiteinde van de kavelgrens
tussen de panden Tiensevest 1 en 1A;
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ten westen: de begrenzing van dit BPA;
ten oosten: de rooilijn (stadszijde) van de verlengde Groenstraat (zie § 0). De aslijn hiervan loopt
evenwijdig aan de hoofdrichting van de sporenbundel en snijdt de verlengde rooilijn van de
Tiensevest (onpare nummers) op 67.50 meter voorbij de noordelijke kavelgrens van het pand 1B.
De rooilijnen van de verlengde Groenstraat liggen op 4.25 meter van de as.

3.15.2Bestemming.
Deze zone is bestemd voor privaat of publiek groen.

3.15.3Inrichting.
Binnen deze zone mogen geen constructies opgetrokken worden;
Maixmaal 40% van het oppervlak mag verhard worden.
Eventuele afsluiting op de rooilijn zal uitsluitend transparant uitgevoerd worden: houten of metalen
hekwerk, draadmetaal, levende haag,...

3.16Parkgebied 2 (PA.2).
3.16.1Inrichtingsplan.
Het gebouw dat in de zone voor kantoren en openbaar nut (K/ON) voorzien wordt in dit BPA heeft
naar nadere architecturale uitwerking binnen de BPA-regels een dermate grote impact op de
onmiddellijke omgeving dat de relatie met de aangrenzende, (semi-)publieke zones is een
inrichtingsplan moet verantwoord worden.
Daarom dient een inrichtingsplan opgemaakt te worden dat de zones K/ON (§ 0), PA/F/V (§ 0), D.2 (§
0), PA.2 (§ 0) en het aangrenzende openbaar gebied van de verlengde Groenstraat bevat.
Indien voor de zones G.A en G.B een inrichtingsplan werd goedgekeurd, vooraleer een inrichtingsplan
voor zone K/ON is goedgekeurd, dat de definitieve inrichting van zone F/V.2 vastlegt, zal in het
inrichtingsplan voor zone K/ON deze inrichting voor zone F/V.2 worden overgenomen uit het
betreffend inrichtingsplan voor zones G.A en G.B.

3.16.2Afbakening.
Deze zone wordt afgebakend door:
o
o
o
o

ten noorden: de verlengde zuidelijke begrenzing van zone K/ON;
ten oosten: de spoorwegzone SP (§ 0);
ten westen: de rooilijn van de verlengde Groenstraat (spoorzijde);
ten zuiden: de verlengde noordelijke begrenzing van zone PA/M (§ 0).

3.16.3Bestemming.
Dit gebied is bestemd voor een park.

3.16.4Inrichting.
De zone achter het administratief gebouw in zone K/ON wordt ingericht als park op spoorniveau, in
aansluiting op het aan te leggen publiek park van de woonwijk Klein-Rijsel (zones PA/M, PA.3). Het
wordt bij voorkeur ook toegankelijk gesteld vanuit voormelde zones. Het parkdeel PA.2 zal tevens
vanuit het administratiegebouw in zone K/ON toegankelijk zijn. De delen van zone K/ON (§ 0) die voor
uitbreiding voorzien zijn, zullen in afwachting van hun bebouwing, integraal als park aangelegd
worden en aansluiten op zone PA.2. Afsluitingen in draadmetaal rond of in de parkzone PA.2 zijn niet
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toegelaten. Wel mag bij middel van een gepaste landschappelijke aanleg een vorm van
overgangsgebied naar de zone K/ON worden uitgedrukt.
Grondaanvullingen aan de oostzijde van deze zone zijn toegelaten om een berm te creëren. Deze
berm zal zowel visueel als akoestisch het parkgebied PA.2 van het spoorweggebied afschermen.
Deze berm kan de voortzetting zijn van een gelijkaardige berm, opgelegd in de voorschriften van zone
PA.3 (§ 0).

3.17Parkgebied 3 (PA.3).
3.17.1Inrichtingsplan.
De buitenruimte van de zones PA/M (§ 0) en PA.3 (§ 0) wordt als een continu geheel beschouwd, en
dienen derhalve voorwerp uit te maken van één inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan zal bijzondere
aandacht besteden aan:
o
o
o
o
o

de aanleg van de publieke, semi-publieke en private buitenruimte (verhard, onverhard, vegetatie);
de inplanting en volumetrie van de bebouwing;
de relatie met en de ontsluiting naar het aangrenzende parkgebied PA.2 (§ 0) enerzijds, en het
aansluitende openbaar gebied anderzijds;
de uitwerking van het hoogteverschil tussen spoorwegniveau en historisch niveau anderzijds
(Klein Rijsel);
de parkeervoorzieningen.

