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1. INLEIDING
1.1.

Aanleiding tot opmaak van het RUP “Parking en recreatiedomein Den Bruul”

Op 6 maart 2015 nam het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven een reeks
samenhangende principiële beleidsbeslissingen omtrent het autoluwe karakter van en het
parkeerbeleid in de Leuvense binnenstad, met focus op de Benedenstad. Deze principebeslissingen
zijn te vinden in de nota ‘Benedenstad Leuven: parkeerbeleid, openbaar domein en parking Den
Bruul’ (bijlage 1).
Op 6 maart 2015 besliste het college van burgemeester eveneens om het ruimtelijk structuurplan
Leuven van 2004 aan te passen aan deze nieuwe beleidsprincipes.
Beide beslissingen liggen ter goedkeuring voor zijn goedgekeurd door de gemeenteraad op de
gemeenteraadszitting van 23 maart 2015.
Een deelproject van dit vernieuwde beleid rond autotoegankelijkheid en parkeren in de binnenstad,
is de aanleg van een rotatieparking onder het huidige recreatiedomein Den Bruul, ter vervanging van
de bovengrondse bezoekersparkeerplaatsen in het deel van de binnenstad dat door deze parking zal
worden bediend. Tegelijk wordt er definitief voor
gekozen om een andere geplande centrumparking,
deze onder de ziekenhuissite, niet te realiseren.
De stad Leuven bereidt een vergunningsaanvraag
voor, voor de bouw van deze parking Den Bruul en
de heraanleg van de aanpalende wegenis. In het
kader hiervan werd einde 2014 reeds een projectmer-screening uitgevoerd voor de parking. Deze is
verkrijgbaar op aanvraag.
De stad wenst ervoor te zorgen dat haar
bijgestuurde keuzes rond het parkeren in de
binnenstad expliciet in de geldende plannen van de
ruimtelijke ordening worden opgenomen. Daarom
zal ze haar ruimtelijk structuurplan aanpassen en
een RUP opmaken.

1.2.

Situering van het plangebied

Het recretatiedomein Den Bruul bevindt zich tussen
de Brouwersstraat en de Pereboomstraat in het
noordwesten van de Leuvense binnenstad.
Situering plangebied

Het plangebied voor het RUP komt overeen met een deel van de percelen van het huidige park den
Bruul, namelijk het gedeelte tussen (ten noorden) de Pereboomstraat, (ten zuiden) de
Brouwersstraat, (ten oosten) het einde van de Raoul Claesstraat en (ten westen) de grenzen met de
percelen met woongebouwen aan Het Torentje en de Fonteinstraat. Ook de aanpalende wegenis van
de Brouwersstraat valt binnen het RUP.
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Op onderstaande figuren staat eerst de contour aangeduid van het plangebied (blauw) op een
recente luchtfoto en de grootschalige basiskaart. Daaronder de benaderende contour van de
geplande ondergrondse parking Den Bruul (rood).

│

Luchtfoto van de site (Googlemaps, 2014) met aanduiding vermoedelijke contour RUP

│

Figuur: Vermoedelijke contour RUP op basiskaart (blauw)
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│

Figuur: Benaderende contour geplande parking (rood)

2.

PLANNINGSCONTEXT: RUIMTELIJKE PLANNEN

2.1.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Leuven werd in het RSV geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. De beleidskeuzes voor het
stedelijk gebied omvatten ondermeer:
-

het stimuleren en concentreren van activiteiten;
het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke projecten;
het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve woonomgevingen;
het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en locatiebeleid;

-

het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies.

Leuven ligt binnen het stedelijk netwerk van de Vlaamse Ruit, dat van internationaal belang is. Dit
netwerk bevat evenwaardige economische en ruimtelijke potenties als concurrentiële gebieden in
Noordwest-Europa (Randstad, Ruhr) omwille van de aanwezigheid van:
het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel en grootstedelijke gebieden met internationaal belang, uitstraling en
omvang;

-

een hoogwaardige handels- en dienstensector;
universiteiten en bijhorende onderzoekscentra;
poorten op internationaal niveau (zeehavens, internationale luchthaven, HST-station);

-

een uitgerust en volledig net van lijninfrastructuur van internationaal niveau.

Binnen de Vlaamse Ruit moet het inplanten van nieuwe activiteiten conform het principe van de
gedeconcentreerde bundeling gebeuren. De kwantitatieve opties op Vlaams niveau met betrekking
tot de verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden en bedrijventerreinen kunnen
op basis van de nadere uitwerking worden gedifferentieerd binnen de vastgestelde verhoudingen.
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Complementair is het aangewezen het buitengebiedbeleid in de Vlaamse Ruit veeleer aan te
scherpen dan af te zwakken.

2.2.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant

Het RSVB bevestigt de rol van Leuven als regionaalstedelijk gebied met een focus op
kennisgerelateerde bedrijvigheid, een aangenaam woonklimaat en belangrijke landschappelijke en
ecologische waarden in de omringende open ruimte.
Het RSVB streeft naar hoge dichtheden binnen de stedelijke gebieden. In de stedelijke kernen wordt
het wonen verder gestimuleerd, alsook de lokale en bovenlokale voorzieningen, gekoppeld aan een
goede bereikbaarheid. Ook hoogdynamische recreatie wordt prioritair in de stedelijke kernen
gebundeld. Van het regionaalstedelijk gebied Leuven wordt verwacht dat het zich verder profileert
als toeristisch-recreatieve trekpleister. De verdichting wordt gekoppeld aan een goede
bereikbaarheid. De uitbouw van een bovenlokaal openbaar vervoersnet is prioritair.
Tegelijk is kwalitatieve open ruimte van belang en moet er gewerkt worden aan de ecologische
infrastructuur, ook in de kernen.
Op gebied van mobiliteit legt het RSVB de nadruk op de uitbouw van een hiërarchisch openbaar
vervoersnetwerk en vlotte doorstroming van openbaar vervoer. De uitspraken focussen op de
openbaar vervoersknooppunten van hoger niveau. Daarnaast hecht het RSVB veel belang aan de
uitbouw van bovenlokale fietsroutenetwerken voor functioneel en recreatief fietsverkeer. Voor wat
betreft het autoverkeer, beperkt het RSVB zich tot de selectie van de secundaire wegen.

2.3.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Leuven: huidige bepalingen
2.3.1. Keuzes voor dit gedeelte van de binnenstad

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan behandelt de binnenstad van Leuven als een stedelijke
woonkern, waar bijkomend wonen, voorzieningen als cultuur, onderwijs, handel,… en diensten een
plaats krijgen. De site Den Bruul bevindt zich (rode stip) vlak ten westen van het gebied aangeduid als
‘bezoekersgerichte ruit’ waarbinnen de meest bezoekersgerichte functies zich concentreren en het
kernwinkelgebied, concentratiegebied voor handel.
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│

Kaart gewenste ruimtelijke structuur stadsdeel binnenstad (onder) en twee deelconcepten (boven). Bron: Ruimtelijk
Structuurplan Leuven, 2004.

De Bruul ligt eveneens in het deelsysteem van de Dijlevallei doorheen de binnenstad. Ze is
geselecteerd als een van de groene ruimten in de openruimtestructuur.

2.3.1. Uitspraken over Bruul in de openruimtestructuur en landschapsstructuur
Den Bruul is in het structuurplan Leuven van 2004 (bindend) geselecteerd als openruimtegebied met
recreatie als hoofdfunctie. Het structuurplan wijst wel op het belang van de natuurwaarden op Den
Bruul, en acht de natuurwaarde nevengeschikt aan de gebruikswaarde.
Voor de Vesten en de parken die binnen deze categorie van gebieden zijn geselecteerd, zegt het
structuurplan: ‘Algemeen moet de belevingswaarde van de vesten en de parken in de binnenstad
worden vergroot. De inrichting van delen van sommige parken als speelruimte is noodzakelijk voor de
verhoging van de woonkwaliteit voor gezinnen met kinderen in de binnenstad’.
Specifiek voor Den Bruul staat er: ‘Heraanleg van Den Bruul is nodig, met aandacht voor recreatie,
natuurwaarde en historische aspecten. Bij de heraanleg als groene ruimte moet de speelfunctie van
het gebied integraal behouden blijven en een grotere belevingswaarde krijgen.’
In de lijn hiervan werd Den Bruul in de landschapsstructuur ook geselecteerd als ‘vragend ensemble’:
landschappelijke entiteiten waarvan de inrichting duidelijk voor verbetering vatbaar is.
Een herinrichting van Den Bruul conform deze doelstellingen heeft kort na de inwerkingtreding van
dit structuurplan plaatsgevonden, zoals ook voorzien in de (bindende) lijst van acties ten behoeve
van de openruimtestructuur.
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In het ‘deelsysteem Dijle: De Dijle levend door Leuven’ zijn algemene doelstellingen voor een
kwaliteitsverbetering in de binnenstedelijke Dijlevallei opgenomen. Voor verschillende zones palend
aan de Dijle zijn specifieke uitspraken opgenomen in het structuurplan. Den Bruul is hier echter niet
specifiek behandeld.