3.17.2Afbakening.
Deze zone wordt afgebakend door:
o
o
o
o

ten noorden: de verlengde noordelijke zonegrens van zone PA/M (§ 0),
ten oosten: de grens met het spoorweggebied, zoals aangeduid op het Bestemmingsplan,
ten westen: de oostelijke zonegrens van zone PA/M en de bestaande kavels van de wijk Klein
Rijsel,
ten zuiden: de grens van dit BPA.

3.17.3Bestemming.
Deze zone is bestemd voor publiek park.

3.17.4Inrichting.
De zone PA.3 zal grotendeels onverhard ingericht worden. Naar toegankelijkheid, inrichting, aanleg en
beplanting zal geen onderscheid gemaakt worden tussen de zone PA.3 en de onbebouwde ruimte van
zone PA/M.
Langs de oostgrens van deze zone wordt een berm aangelegd. Deze berm, bekomen door
grondaanvoering, zal het park en de achtergelegen woningen visueel en akoestisch afschermen van
het spoorverkeer. Tevens verhoogt deze berm de ontoegankelijkheid van het spoorweggebied. Deze
berm moet minimaal 2.00 meter en maximaal 5.00 meter boven het niveau van het park uitsteken.
Deze berm kan beplant en van een voetgangerspad voorzien worden.
In zuidelijke richting dient hoger beschreven berm aan te sluiten op het niveau van de
Tiensesteenweg.
De afsluiting met het spoorweggebied wordt – indien deze in draadmetaal zal uitgevoerd worden –
tussen de berm en het spoorweggebied voorzien, en is niet zichtbaar vanaf het niveau van het park
aan de westzijde van de berm.
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De aanleg in het inrichtingsplan toegelicht te worden.

3.17.5Doorgangen.
De zone PA.3 is bereikbaar vanuit:
o
o
o
o

de wijk Klein Rijsel (via de Boulevardstraat en de Korenstraat)
de nieuwe bebouwing voorzien in zone PA/M
de Groenstraat (via zone PA/M)
de Tiensesteenweg – Tivolibrug.

Bovendien wordt binnen deze zone een rechtstreeks verbinding tussen Tivolibrug en het einde van de
Korenstraat gerealiseerd.

3.17.6Fasering.
De aanleg van deze zone PA.3 – inclusief de berm- gebeurt ten laatste gelijktijdig met de aanleg van
de publieke buitenruimte van zone PA/M (§ 0).

3.18Zone voor tuinen (T).
3.18.1Afbakening.
Deze zone valt samen met de bestaande tuinen van de wijk Klein Rijsel ten noorden van de
Korenstraat en ten oosten van de Groenstraat, zoals aangeduid op het Bestemmingsplan. De overige
tuinen worden behandeld in het aangrenzende BPA Tiensevest.
Deze bepalingen per zone zijn derhalve een integrale overname van de corresponderende bepalingen
in het BPA Tiensevest.

3.18.2Bestemming.
Groen.
In de zone voor tuinen is geen bebouwing toegestaan. De zone moet zo volledig mogelijk benut
worden voor tuinen en als zodanig aangelegd worden. Eventuele verhardingen voor terrassen,
toegangswegen en dergelijke zijn beperkt tot 20% van de perceelsoppervlakte.
De oprichting van bergplaatsen kan slechts worden toegestaan voor zover de bebouwde oppervlakte
niet groter is dan 10% van de perceelsoppervlakte, met een maximum van 20 vierkante meter.

3.18.3Bebouwingswijze.
Plaatsing der gebouwen:
Minimum 1.00 meter van de perceelsgrens en op een minimale afstand van 8.00 meter vanuit de
achtergevel en vanuit de zonegrens voor wonen.
Er kan tevens op de perceelsgrens gebouwd worden mits het schriftelijk akkoord van de eigenaar van
het aangrenzende perceel in kwestie en mits de toezegging van deze laatste dat deze tevens op zijn
perceel een gelijkaardig gebouw zal aanbouwen.
Hoogte der gebouwen:
Maximum 1 bouwlaag met een maximum kroonlijsthoogte van 2.20 meter.
Dakvorm:
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Maximale dakhelling van 45°. De nok van het dak mag maximaal 2.00 meter hoger zijn dan de
kroonlijsthoogte.
Materialen:
Alle bebouwing dient volledig in gevelmaterialen te worden uitgevoerd, uitgezonderd een muur op de
perceelsgrens.