2.3.2. Uitspraken over de verkeersstructuur van de binnenstad
Autotoegankelijkheid
Het structuurplan kiest voor een hiërarchisch wegennet waarbij doorgaand autoverkeer maximaal uit
de woonkernen wordt geweerd, om de leefbaarheid en woonkwaliteit te beschermen. Tegelijk wil de
stad de binnenstad bereikbaar houden, ook voor auto’s, om de functies van de binnenstad
levensvatbaar te houden. Dat wil echter niet zeggen dat voor elke functie in de binnenstad voor de
deur kan worden gereden en geparkeerd.
De toegankelijkheid van de binnenstad voor autoverkeer wordt daarom volgens het huidige
structuurplan Leuven georganiseerd via verkeerslussen. Het autoverkeer wordt gebundeld op de
Ring, waarna de stad wordt binnengereden langs een van de primaire verkeerslussen die het juiste
stadsdeel bedient. Secundaire verkeerslussen takken hierop aan en bedienen wijken die niet
rechtstreeks via een primaire verkeerslus worden ontsloten. Het doorgaand autoverkeer wordt
geweerd uit de middeleeuwse stadskern, waar het voetgangersgebied kan worden uitgebreid. Het
bezoekersparkeren wordt hier tegelijk afgebouwd. Relevant voor de omgeving van Den Bruul zijn de
volgende verkeerslussen:

│

Wegencategorisering binnenstad. Bron: Ruimtelijk Structuurplan Leuven, 2004.
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-

-

Primaire lus Z18 Donkerstraat-Fonteinstraat-Brusselsestraat
o met secundaire lussen Z29 Brusselsestraat-Tielemanslaan-Boutslaan
Brusselsestraat-Goudsbloemstraat-Tervuursestraat
Primaire lus Z19 Kapucijnenvoer-Sint-Jacobsplein-Tervuursestraat

en

Z27

Het bezoekersparkeren voor de binnenstad wordt opgevangen in de centrumparkings, gelegen in de
zone tussen de ring en de middeleeuwse stadskern, en direct ontsloten vanuit een primaire
verkeerslus. Ook aan de Leuvense Ring kan het parkeren worden georganiseerd in randparkings, die
de functies bedienen die er rond zijn gelegen, maar eveneens kunnen worden ingezet om functies in
de binnenstad te bedienen. De centrum- en randparkings worden geïntegreerd in een
parkeergeleidingssysteem.
Het structuurplan selecteert daarom een aantal gebouwen, straten en pleinen met
bezoekersparkeerplaatsen (rotatieparkings in het centrum) die op termijn beter verdwijnen, omdat
ze niet stroken met deze principes. Relevant voor dit RUP zijn de volgende te schrappen
parkeergarages en parkeerpleinen. Parkings Boerenbond (P14), Oude Markt (P21) en Damiaanplein
(P22) zijn ondertussen opgeheven. Twee ‘uit te doven’ parkings in de omgeving van Den Bruul zijn
ondertussen nog steeds realiteit: parking Vismarkt P24) en Parking Sint-Jacobsplein (P23).
Tegelijk selecteert het structuurplan van 2004 een aantal rand- en centrumparkings die kunnen
worden behouden of moeten worden toegevoegd. Relevant voor de omgeving Den Bruul is Parking
Ziekenhuissite (P12). Deze parking is de enige geselecteerde parking die beide primaire lussen Z18 en
Z19 bedient. Deze parking is nooit gerealiseerd en zal er ook niet komen (zie verder).
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│

Detail wegencategorisering en selectie van bezoekersparkings, noordwestelijk deel van de binnenstad. Bron: Ruimtelijk
Structuurplan Leuven, 2004.

Openbaar vervoer
De openbaarvervoerbediening van de binnenstad met de bus gebeurt, volgens het structuurplan
Leuven 2004, volgens bestaande stadslijnen en toe te voegen centrumlijnen (een lusvormige en een
asvormige). De bus krijgt waar mogelijk vrij bedding. Elders kan ze genieten van
voorrangsmaatregelen. Dit gebeurt voornamelijk volgens de bestaande tracés; enkel ter hoogte van
de ziekenhuissite is nieuwe infrastructuur voor de bus gepland als alternatief voor de Kapucijnenvoer
(de zwarte lijn verbeeldt nieuwe tracé, rode lijn het op te heffen tracé). Dit nieuwe tracé is niet
gerealiseerd en zal er niet op korte termijn komen (zie verder).

│

Selectie van businfrastructuur en centrumlijnen in de binnenstad (onder) en deelconcepten (boven). Bron: Ruimtelijk
Structuurplan Leuven, 2004.
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Langzaam verkeer
Het structuurplan selecteert de binnenstedelijke fietsroutes en het netwerk van publieke en
semipublieke ruimte in de binnenstad. Voor de omgeving van Den Bruul zijn op gebied van nieuw aan
te leggen verbindingen vermeldenswaardig:

Links: Selectie van provinciale (donkergroen) en stedelijke (lichtgroen) fietsroutes in de binnenstad - Rechts: netwerk van
publieke en semi-publieke ruimte in de binnenstad. Bron: Ruimtelijk Structuurplan Leuven, 2004.

-

het toekomstperspectief voor de ziekenhuissite met nieuwe verbindingen voor zacht verkeer
in noordzuidelijke en oostwestelijke richting
De verbinding vanuit de Mechelsestraat naar de Sluisstraat en Vaartkom via een nieuw aan
te leggen onderdeel van het Dijlepad

Samenvattend: gewenst verkeersnetwerk binnenstad

│

Kaart gewenst verkeersnetwerk binnenstad (bron: Ruimtelijk Structuurplan Leuven, 2004)
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2.3.3. Verhouding tussen het huidige ruimtelijk structuurplan en het geplande RUP
Het geplande RUP ‘Parking en recreatiedomein Den Bruul’ strookt niet volledig met de letterlijke
bepalingen van het ruimtelijk structuurplan zoals vastgesteld in 2004. Ook het flankerend beleid
omtrent autoluwe binnenstad en de globale parkeerkeuzes waarbinnen het geplande RUP Den bruul
past, zijn niet volledig conform de opties van het oorspronkelijke ruimtelijke structuurplan Leuven.
De basisdoelstellingen van het RUP zijn wel degelijk gelijklopend met het huidige structuurplan 2004:
-

-

Steeds verdergaand weren van bezoekersverkeer uit de stadskern;
Verbeteren van de doorstroming van het busverkeer door de binnenstad;
Afbouw van verspreid en slecht gelegen bezoekersparkeerplaatsen op straten en pleinen;
inrichten van het openbaar domein ten behoeve van omgevingskwaliteit, ruimte voor zacht
verkeer, verblijfsruimte op het openbaar domein;
Selecteren van een bezoekersparking op de primaire verkeerslussen Z18 en Z19, als aanvulling op
het aanbod aan goed ontsloten rotatieparkings dat in de Benedenstad problematisch is.

Daarom werd beslist (collegebeslissing 6 maart 2015, gemeenteraadsbeslissing gepland voor 23
maart 2015) om het structuurplan op deze punten te herzien. De procedure van herziening
structuurplan zal in timing vooroplopen ten opzichte van de procedure RUP.

2.4.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Leuven: geplande herziening

In de herziening van het ruimtelijk structuurplan zijn volgende aanpassingen begrepen, die relevant
zijn voor parking Den Bruul:
Met betrekking tot de selectie van parkings:
-

De geplande rotatieparking op de ziekenhuissite “P12 St.-Pieter/St.-Rafaël” wordt geschrapt.
Op de verkeerslus Z18 wordt een geplande rotatieparking “P12 Den Bruul” toegevoegd.
Op de verkeerslus Z19 wordt de te schrappen parking “ P23 St.-Jacobsplein” niet meer aangeduid
als ‘afschaffing langparkeren’. Hij wordt aangeduid als Stadsparking. Tekstueel wordt aangegeven
dat het lange termijn perspectief voor deze parking nog verder moet worden onderzocht; ofwel
ondergronds brengen ofwel vervangen door randparkeren.

Met betrekking tot de bespreking van de autotoegankelijkheid van de binnenstad en de selectie van
verkeerslussen:
-

De principes voor de autotoegankelijkheid van de Leuvense binnenstad worden aangepast
conform de nota ‘Benedenstad Leuven: parkeerbeleid, openbaar domein en parking Den Bruul’.
De secundaire verkeerslus Z29 wordt geschrapt.

Het voorontwerp van gedeeltelijke structuurplanherziening is goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen op 22 mei 2015, en kan op aanvraag worden bezorgd.
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2.5.

Plannen van aanleg
2.5.1. Gewestplan

Volgens het gewestplan Leuven (goedgekeurd d.d. 03/10/1979) is het plangebied aangeduid als
gebied voor dagrecreatie. Hiervoor gelden de volgende bepalingen (KB 28-12-1972):
“De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische
accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccomodatie. In deze gebieden kunnen de
handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van
de gebieden te bewaren. De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische
accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie.”

2.5.1. Bijzonder Plan van Aanleg L18a “Fonteinstraat III”
Een deel van het plangebied is gelegen in het BPA L18a “Fonteinstraat III” in de “zone voor spel en
sport”. Het gaat om het meest westelijk deel van het gebied, dat deel uitmaakt van het kadastraal
perceel met nummer 5-F-415g. Dit is het perceel met het appartementsgebouw met adres
Fonteinstraat 75. De bijzondere voorschriften voor de “zone voor spel en sport” luiden als volgt.
“Deze zone is hoofdzakelijk bestemd als sport- en speelterrein voor de aanleg van sportterreinen,
zandbakken, plasvijvertjes, speelweides, enz… Daarnaast zijn ook dienstgebouwen noodzakelijk voor
een goede uitbating van het terrein, toegelaten (terreinbezetting max. 5%).”

│

Bestaande bestemmingsplannen voor Den Bruul
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2.5.2. Bijzonder Plan van Aanleg L3 “Sint-Geertrui (deel 2)”
De rest van het plangebied is gelegen in het BPA L3 “Sint-Geertrui (deel 2)” in de “zone voor
openbare groene ruimte”. Hier luiden de bijzondere voorschriften:
“Deze zone is bestemd voor de aanleg van sportterreinen, zandbakken, speelweide, … Dit alles moet
aangelegd worden aan de hand van een beheersplan, en aangekleed worden met het nodige groen,
zodat er een parkaspect ontstaat.
Bebouwingswijze: Dienstgebouwen noodzakelijk voor een goede uitbating van het terrein zijn
toegelaten. Max. 5 % van de oppervlakte van deze zone mag aldus bebouwd worden; De hoogte van
deze gebouwen wordt beperkt tot één bouwlaag, max. kroonlijsthoogte is 3 m.”

2.5.1. Verhouding tussen de BPA’s en het geplande RUP
De bepalingen van de beide BPA’s zijn niet in tegenstrijd met de doelstellingen van het geplande RUP
“Parking en recreatiedomein Den Bruul”. De voorschriften kunnen en zullen bij de realisatie van
parking Den Bruul worden gerespecteerd. Immers, de bovengrondse inrichting zal na aanleg van de
parking grotendeels worden hersteld conform de huidige, vergunde, toestand. Kleinere wijzigingen
kunnen zich perfect binnen de voorschriften passen.
De voorschriften van beide BPA’s bevatten echter geen uitspraken over de ondergrondse
bestemming. De ondergrondse parking zal zo gerealiseerd worden dat er geen tegenstrijd is met de
bovengrondse bepalingen. Om elke twijfel over de vergunbaarheid van de parking op deze site weg
te nemen, en met het oog op een duidelijke communicatie, worden voorschriften omtrent de
ondergrondse constructies toegevoegd. Deze zullen de randvoorwaarden voor de ondergrondse
inplanting van en ontsluiting van de parking duidelijk en verordenend te regelen.

2.6.

Ruimtelijke plannen i.v.m. relevante andere projecten
2.6.1. Masterplan en gepland RUP Hertogensite

In de omgeving van het plangebied wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan voorbereid voor de
herontwikkeling op de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat.
Voor dit project ‘Hertogensite’ werd een masterplan goedgekeurd door de gemeenteraad op 8-122014. Het planningsproces werd hernomen na een stilgevallen planningsproces dat in 2004 leidde tot
een eerste goedgekeurd masterplan. Dit eerste plan voorzag in een bijna volledige tabula rasa op de
site. Ondergronds werd een grote rotatieparking gepland. Het eerste masterplan leidde tot heel wat
opmerkingen, vooral m.b.t. het slopen van het (niet-beschermde) erfgoed op de site. De planning
werd een tijdlang opgeschort, en recentelijk weer hernomen. Dit leidde tot een goedgekeurd nieuw
masterplan einde 2014.
Dit plan voorziet in een gemengde stedelijke ontwikkeling met wonen, beperkte ruimte voor handel,
diensten, en bezoekersgerichte functies zoals cultuur. De Dijle wordt opengemaakt en er rond
worden groene ruimtes voorzien. Het meeste waardevolle erfgoed op de site wordt in het nieuwe
plan geïncorporeerd.
Het masterplan voorziet op eigen terrein enkel in bestemmingsparkeerplaatsen. De grootschalige
publieke rotatieparking waarvan sprake in het ruimtelijk structuurplan Leuven, is niet voorzien.
Bezoekers van o.m. de cultuurfuncties (er wordt gedacht aan een podiumkunstenzaal binnen het
project aan de Brusselsestraat) zijn aangewezen op de publieke rotatieparkings in de omgeving.
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Voor het project Hertogensite werd een eigen mober uitgevoerd (MINT in opdracht van Resiterra
nv). De mober toont aan dat een eventuele podiumkunstenzaal voor de parkeerbehoefte kan
terugvallen op een combinatie van het aanbod op het Sint-Jacobsplein, maar dat ook plaatsen in een
andere nabije rotatieparking, waaronder parking Den Bruul, nodig zullen zijn om deze eventuele
podiumkunstenzaal te bedienen. Omdat een podiumkunstenzaal vooral piekbelastingen in de
avonduren heeft, lijken op het eerste gezicht en in normale omstandigheden, parkings Sint-Jacob en
Den Bruul voldoende te zijn om in deze behoefte te voorzien.
De gedetailleerde afweging voor het programma Hertogensite moet echter gemaakt worden in de
effectenrapportages voor het project en RUP Hertogensite. De oplossingen voor de parkeerbehoefte
worden hier op punt gesteld. Voorliggende screening voor Den Bruul analyseert de effecten van de
realisatie van Den Bruul met een vooropgestelde capaciteit van 600 plaatsen, welke een verschuiving
zijn van bestaande plaatsen in de omgeving .

3.

PLANNINGSCONTEXT: SECTORALE PLANNEN EN SELECTIES
3.1.1. Selecties sector natuur

Vogelrichtlijngebied
habitatrichtlijngebied
VEN- en IVON-gebieden
Vlaamse of erkende natuurreservaten
of bosreservaten
Omschrijving in de biologische
waarderingskaart

│

Niet op site noch in omgeving
Niet op site noch in omgeving
Niet op site noch in omgeving
Niet op site noch in omgeving
Site: biologisch niet waardevol Omgeving: Dijle enige biologische
waarde

Biologische waarderingskaart met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)
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In het gemeentelijk natuurontwikkelignsplan (actualisatie 2004) wordt het park Den Bruul behandeld
in het deelgebied ‘Vesten en parken in en grenzend aan de binnenstad’. Over park den Bruul (zone
R8) stelde het GNOP “Heraanleg van de Bruul is nodig, met aandacht voor recreatie, natuurwaarde
en historische aspecten. Bij de heraanleg als groene ruimte moet de speelfunctie van het gebied
integraal behouden blijven en een grotere belevingswaarde krijgen.” (p.100). een heraanleg in deze
zin is ondertussen gerealiseerd.

3.1.2. Selecties sectoren water en bodem
Het plangebied situeert zich in het Dijlebekken. De Dijle (waterloop van 1ste categorie) stroomt ten
oosten en ten noorden van het plangebied. In het westen stroomt de Voer, eveneens een waterloop
van 1ste categorie. Deze waterloop is echter ingebuisd in de omgeving van het projectgebied. Beide
waterlopen worden beheerd door de VMM.

│

Vlaamse Hydrografische Atlas - met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)

De vallei van de Dijle is aangeduid als mogelijks en effectief overstromingsgevoelig . De vallei is een
risicozone voor overstromingen maar is niet recent overstroomd .
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│

Watertoets: Kaart overstromingsgevoeligheid - met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)

│

Overstromingskaart - met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)

De bodemkaart duidt aan dat het plangebied niet infiltratiegevoelig is.
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│

Infiltratiegevoeligheid - met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)

Het gebied is wel zeer gevoelig voor verstoring van de grondwaterstroming.

│

Grondwaterstromingsgevoeligheid - met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)

Op het zoneringsplan van de VMM is het plangebied ingekleurd als centraal gebied. Dit betekent dat
het gebied gelegen is in een zone waar een afvalwaterriolering aanwezig is die verbonden is met de
operationele waterzuiveringsinstallatie van Leuven. Het afvalwater wordt dus gezuiverd alvorens het
geloosd wordt in oppervlaktewater.
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│

Bodemkaart - met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)

In de omgeving van Leuven komen voornamelijk zandleembodems voor. De bodems ter hoogte van
het plangebied vertonen alluviale kenmerken gezien de ligging in de vallei van de Dijle. Volgens de
bodemkaart zijn de aanwezige bodems binnen het plangebied wel verstoord door menselijke
activiteiten (aangeduid als antropogeen).
Cultuurhistorisch of wetenschappelijk waardevolle bodems zijn niet aanwezig.
Volgens de databank OVAM zijn er in het plangebied nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
Het grondwater in de bovenste waterlaag is ter hoogte van het plangebied is zeer kwetsbaar voor
verontreiniging met stoffen die van op de bodem in de grond dringen. De watervoerende laag bestaat
immers uit zand, er is geen deklaag aanwezig en de onverzadigde zone heeft een dikte van 10 m of
minder.

Er bevindt zich geen beschermingszone van een grondwaterwinning in de buurt van het plangebied.

Beschermingszones voor
grondwaterwinning

Niet op site noch in omgeving

van nature overstroombare gebieden

Niet op site – omgeving:
overstromingsgevoeligheid aan Dijle

recent overstroomde gebieden (ROG)

Niet op site noch in omgeving

infiltratiegevoeligheid

Site: niet gevoelig

grondwaterstromingsgevoelige
gebieden

Site: gevoelig
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Zoneringsplan VMM

‘Centraal gebied’

Beschermingszone grondwaterwinning

Neen

Cultuurhistorisch of wetenschappelijk
waardevolle bodem

Neen

3.1.3. Selecties sector landschap en erfgoed
Het plangebied is volgens de landschapsatlas niet gelegen in of grenst niet aan een aangeduide
ankerplaats of erfgoedlandschap.
Ten westen situeert zich op de hoek van de Fonteinstraat een beschermd monument (Fonteinstraat
102: huis). Door een tussenliggend appartementsgebouw zijn er echter geen zichten mogelijk op het
plangebied.
Het gebied met oude stadswallen langs de Dijle in het Handbooghof is beschermd als landschap en
als monument. Dit gebied is volledig omsloten door bebouwing waardoor er geen visuele link is met
het plangebied.
Aangrenzend zijn de panden aan de Lei beschermd als stadsgezicht. Er is geen visuele link tussen
deze panden en het plangebied.

│

Beschermd erfgoed (bron: Onroerend Erfgoed) - met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)

In de omgeving van het plangebied zijn verschillende gebouwen opgenomen in de vastgestelde
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Enkel het volgende bouwkundig erfgoed heeft een visuele link
met het plangebied:
•

geheel van 3 burgerhuizen in de Brouwersstraat 9-13;

•

herenhuis en de voormalige brouwerij De Ram in de Brouwerstraat 7;

•

ensemble van hoekwoning en 4 woningen in de Fonteinstraat 87-95;
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│

•

Godshuis De Zevenslapers in de Pieter Coutereelstraat 76;

•

arbeiderswoningen Het Torentje 1-16 en Pereboomstraat 3-17.