3.19Openbare wegen.
3.19.1Algemene bepalingen.
1. Deze zone is bestemd voor het verkeer en de hiervoor noodzakelijke infrastructuur, en
parkeerfaciliteiten, voetpaden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. De aanleg of
werken van heraanleg in deze zone moeten de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardige
publieke ruimte beogen.
2. De handelingen en werken voor de aanleg of wijziging van de verkeerswegen ten gunste van het
gemotoriseerd verkeer mogen de normale eisen inzake de veiligheid en comfort van de andere
weggebruikers, noch de leefbaarheid van de aanpalende functies in het gedrang brengen. Daarom
mogen deze handelingen slechts worden toegestaan indien zij gepaard gaan met de nodige
ordenings- en uitvoeringsmaatregelen ten gunste van:
a) De voetgangers en de mensen met een handicap door o.a.; de voorziening van afdoend brede
voetpaden, oversteekplaatsen en het garanderen van de toegang tot de aanpalende functies.
b) De bromfietsers en fietsers door o.a. de voorziening van een veilige plaats op de rijbaan en op de
kruispunten en de voorziening van de nodige stallingsfaciliteiten.
c) Het openbaar vervoer door o.a. de nodige kunstwerken, voorbehouden stroken, haltes en de
nodige maatregelen ten gunste van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
d) De nodige integratie in de stedelijke omgeving en in het leefmilieu ondermeer door een
aangepaste vorm, materialen en beplantingen en het voorzien van het nodige straatmeubilair.
e) De nodige parkeervoorzieningen.
f) De nodige verticale en horizontale verkeerstekens voor alle categorieën van weggebruikers.
g) De constructie nodig voor de verlichting.
h) De gecoördineerde aanleg van kabels en leidingen, voor o.a. de water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, telefonie en voor het opvangen van afvalwater.
3. Alle overige constructie zijn verboden, met uitzondering van schuilhuisjes, informatieborden,
straatmeubilair, speelplekken en toegangen tot de ondergrondse garages.

3.19.2Openbare weg met verkeersarm karakter.
Bestemming:
Deze wegen dienen uitsluitend voor het lokaal buurtverkeer, met als bestemming de aansluitende
zones voor wonen.
Aanleg:
Door een aangepaste inrichting van het openbaar domein over de volledige breedte zal de
verkeerssnelheid herleid worden tot maximum 30 kilometer per uur.
Verbindingsweg Groenstraat – Tiensevest:
Om een bijkomende ontsluiting voor de wijk Klein Rijsel te creëren, zal de Groenstraat met de
Tiensevest verbonden worden, na de nodige grondaanvullingen. Deze verbinding wordt uit volgende
delen samengesteld:
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het doortrekken van de rooilijn van de bestaande Groenstraat (onpare nummers), met een nieuwe
rooilijn (pare nummers) op 8.500 meter hieraan evenwijdig;
op de verlengde rooilijn van de Tiensevest op 67.50 meter ten noorden van de noordelijke
kavelgrens van het pand 1B, een aslijn evenwijdig aan de hoofdrichting van de sporenbundel, die
een straat van 8.50 meter van rooilijn tot rooilijn bepaalt (hierna “verlengde Groenstraat”
genoemd).

Het niveau van de nieuwe weg correspondeert met dat van de wegenis waar hij op aansluit.
Deze verbindingsweg wordt, met het oog op de geplande woonbebouwing, ingericht als woonerf en
wordt toegankelijk gesteld voor lokaal verkeer. In geen geval kan op deze straat een toegang tot een
collectieve parking binnen het projectgebied voorzien worden.
De verlenging van de Groenstraat en haar verbinding met de Tiensevest dienen gelijktijdig met het
Administratiegebouw in zone K/ON gerealiseerd te worden.

3.19.3Tiensevest.
Bij wijze van toelichting is het voorontwerp voor de nieuwe verkeersinfrastructuur (goedgekeurd door
de minister op 29 november 1996) bijgevoegd, dat zich in deze BPA voorschriften inschrijft.
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