Geïnventariseerd erfgoed (bron: VIOE) - met benaderende contour project Bruul (rood) en plangebied RUP (blauw)

Binnen het plangebied zelf zijn volgens de Centrale Archeologische Inventaris nog geen
archeologische vondsten gedaan. In de omgeving werden wel reeds vondsten gedaan. Vanwege het
specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat verborgen zit in de ondergrond is het echter
onmogelijk op dit moment uitspraken te doen over de aanwezigheid van archeologische sporen.

beschermde monumenten

Site: neen – omgeving: ja

beschermde landschappen

Site: neen – omgeving: ja

beschermde stads- en dorpsgezichten

Site: neen – omgeving: ja

landschapsatlas

Geen aanduidingen op site noch in
omgeving

inventaris van het bouwkundig erfgoed

Site: neen – omgeving: ja

3.1.4. Selecties en regelgeving sector mobiliteit
Mobiliteitsplan over autotoegankelijkheid binnenstad
Het mobiliteitsplan van Leuven dateert van mei 2002. In 2008 werd een sneltoets opgemaakt voor
het mobiliteitsplan. Er werd gekozen voor spoor 2: verbreden en verdiepen. De sneltoets werd
conform verklaard. De eerste stap in het verbredings- en verdiepingsproces, de verkenningsnota,
werd in 2011 conform verklaard op de PAC.
Het huidige mobiliteitsplan (2002) hanteert volgend parkeerbeleid.
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-

-

-

Leuven hanteert het stand still principe, wat betekent dat het totale aantal openbare
parkeerplaatsen niet mag toenemen. Verschuiving zijn mogelijk. De Singel telt als grens voor het
stand still principe.
Het parkeeraanbod wordt op evenwichtige wijze langs de verschillende verkeerslussen
uitgebouwd. Centrale parkeervoorzieningen vervangen parkeerplaatsen op pleinen en straten
die parkeerarm of parkeervrij gemaakt worden. De parkeerplaatsen binnen de Singel zijn
betalend. Bewoners kunnen gratis parkeren met de bewonerskaart.
Het mobiliteitsplan wenst eveneens randparkings uit te bouwen aan de rand van de stad (ter
hoogte van de Singel) waar langparkeerders de auto kunnen parkeren om zich te voet naar het
centrum te begeven.

Parkeersituatie op het openbaar domein in de binnenstad
Sinds 1 januari 2014 gelden onderstaande parkeerregimes. In dit plan wordt een blauwe zone
ingevoerd in het grootste deel van de binnenstad. Het winkelwandelgebied is parkeervrij. De
maximale toegelaten parkeerduur voor straatparkeren buiten de blauwe zone is vastgelegd op 2 uur.
het Sint-Jacobsplein vormt een uitzondering, hier mag men 4 uur parkeren. Bewoners kunnen overal
parkeren (behalve in het parkeervrij gebied) met een bewonerskaart.

│

Parkeersituatie Leuven begin 2014 (bron: www.leuven.be)

3.1.5. Selecties Sevesobedrijven
Er zijn geen geen Seveso-bedrijven gelegen binnen een straal van 2km rond het plangebied. De kortst
gemeten afstand tussen de contour van het RUP en het perceel van het dichtstbijzijnde Leuvense
Seveso-bedrijf, bedraagt 2km en 25 meter. Het betreft het lagedrempel Sevesobedrijf Imec aan de
Kapeldreef te Heverlee. Andere Sevesobedrijven zijn gelegen op een afstand van 4km en meer.
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3.1.6. Gemeentelijk Detailhandelsplan
De stad liet een ‘Detailhandelsplan voor de Leuvense Handelskernen’ opmaken in 2011. Dit plan
beschrijft de kenmerken van het (sterke) handelsapparaat in Leuven. Het wijst op het verschil in
karakter, winkelaanbod, winkelgedrag en bereikbaarheid tussen bovenboven en benedenstad. De
problematiek van de Benedenstad
Benedensta wordt geduid als volgt:
-

Ontbreken van goede gesloten winkelroutes in de Benedenstad
Lagere kwaliteit van het openbaar domein
Gebrek aan rotatieparkings zijde Benedenstad.

In het plan worden de volgende oplossingen voorgesteld:
-

Behoud van een ruimtelijk beperkt kernwinkelgebied; eventuele uitbreidingen enkel volgens de
natuurlijke loopstromen. Streven naar gesloten winkellussen.
Bijkomende trekkers op de natuurlijke loopstromen.
Verbetering van de omgevingsaanleg, waarbij groen en de zichtbaarheid van het water essentieel
zijn. Toevoegen van herkenningspunten.
Autovrije/autoluwe winkelstraten voorzien, maar aangepast aan de branchering
Aan het startpunt van de routing voldoende parkeergelegenheid en/of een station voor
openbaar vervoer. Dit op kleine afstand
afsta van de winkellocaties.

De aanbevelingen van het gemeentelijk Detailhandelsplan werden concreet doorvertaald naar
doelstellingen voor de Benedenstad in de ‘Strategische visie Benedenstad Leuven – Startnota april
2012’, die door het college van burgemeester
burgemeester en schepenen werd goedgekeurd op 13 april 2012.

3.1.1. Besluitvorming omtrent het busverkeer door de binnenstad

│

Geplande verlegging van de hoofdbusroute doorheen de binnenstad (akkoord
(
Stad Leuven – De Lijn Vlaams-Brabant,
september 2013, communicatie door De Lijn Vlaams-Brabant januari 2014)
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Tegelijk met de voorbereiding van het masterplan Hertogensite (ziekenhuissite), werd ook de ligging
van de busroute doorheen de binnenstad geëvalueerd. Eén aanleiding hiervoor was de selectie in het
RS Leuven van een nieuw bustracé doorheen de ziekenhuissite. Belangrijke andere aanleiding waren
echter ook de feitelijke knelpunten voor de busdoorstroming, die te vinden is in de Brusselsestraat
en op het kruispunt Kapucijnenvoer – Biezenstraat. Er werd beslist om de hoofdroute voor het
busverkeer te verleggen in het stuk tussen De Laeyensplein en de Biezenstraat. Namelijk weg van de
Ameriklaan/Tielemanslaan – Brusselsestraat, naar Brouwersstraat – Petermannenstraat –
Tessenstraat. De problematische sectie Brusselsestraat wordt zo opgelost. Een heraanleg van de
twee kruispunten op de Tessenstraat is wel noodzakelijk. Het knelpunt aan de Biezenstraat wordt
opgelost door de rooilijn aan de Kapucijnenvoer terug te trekken. De keuze voor het nieuwe bustracé
werd overeengekomen met De Lijn Vlaams-Brabant op stuurgroepniveau, en maakt onderdeel uit
van het principebesluit omtrent het mobiliteitsbeleid voor de Benedenstad (in bijlage).
Dit betekent voor Den Bruul dat de site gelegen is aan een zeer hoogfrequent bediend bustracé.

4.

│

BESTAANDE TOESTAND

Luchtfoto bestaande toestand (bron: Googlemaps, januari 2015)
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4.1.

Ruimtelijk en functioneel

Het RUP beslaat het park Den Bruul tussen de Brouwersstraat en de Pereboomstraat in de Leuvense
binnenstad, inclusief de aanpalende wegenis Brouwersstraat.
Het gebied is momenteel in gebruik als openbare groene ruimte met recreatievoorzieningen; een
polyvalent sportterrein van 15 bij 30 meter, een balsportmuur, een verhard speelterrein, een
petanquebaan, een grote speeltuin, ... Een groot grasveld doet dienst als trapveld en wordt
regelmatig voor evenementen ingezet.
Er staan ook twee gebouwen en enkele luifels:
-

centraal-oostelijk een recent gebouwd paviljoen voor gebruik bij activiteiten in het park
aan de zijde van de Pereboomstraat een gebouwtje met twee bouwlagen, in gebruik voor
verschillende gemeenschapsvoorzieningen
een grote luifel naast het basketterrein zijde Pereboomstraat en enkele zitbanken met luifeltje
een golfplaten opslagruimte achter het gebouw zijde Pereboomstraat

De gebouwen en luifels beslaan in de huidige toestand tezamen 675,01 m2.

│

Links: recent paviljoen – rechts: gebouw van W. Van der Meeren

Tussen de recreatievoorzieningen en constructies liggen wandelpaden in een groen aangelegde,
parkachtige omgeving. Ondanks de concentratie aan recreatievoorzieningen, heeft De Bruul, sinds de
heraanleg van de tweede helft van de jaren 2000, een groen en parkachtige karakter.
Den Bruul kent het normale gebruik als park en recreatieruimte op het niveau van het stadsdeel en
functioneert ook op niveau van de binnenstad.
Regelmatig gaan er ook evenementen door op den Bruul. De meest belastende en hinderlijke
activiteiten worden immers geweerd uit het Leuvense stadspark, en kunnen doorgaan op Den Bruul.
In 2014 gaf de Leuvense politie hier bij voorbeeld toestemming voor 18 evenementen. Vele zijn
kleinschalig en/of buurtgericht: buurtfeesten, soepverkoop voor goede doelen, rommelmarkt, … Een
aantal evenementen zijn grootschalig en trekken bezoekers van de hele stad en zelfs een ruimere
regio: het jaarlijkse Wereldfeest, het Rode Hond festival, circusfestivals, de buitenspeeldag, … Eén tot
enkele keren per jaar gaan er activiteiten door die ettelijke duizenden bezoekers trekken
(Wereldfeest, Leuven in Scène).
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4.2.

Bereikbaarheid en bestaande verkeersintensiteiten

Het bestaande bereikbaarheidsprofiel van Den Bruul is uitgebreid omschreven in de MOBER voor
Den Bruul, toegevoegd als bijlage 2. Hier wordt slechts een korte samenvatting gegeven.
Bereikbaarheid van de site
Het park zelf is enkel toegankelijk voor voetgangers, en dit langs de Brouwersstraat en de
Pereboomstraat. Fietsenstallingen zijn voorzien bij de toegang Brouwersstraat.
Voor langzaam verkeer is het park vlot bereikbaar via Brouwersstraat (2*1 met gescheiden fietspad
en voetpaden) en de Pereboomstraat (woonstraat met erfinrichting).
Voor autoverkeer is het park prioritair bereikbaar via de Brouwersstraat (2*1, tweerichtingsverkeer).

│

Links: Brouwersstraat t.h.v. parking Den Bruul – rechts: Donkerstraat

Deze ligt in het verlengde van de invalsweg vanuit de Mechelsepoort N2 6 naar dit deel van de
binnenstad: de Donkerstraat – Petermannenstraat. De erftoegangen tot de Donkerstraat en
Petermannenstraat zijn eerder beperkt. Vrijliggende fietspaden en een parkeerstrook zijn voorzien.
De Brouwersstraat is eveneens bereikbaar vanuit de Brusselsestraat via de Tessenstraat.
Aan de zijde van de Pereboomstraat is de parktoegang bereikbaar voor de auto. Deze ontsluiting
voor autoverkeer is minder wenselijk: de inrichting van en verkeerscirculatie in de straten aan deze is
afgestemd op het lokaal woonverkeer (erfinrichtingen, eenrichtingsstraten).
Parkeergelegenheid voor auto’s is verspreid te vinden in de omliggende straten. De dichtstbijzijnde
wat grotere publieke parkings zijn te vinden op de Vismarkt (375 m) en het Sint-Jacobsplein (550 m).
Voor wat betreft het openbaar vervoer zijn er bushaltes in de onmiddellijke omgeving van de site
Den Bruul die door 5 lijnen worden bediend.
Verkeersintensiteiten en veiligheid
Intensiteitstellingen in de zomer van 2011 geven een beeld van de belasting van een aantal relevante
straten in de omgeving tijdens de spits, op zaterdagen en donderdagen. Uit deze tellingen en de
vergelijking met de theoretische capaciteit van de wegen, blijkt dat de maximale capaciteit van de
Ridderstraat is bereikt, maar dat de Donkerstraat voor minder dan de helft van haar maximale
capaciteit wordt gebruikt. De uitgebreide bespreking is te vinden in de MOBER. We geven hier
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bijkomend de resultaten van de verkeerstellingen op de verkeerslussen van 20111. Hieruit blijkt dat
de Kapucijnenvoer bijzonder veel verkeer te verwerken krijgt, vooral inrijdend verkeer vanuit de
Ring. De lus Donkerstraat – Brusselsestraat fungeert veel minder als binnenstedelijke verkeerslus.

│

Verkeerstellingen 2011 – 2-uurwaarden per rijrichting (groen= inkomend, rood = uitgaand)

Ongevallengegevens van de politie in de periode 2011-2013 voor de Benedenstad wijzen uit dat de
meeste ongevallen gebeuren in de Brusselsestraat en Kapucijnenvoer, maar niet in de omgeving van
Den Bruul.
Parkeersituatie
Zie ook § 3.1.4.

1

Dit zijn de laatste tellingen voor de start van de werken aan de Kapucijnenvoer van 2013-2014, die voor een
vertekening van de spreiding van het verkeer over de verschillende verkeerslussen hebben gezorgd. In 2011
heeft de dienst verkeersorganisatie en mobiliteit van de Leuvense politie doorsnedetellingen uitgevoerd op de
verkeerslussen. Het betreft cijfers voor de spitsperioden van 2 uur, telkens voor zowel in- als uitgaand verkeer op
de lus.
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Het parkeren gebeurt op het private domein en verspreid op het openbaar domein. In de omgeving
van Den Bruul zijn slechts twee zones met gebundelde publieke parkings: op de Vismarkt (ca.
(
80
plaatsen) en op het Sint-Jacobsplein
Jacobsplein (ca. 200 plaatsen).

4.3.

Milieutechnische disciplines
4.3.1. Bestaande lucht
uchtkwaliteit

De bestaande luchtkwaliteit t.h.v. het plangebied
gebied kan voor wat betreft de parameters NO2, PM10 en
PM2,5 (jaar 2012) worden afgeleid van de resultaten van de “Life+ ATMOSYS: NO2-stedencampagne”
(VMM). Voor de bepaling van de huidige luchtkwaliteit worden deze waarden getoetst aan de
geldende kwaliteitsdoelstellingen2.
De jaargemiddelde NO2 concentratie bedraagt tussen 26 en 30 μg/m³ (< jaargrenswaarde 40 μg/m³).

│

Jaargemiddelde NO2 concentratie (2012) ter hoogte van het plangebied
gebied (ATMOSYS LIFE+ project)

De jaargemiddelde waarde voor PM10 schommelt tussen 21 en 25 μg/m³ (< jaargrenswaarde 40
μg/m³). De norm van 50 μg/m³ werd op daggemiddelde basis tussen 26 en 30 keer overschreden (<
maximaal aantal 35).

2

Deze door VMM en VITO uitgevoerde specifieke meetcampagne en ontwikkelde luchtmodellen maakt deel uit

van hett Life+ ATMOSYS project gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel van het Life+ ATMOSYS
project is om een geavanceerde website te ontwikkelen die gebruik maakt van de allernieuwste
luchtkwaliteitsmodellen. Op de website van ATMOSYS worden jaargemiddelde
jaargemiddelde luchtkwaliteitskaarten getoond.
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│

Jaargemiddelde PM10 concentratie (2009-2011)
(2009
ter hoogte van het plangebied
gebied (ATMOSYS LIFE+ project)

│

Aantal overschrijdingen van de PM10 daggrenswaarde (2009-2011) t.h.v. projectgebied (ATMOSYS LIFE+ project)

De jaargemiddelde waarde voor PM2,5 schommelt tussen 16 en 20 μg/m³ (< huidige jaargrenswaarde
25 μg/m³, en < indicatieve grenswaarde 20 µg/m³, geldig vanaf 2020).
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│

Jaargemiddelde PM2,5 concentratie (2009-2011)
(2009
ter hoogte van het plangebied
gebied (ATMOSYS LIFE+ project)

Algemeen kan dus worden gesteld dat de huidige luchtkwaliteit ter hoogte van het plangebied goed
is en voldoet aan de normen voor NO2, PM10 en PM2,5.

4.3.2. Fauna en flora:: bestaande
besta
toestand
Zie ook paragraaf 3.1.1.
In 2004 werd bovendien een analyse uitgevoerd van het aanwezige groen op de site, ter
voorbereiding van de herinrichting van park Den Bruul die plaatsvond rond 2005.
2005 De inventaris is te
vinden als bijlage 3.
Op den Bruul staan enkele zeer waardevolle solitaire bomen centraal in het gebied waaronder een
bruine beuk en een zilverlinde. Het behoud hiervan is absoluut aangewezen.
We vinden er ook enkele mooie bomengroepen.
bomengroepen De rijen met zuilvormige haagbeuken kant
Pereboomstraat zijn bijzonder waardevol en moeten zeker behouden kunnen worden.
worden In enkele
bomengroepen centraal op het terrein staat een boom met hoge conditiewaarde in een dichte groep
met bomen van lagere waarde.
waarde Het duurzaam behoud van de meer waardevolle exemplaren
exe
is
afhankelijk van het behoud van de bomengroep, dat echter op lange termijn niet kan worden
gegarandeerd gezien de lage conditiewaarden in de groep. Het behoud van deze groepen is
aangewezen, maar minder urgent dan het behoud van bij voorbeeld de solitaire bruine beuk die op
lange termijn bestendigd kan worden.
Op het terrein zelf aan de kant van de Brouwersstraat staat een bomengroep met voornamelijk
bomen van lagere waarde. Deze kan vervangen worden.

4.3.3. Water en bodem:
bodem bestaande toestand
De situatiee van het gebied zoals omschreven in de verschillende sectorale kaarten, werd omschreven
in paragraaf 3.1.2 . Aanvullend kan de volgende meer gedetailleerde informatie gemeld worden.
worden
Afvalwater: Brouwersstraat en park zijn voorzien van riolering. Het afvalwater
a
van het park (sanitaire
installatie paviljoen) wordt geloosd in de (gemengde) riolering van de R. Claesstraat.
Claesstraat Het regenwater
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wordt na buffering geloosd in de (gemengde) riolering van de Brouwersstraat. Er is geen
rechtstreekse lozing in de oppervlaktewateren.
Bodem- en grondwaterverontreiniging: Naar aanleiding van grondverzetwerken werd in 2005 een
milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd op de af te graven gronden in het kader van het project
‘Renovatie Den Bruul’. In het vaste deel van de aarde werden hierbij verhoogde loodconcentraties
vastgesteld. De bodemsaneringsnorm werd echter niet overschreden.
Bij de uitgevoerde sonderingen werd de volgende bodemopbouw vastgesteld:
• een zwakke, plaatselijk veenhoudende, kleigrond in de eerste 4,5 à 5,5 m–mv;
• matig gepakt zand tot een diepte van 7,0 à 8,5 m–mv;
• dicht tot zeer dicht silt- of glauconiethoudend zand over de verdere sondeerdiepte (16,6 à 18,6
m-mv).
Het grondwater in de bovenste waterlaag is ter hoogte van het plangebied zeer kwetsbaar voor
verontreiniging met stoffen die van op de bodem in de grond dringen. De watervoerende laag bestaat
immers uit zand, er is geen deklaag aanwezig en de onverzadigde zone heeft een dikte van 10 m of
minder.

Infiltratie van regenwater: Met uitzondering van enkele sportterreinen is het plangebied vandaag
grotendeels onverhard. De bodem is echter niet infiltratiegevoelig (Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. kaart boven). Dit betekent dat op basis van de bodemkaart infiltratie beperkt of niet
mogelijk is. De bodems ter hoogte van het plangebied vertonen immers alluviale kenmerken.
Grondwaterstand: De grondwaterstand ter hoogte van het plangebied bevindt zich op een diepte van
1,6 m-mv.

4.3.4. Geluid en trillingen: bestaande toestand
Er zijn momenteel geen activiteiten met een aanzienlijke geluidsproductie aanwezig binnen het
plangebied. De geluidsproductie van spelende kinderen en sporters wordt beperkt geacht. De
belangrijkste geluidsbron in de omgeving is daarom het verkeer in de aanpalende straten. Jaarlijks
vindt er in Den Bruul wel het Wereldfeest plaats, wat tijdelijk gepaard gaat met een grotere
geluidproductie.

4.3.5. Licht: bestaande toestand
Binnen het park Den Bruul worden de paden en de sportterreinen verlicht – zij het in beperkte mate.
Daarnaast is er in de aanpalende straten een straatverlichting aanwezig.

4.4.

Landschap en erfgoed: bestaande toestand

Zie ook paragraaf 3.1.3.
Aanvullend moet melding gemaakt worden van het gebouw zijde Pereboomstraat dat van de hand is
van architect W. Van der Meeren. Dit pand werd om onduidelijke redenen niet opgenomen in de
inventaris van het bouwkundig erfgoed.
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Den Bruul kenmerkt zich ook door de aanwezigheid van typische zitelementen bestaande uit houten
zitbanken die werden verwerkt in een gemetste constructie opgetrokken in natuursteen en
afgewerkt met een kleine dakconstructie. Verschillende van deze constructies zijn in het park terug
te vinden en refereren naar de typische “jaren vijftig aanleg”. Ook de grote houten luifel aan de zijde
Pereboomstraat heeft een typische vormgeving eigen aan die periode. Ze zijn sterk beeldbepalend
voor Den Bruul.

5.

GEPLAND PROJECT OP DEN BRUUL

5.1.

Geplande ondergrondse rotatieparking en herinrichting wegenis …

Onder het park Den Bruul zal een ondergrondse rotatieparking worden aangelegd met ca. 600
parkeerplaatsen. Het park wordt daarna heraangelegd met grotendeels dezelfde inrichting als in de
huidige toestand.

5.1.1. Ontsluiting
De ondergrondse rotatieparking Den Bruul wordt ontsloten langs de Brouwersstraat. In- en uitrit
worden gebundeld in een sleuf die centraal in de Brouwersstraat wordt gelegd.
Parking Den Bruul takt rechtstreeks aan op lus Donkerstraat – Fonteinstraat – Brusselsestraat.
Komende vanuit de Mechelsepoort, zullen de bezoekers vanuit het kruispunt Petermannenstraat –
Tessenstraat recht de parking binnen geleid worden. De parking voorbij rijden wordt ontmoedigd:
vanaf de sleuf wordt de inrichting afgestemd op maximaal autoluw gebied (weliswaar gecombineerd
met busverkeer).
De Brouwersstraat zal een belangrijker functie krijgen in doorstroming busverkeer (zie boven); de
inrichting houdt hier rekening mee.
De toegang wordt ook zo georganiseerd dat in- en uitrijdende wagens zo weinig mogelijk hinder
opleveren voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers in de Brouwersstraat. Een veilig
oversteekpunt aan inkom park Den Bruul (tegenover Pieter Coutereelstraat) blijft gegarandeerd.
Dit leidt tot de volgende keuzes (conceptuele voorstellingen):
-

-

In- en uitrijden van de parking via een sleuf, centraal in de weg gelegen
bezoekende wagens komend vanuit de Ring, worden zo automatisch de parking in geleid;
uitrijdende wagens moeten voorrang geven aan bussen (en het zeer lokale autoverkeer) op de
ventweg
geen conflicten tussen fietsers en inrijdende noch uitrijdende wagens.
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De wegenis zal hiervoor herontworpen worden. Ook het kruispunt Brouwersstraat – Fonteinstraat/
Tessenstraat – Petermannenstraat moet aangepast om de doorstroming van de bus te garanderen.
Deze doelstelling werden reeds afgetoetst in een voorontwerp van herinrichting van wegenis. Deze
oefening leidde tot het volgende resultaat.

│

Mogelijk ontwerp herinrichting wegenis en aanzet park

5.1.2. Inplanting van de parking op de site
Er kan een parking worden gerealiseerd in drie bouwlagen met elk ca. 200 parkeerplaatsen. Bovenop
de parking wordt een gronddekking voorzien van 1 meter, die een groene bovengrondse groene
aanleg met struikgewas mogelijk maakt .
De ligging van de parking wordt aangepast aan de volgende doelstellingen:
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-

behoud van voldoende afstand tussen de bouwput en de waardevolle solitaire bomen cfr.
omschrijving in paragraaf 4.3.2.
ruimte voor aanplanting van een nieuw groenscherm met hoogstammen tussen de rand van de
openbare wegenis en de parking.
Hoofdtoegang voor voetgangers aan de Brouwersstraat zo dicht mogelijk bij het centrum.
Secundaire toegang aan de kant Pereboomstraat voor bediening omgeving Mechelsestraat en
eventueel bewonersparkeren.

Deze doelstellingen, samen met de voorwaarden vanuit brandveiligheid en efficiënte
parkinginrichting, werden al afgetoetst in een ontwerp op het terrein. Deze oefening leidde tot de
volgende gedetailleerde voorstel voor inplanting.

│

Mogelijk ontwerp inplanting parking en ontsluiting

5.1.3. Bovengrondse heraanleg met behoud huidig karakter
Bovengronds wordt opnieuw een park Den Bruul aangelegd met kleinschalige recreatievoorzieningen. Kleine verschuivingen in de ligging van nieuw aangeplant groen, verhardingen,
speeltuigen,… zijn mogelijk. Echter, de globale opzet en het groene karakter van dit recreatiegebied
worden gerespecteerd. Deze doelstellingen werden reeds afgetoetst samen met het voorontwerp
van de ondergrondse parking. Ze leidden tot volgend voorstel.
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│

Mogelijk ontwerp heraanleg bovengrond

5.2.

… kaderend in een beleid voor autoluwe binnenstad

Besluitvorming omtrent autoluwe binnenstad en autotoegankelijkheid Den Bruul
De realisatie van een ondergrondse parking voor Den Bruul kadert in een ruimere besluitvorming
omtrent de autotoegankelijkheid van de Benedenstad. Het gaat om beleid dat enerzijds de
doelstellingen van het ruimtelijk structuurplan Leuven realiseert , anderzijds hierin kleine
verschuivingen aanbrengt.
De principes van het beleid voor de autoluwe binnenstad, kant Benedenstad zijn te vinden in de
bijlage 1. Ze werden goedgekeurd op door het college van burgemeester en schepenen op 6 maart
2015 en liggen ter goedkeuring voor aan door de gemeenteraad op 23 maart 2015.
Keuzes met betrekking tot de bezoekersparkeerplaatsen in de Benedenstad
Dit beleid houdt de keuze in voor het bundelen van het bezoekersparkeerplaatsen in rand- en/of
centrumparkings. Het bezoekersparkeren op straten en pleinen wordt afgebouwd en gebundeld in
dergelijke rotatieparkings. De middeleeuwse kern wordt op termijn gevrijwaard van
bezoekersverkeer.
Er wordt gekozen voor rand- en/of centrumparkeren op de beide primaire verkeerslussen Z18 en
Z19. De geplande rotatieparking ziekenhuissite P14 wordt niet meer gerealiseerd.
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Voor de lus Z18 (Donkerstraat – Tessenstraat – Brusselsestraat) wordt gekozen voor parking Den
Bruul. Tegelijk met aanleg parking Den Bruul wordt het bezoekersparkeren op het openbaar domein
binnen de middeleeuwse stadskern (noordwestelijk kwadrant) opgeheven, en het bezoekersparkeren
in de onmiddellijke omgeving van parking Den Bruul afgebouwd.
Voor de lust Z19 (Kapucijnenvoer – Tervuursestraat) wordt voorlopig het bovengronds parkeren op
pleinen (Sint-Jacobsplein) en straten behouden. Dit totdat er een beslissing kan vallen over de
geschikte rand- of centrumparking waarnaar het straatparkeren kan worden verschoven: een grotere
parking onder het Sint-Jacobsplein of randparkeren op Gasthuisberg of Bodart.
Autoluwe herinrichting ten behoeve van een kwalitatief en leefbaar centrum
Tegelijk met de aanleg van de parking Den Bruul treedt een actieplan in werking voor de autoluwe
herinrichting van een aantal straten en pleinen tussen Bruul en stadskern, en het weren van het
bezoekersverkeer uit de middeleeuwse stadskern.

5.3.

… gebaseerd op de volgende capaciteitsberekening

Parking Den Bruul dient dus in eerste instantie om de parkeerbehoefte op te vangen van bezoekers
van het noordwestelijk deel van het stadscentrum dat door de verkeerslus Z18 wordt bediend.
Binnen de middeleeuwse stadskern (segment 1 in de figuur) kunnen bezoekers niet meer
binnenrijden. In dit gebied zijn er 302 parkeerplaatsen op het openbaar domein, waarvan er
theoretisch 249 beschikbaar zijn voor bezoekers3. In de omgeving van de parking Den Bruul buiten
de middeleeuwse stadskern (segment 2) wordt eveneens het bezoekersparkeren op straat
afgebouwd, zodat de parkeerplaatsen voor bewoners gereserveerd blijven. In een (theoretisch
afgebakende) zone met straal van 300m rond de parking, zijn er 317 plaatsen op straten en pleinen,
waarvan er 205 beschikbaar zijn voor bezoekers 4 . Ter vervanging van af te bouwen
bezoekersparkeerplaatsen, worden 454 plaatsen in Den Bruul voorzien. De exacte selectie van
straten waar parkeerplaatsen worden geschrapt en waar parkeerplaatsen eventueel behouden
blijven, voor te behouden aan bewoners, moet nog gebeuren.

3

Van de overige 53, overeenkomend met 1/3 van het aantal bewonerskaarten in dit gebied, wordt verondersteld
dat ze permanent door bewoners worden bezet.
4

Ook hier werd er vanuit gegaan dat 112 plaatsen, overeenkomend met 1/3 van de 335 bewonerskaarten binnen
deze zone, de parkeerplaatsen op openbaar domein bezet houden, waardoor bezoekers hier geen gebruik van
kunnen maken.
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Den Bruul wordt bovendien ingezet om de helft te compenseren van parkeerplaatsen op privaat
terrein met publiek medegebruik, die onlangs zijn verdwenen. Het gaat om de helft van de
parkeerplaatsen op de parking Goede Herder aan de Minderbroedersstraat: 100 plaatsen.
De parkeerbehoefte van het personeel van SLAC aan de Boutslaan wordt momenteel grotendeels
opgevangen op het voorplein van het SLAC. Dit maakt een mooie herinrichting van de zone tussen
SLAC en Dijleterrassen onmogelijk. De ondergrondse parking onder SLAC wordt best omgebouwd
naar fietsenstallingen. In Den Bruul worden daarom voldoende parkings voorzien om het
personeelsparkeren op te vangen: 30 plaatsen.
Tenslotte worden een aantal bijkomende plaatsen voorzien die kunnen worden ingezet voor
bewonersparkeren. In de zone buiten de middeleeuwse stadskern is vandaag al een tekort aan
plaatsen op straten en pleinen om alle bewoners met bewonerskaart te kunnen laten parkeren. Dit
tekort, 18 plaatsen5, wordt bij het programma voor Den Bruul bijgeteld.
De som van deze getallen is 602. Daarom wordt de capaciteit voor Den Bruul vastgelegd op
ongeveer 600 plaatsen. Afhankelijk van het ontwerp van de parking, kan dit aantal licht dalen of
stijgen.
Opmerking: Parking Den Bruul zal ingezet worden voor verschillende bezoekersgerichte functies in de
omgeving. Zo zal ze ondermeer een deel van de parkeervraag opvangen van de publieksgerichte functies op
Hertogensite aan de Brusselsestraat (met een eventuele podiumkunstenzaal), samen met andere parkings. De
mober voor Den Bruul, toegevoegd als bijlage bij deze screening, legt nogal veel nadruk op deze functie en stelt
op verschillende plaatsen dat parking Den Bruul samen met parking Sint-Jacobsplein op bijna alle momenten
deze parkeervraag kan opvangen. Het moet echter duidelijk zijn dat de capaciteitsberekening voor parking Den
Bruul niet gebaseerd werd op de doelstelling om de parkeerbehoefte Hertogensite volledig op te vangen samen
met Sint-Jacobsplein. Het is ook nooit de bedoeling geweest om parking Den Bruul te vergroten bij
veranderingen m.b.t. het project Hertogensite. Verschillende stedelijke parkeervoorzieningen kunnen worden
ingezet om de piekbelastingen op Hertogensite op te vangen. De evaluatie hiervan gebeurt in de screeningen
voor Hertogensite, en hoort niet thuis in de screening voor parking Den Bruul. De uitspraken in de bijgevoegde
5

Er zijn 335 bewonerskaarten in deze zone, maar slechts 317 plaatsen op het openbaar domein. Op
momenten waarop de meeste bewoners thuis zijn, zoals ’s nachts, is er vandaag al een tekort.
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mober Den Bruul waar gesteld wordt dat de restcapaciteit in Den Bruul voldoende is om de parkeerbehoefte
voor bepaalde functies op Hertogensite op te vangen (b.v. in de samenvatting en de conclusies, §5.2.3, §5.3,
§7,…) moeten daarom beschouwd worden als louter informatief, uitgaande van de programma’s voor
Hertogensite zoals bekend bij de opmaak van dit document.

5.4.

Doorvertalen in TH RUP – verkeer 1 ‘Parking en recreatiedomein Den Bruul’

Om het project parking Den Bruul, dat dus één onderdeel vormt van het globale beleid rond
autotoegankelijkheid van de Benedenstad, een plaats te geven binnen het ruimtelijk planningskader,
wordt het RUP ‘Parking en recreatiedomein Den Bruul’ opgemaakt. Dit RUP vormt het eerste RUP
dat uitdrukkelijk wordt opgemaakt om uitvoering te geven aan de bepalingen van de
verkeersstructuur van het ruimtelijk structuurplan Leuven (geplande herziening). Uiteraard worden
de bovengrondse doelstellingen voor het domein Den Bruul, mee in het RUP verankerd.
Dit RUP herneemt de bepalingen van de BPA’s, heden van toepassing op park Den Bruul, die geschikt
blijven om de bovengrondse doelstellingen voor park den Bruul te vertalen in voorschriften. Het RUP
vult deze bepalingen echter aan met, vandaag ontbrekende, bepalingen over de ondergrondse
bestemmingen. Zo wordt in het verordenend vergunningenkader van de ruimtelijke plannen, de
keuze voor de ondergrondse projecten ook heel duidelijk vastgelegd.

6.

AFGEWOGEN ALTERNATIEVEN

De keuzes voor de parking Den Bruul zijn voorafgegaan door een afweging van alternatieven, zowel
op niveau van het parkeerbeleid voor de Benedenstad als op het niveau van de organisatie van de
parking zelf.

6.1.

Alternatieven m.b.t. de locatie voor een rotatieparking voor de Benedenstad
6.1.1. Alternatief 1: rotatieparking onder de ziekenhuissite (Hertogensite)

Het eerste ruimtelijk structuurplan Leuven van 2004 (gepland om herzien te worden in 2015-2016)
voorzag een grote rotatieparking op de ziekenhuissite. Aan de realisatie van deze rotatieparking was
geen flankerend beleid rechtstreeks gekoppeld. De parking moest een tekort aan
parkeervoorzieningen voor de benedenstad oplossen. Bovendien ging het eerste structuurplan uit
van een afbouw van bezoekersparkeren op het openbaar domein, alhoewel hier geen duidelijke
timing of plan van aanpak aan gekoppeld was.
In het begin van de jaren 2000 werd voor de ziekenhuissite een masterplan opgemaakt met een
rotatieparking van max. 850 plaatsen. Het was de bedoeling van het college van burgemeester en
schepenen om de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten, binnen het welke het
masterplan realiseerbaar zou zijn (collegebeslissing juli 2004). Aan de principebeslissingen van 2004,
was geen expliciete doelstelling gekoppeld om tegelijk met de realisatie van deze rotatieparking,
slecht gelegen bezoekersparkings op te heffen, met uitzondering van de parking Sint-Jacob.

THRUP-verkeer 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul – plan-me.r.-screening
Stad Leuven, afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, juni 2015

Pagina 41 van 67

│

Masterplan Hertogensite 2014

De adviezen op het masterplan en de verdere technische analyses wezen echter uit dat het
masterplan met bijbehorende parking niet gemakkelijk realiseerbaar zouden zijn. Bij de opstart van
een nieuwe fase masterplanning, werd er van uit gegaan dat een rotatieparking op de ziekenhuissite
niet wenselijk was. Het nieuwe masterplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Leuven
in december 2014, voorziet op de eigen site enkel in bestemmingsparkings (bewoners, werknemers
op de site,…) . De belangrijkste redenen zijn de volgende:
- De vlotte ontsluiting van een grootschalige rotatieparking op beide primaire verkeerslussen Z18
en Z19, vereist dat de parking niet alleen ontsloten kan worden via de Kapucijnenvoer, maar ook
vanuit de Tessenstraat. Zoniet, is er teveel autoverkeer op het eerste stukje Kapucijnenvoer, waar
de busdoorstroming al een knelpunt vormt. De ontsluiting vanuit de Tessenstraat bleek een zeer
zware opgave. Bovengronds is er het probleem van doorstroming openbaar vervoer.
Ongelijkvloers is er het probleem van de grote collectoren in de Brusselsestraat.
- De parking volledig afwikkelen op de Kapucijnenvoer is eveneens onwenselijk, gezien de smalle
sectie van de Kapucijnenvoer t.h.v. de ziekenhuissite.
- Op de ziekenhuissite is veel erfgoed aanwezig. Het eerste masterplan ging uit van een tabula rasa.
Ondertussen is beslist om veel van dit erfgoed te bewaren. In de zone langs de Kapucijnenvoer is
verspreid erfgoed aanwezig van Brusselsestraat tot Minderbroedersstraat. Binnen deze
randvoorwaarden is het niet enkel moeilijk om een grootschalige parking in te passen; de
ontsluiting vanuit de lus Donkerstraat – Tessenstraat - Brusselsestraat wordt hierdoor definitief
onmogelijk.
Dit alternatief is daarom uitgesloten.

6.1.2. Alternatief 2: geen nieuwe rotatieparking bouwen in de Benedenstad
Een tweede alternatief is om geen nieuwe rotatieparking te realiseren in de Benedenstad, en gebruik
te maken van randparkeren en/of verspreid parkeren op pleinen en straten.
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De stad investeert inderdaad in het randparkeren. Recentelijk werden de parkings Kop van Kessel-Lo
en parkeergebouw Vaartkom/ Engels Plein aangelegd. Deze randparkings werden ingezet om
bovengronds parkeren af te bouwen in de omgeving (parking centrale werkplaatsen, parking langs de
Martelarenlaan, bovengrondse parking Engels Plein). De Leuvense randparkings (ook: Philips, bodart)
functioneren in de praktijk echter voornamelijk om de functies in de onmiddellijke omgeving te
bedienen en/of als gratis parking voor langparkeerders. Ze functioneren heden nog niet om de
parkeerbehoefte op te vangen voor functies meer in het centrum. Experimenten met gratis voor- en
natransport per bus naar het centrum zijn niet succesvol. Deze zijn mogelijk voor piekmomenten
maar kunnen niet op financieel haalbare wijze permanent aangeboden worden.
De stad kiest daarom nog steeds voor een aanbod aan bezoekersparkeren in de binnenstad, en blijft
tegelijk investeren in randparkeren. Zo onderzoekt de stad actief de mogelijkheden voor
randparkeren met natransport openbaar vervoer op Gasthuisberg en Bodart. Naarmate het
randparkeren meer ingeburgerd geraken, kunnen de aantallen bezoekersparkings in de binnenstad
worden afgebouwd en deels omgezet naar bewonersparkeren.
Het bezoekersparkeren in de binnenstad wil de stad zo goed mogelijk organiseren: de geparkeerde
auto mag het openbaar domein zo min mogelijk belasten en het zoekverkeer moet tot een minimum
herleid worden. Daarom kiest de stad voor gebundelde parkings op de primaire verkeerslussen. Deze
moeten de bezoekersparkings vervangen op cruciale locaties. De stad wacht al jaren met de
opwaardering van de Vismarkt naar autoluw/autovrij plein voor handel en horeca, door gebrek aan
parkeeralternatief. De realisatie van het nieuwe project voor de ziekenhuissite veronderstelt een
autoluwe en grotendeels parkeervrije heraanleg van de Brusselsestraat tot Handbooghof. De stad
wenst bovendien een stap verder te gaan in het autoluw maken van straten en pleinen in de
middeleeuwse stadskern door afschaffen van bezoekersparkeren en beperking op de toegang voor
bezoekers.
Gezien de bekommernis om de binnenstedelijke functies op redelijke afstand te bedienen met goed
gekozen rotatieparkings, gezien de afwezigheid van rotatieparkings (behalve de parkeerpleinen
Vismarkt en Sint-Jacobsplein) en gezien de wens om het autoparkeren op ettelijke straten en pleinen
af te bouwen of zelfs af te schaffen (waaronder de Vismarkt), is het voor de stad geen optie om géén
rotatieparking voor de Benedenstad te bouwen.
Dit alternatief is daarom uitgesloten.

6.1.3. Alternatief 3: een grotere, ondergrondse, parking onder het Sint-Jacobsplein
Ook is de optie overwogen om een grote rotatieparking te bouwen onder het Sint-Jacobsplein, ter
vervanging van de geplande parking ziekenhuissite. Deze parking is rechtstreeks gelegen aan de
primaire ontsluitingslus Kapucijnenvoer - Tervuursestraat. Ze kan in principe ook aangesloten
worden op de andere primaire verkeerslus Donkerstraat – Tessenstraat – Brusselsestraat.
De volgende nadelen moeten hierbij aangehaald worden:
- Ook voor de parking Sint-Jacobsplein is een verbinding met de verkeerslus over de Brusselsestraat
niet evident. Alle verbindingsstraten zijn smal en weinig geschikt voor ontsluiting van een echt
grootschalige rotatieparking.
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- Ook de ontsluiting op de lus Kapucijnenvoer – Tervuursestraat is niet ideaal. Ofwel is
tweerichtingsverkeer door de Tervuursestraat nodig. Voor grote volumes verkeer lijkt dit niet
evident, gezien de smalle sectie van de straat en de slechte doorstroming in de huidige situatie.
Ofwel moet de Biezenstraat worden gebruikt, waar de busdoorstroming reeds nu problemen
oplevert.
- Een, eventueel denkbare, ontsluiting langs de Van Waeyenberghlaan (geen geselecteerde
primaire verkeerslus), interfereert met de drukke busroute naar Gasthuisberg. Bovendien bestaat
het risico van sluipverkeer via de Groefstraat door automobilisten die de rondrit langs de rotonde
op Gasthuisberg willen vermijden.
- De parking is bovendien nog verder gelegen van het feitelijke winkelgebied dan parking Den
Bruul.
- Het plein is een beschermd stadsgezicht. De vergunbaarheid van projecten binnen dit statuut is
zeer onduidelijk.

6.1.4. Conclusies
De eerste twee alternatieven zijn uitgesloten.
Een grootschalige parking onder het Sint-Jacobsplein heeft duidelijk niet de voordelen van parking
Den Bruul op vlak van ontsluiting. Een Bruulparking kan ontsloten worden voor in- en uitrijdend
verkeer via de Petermannenstraat – Donkerstraat; wegen met voldoende breedte en met slechts een
zeer beperkt aantal woningen aan deze straten. Om een parking onder het Sint-Jacobsplein te
bereiken vanuit de ring, moet in alle scenario’s door smallere straten en vlak langs veel meer
woongebouwen worden gereden. Ook zou een grote toename van de parkeerfaciliteiten hier, voor
nog grotere doorstromingsproblemen kunnen zorgen voor het openbaar vervoer.
De Bruulparking is daarom de beste keuze als toe te voegen parking op de verkeerslus Donkerstraat –
Tessenstraat – Brusselsestraat, die instaat voor het verschuiven van het verspreid gelegen
bezoekersparkeren op straten en pleinen in het noordwestelijke kwadrant van de binnenstad.
Op termijn kan nog bekeken worden of een beperktere rotatieparking onder het Sint-Jacobsplein kan
ingezet worden om ook de verkeerslus Kapucijnenvoer-Tervuursetraat van een ondergrondse
rotatieparking te voorzien. Deze rotatieparking zou dan kunnen ingezet worden om ook in dit
stadsdeel het parkeren op pleinen en straten af te bouwen en naar de parking te verschuiven,
waardoor de belasting door autoverkeer niet toeneemt. Deze keuze moet echter nog grondiger
onderzocht worden, tesamen met de kansen voor het randparkeren op die verkeerslus.
Het voorliggend RUP kiest er enkel voor om de parkeerbehoefte voor de lus Z18 niet langer op de
Hertogensite op te willen vangen. Het voorliggend RUP maakt geen keuzes omtrent de parking SintJacobsplein, en sluit ook geen keuzes uit omtrent het parkeren op de verkeerslus Z19.

6.2.

Alternatieven m.b.t. de wijze van inplanting van de parking op de site
6.2.1. Alternatieven m.b.t. de ontsluiting vanuit de Brouwersstraat
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Ook voor de wijze van ontsluiting van parking Den Bruul op de Brouwersstraat werden enkele
alternatieven onderzocht.
De alternatieven waarbij het verkeer gelijkvloers de site Den Bruul zou oprijden/uitrijden met een
parkeertoegang op de site zelf, werd uitgesloten om verschillende redenen:
Deze oplossing leidt tot bijkomende verhardingen/constructies op het terrein.
Het in- en uitrijdend autoverkeer komt in conflict met het staduitwaarts verkeer op de
Brouwersstraat (busverkeer, fietsers en voetgangers, het lokale autoverkeer dat toegang heeft tot de
middeleeuwse stadskern).
Daarom is het logischer om de helling naar de parkingtoegang te voorzien in het bestaand openbaar
domein. Het RUP legt dit niet exact vast. Het RUP maakt het door haar voorschriften wel onmogelijk
dat de parkinginrit in het park zelf wordt aangelegd. Bij de voorbereiding van het project, wordt
uitgegaan van een sleuf, centraal gelegen in de wegenis, zoals omschreven in paragraaf 5.1.

6.2.1. Alternatieven m.b.t. de plaatsing en vorm van de parking
Voor de vorm van de parking werd aanvankelijk uitgegaan van de volgende doelstellingen:
- Gelegen zo kort mogelijk bij de Brouwersstraat (nabij inrit auto’s en nabij hoofdtoegang
voetgangers)
- Zo compact mogelijk met het oog op lage bouwkost
- Gelegen onder een zone met bestaande grootschalige verharding
Dit gaf het volgende resultaat (links):

│

Links: eerste variante inplanting parking, Rechts: tweede variante inplanting parking (beide niet weerhouden)

Ook werd een inplanting uitgewerkt centraal op het terrein, met behoud van het bestaande
hoogstammig groen aan de straatzijde Brouwersstraat.
De vorm en plaatsing van de ondergrondse parking werd echter herzien na het verzamelen van de
bestaande inventarisaties van het aanwezige groen en de waardebepalingen. Omwille van de zeer
waardevolle solitaire bomen in de omgeving van het paviljoen, werd de vorm aangepast (zie § 5.1).
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7.

GEPLANDE INHOUD VAN HET RUP DEN BRUUL

7.1.

Op te heffen BPA-zones

Heel concreet zal het RUP twee maal twee BPA-zones vervangen op site Den Bruul die geldig zijn
binnen de contour van het huidige park, inclusief het perceel met het gebouw van W. Van Der
Meeren aan de Pereboomstraat :
- enerzijds de ‘zone voor openbare groen ruimte’ van het BPA L3 Sint-Geertrui (deel 2) en de
aanpalende zone voor openbare wegenis kant Brouwersstraat;
- anderzijds de ‘zone voor spel en sport van het BPA L18a Fonteinstraat III en de aanpalende zone
voor openbare wegenis kant Brouwersstraat;

│

Contour van het RUP (blauw), overeenkomend met de omtrek van twee BPA-zones en een zone voor openbare weg

De voorschriften van deze twee BPA’s voor deze zones zijn zeer gelijkaardig. Beide BPA’s beschrijving
de bestemming als zone voor aanleg van sportterreinen, zandbakken, speelweides,… Beide BPA’s
laten een bebouwing met dienstgebouwen toe, noodzakelijk voor de goede uitbating van het terrein,
tot maximaal 5% van de oppervlakte van de zone.
De bepalingen van het BPA Sint-Geertrui gaan wat verder. Deze beschrijven ook de verplichte
aankleding met het nodige groen, zodat een parkachtig karakter ontstaat. Deze beperken ook de
hoogte van de dienstgebouwen tot 3m.
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In beide BPA’s zijn de zonevoorschriften in de zone voor openbare weg zeer summier: “Zone voor
openbare wegen en aanhorigheden zoals signalisatie, beplanting e.d.”

7.2.

Grafisch plan

Het grafisch plan bestaat uit

│

-

-

6

Concept van grafisch plan voor het Thematisch RUP verkeer I – Parking en recreatiedomein Den Bruul

Een zone voor openbare wegen, die grotendeels overeenkomt met de opgeheven zones voor
openbare weg uit de BPA’s. De grens van de zone voor openbare wegen wordt echter lichtjes
opgeschoven naar het noorden, om daar waar dit nodig zou blijken, een verbreding van het
openbaar domein toe te staan6.
Een zone voor openbare groene ruimte, die grotendeels overeenkomt met de som van de beide
opgeheven BPA-zones “sport en spel” en “openbare groene ruimte”. De zonegrens aan de kant
Brouwersstraat wordt licht naar het noorden opgeschoven.

Het bestaande voorstel van mogelijke weginrichting voorziet gemengd verkeer. Om een veilige inrichting voor

fietsers te bekomen, moet er nog een keuze gemaakt worden waar exact de overgang wordt gemaakt naar de
situatie van de Donkerstraat, zijnde weg met vrijliggende fietspaden. Als een fietspad moet worden aangezet
binnen het plangebied (bij voorbeeld ter hoogte van de plaats waar de uitrijdende wagens op de weg komen), dan
zal de openbare weg ruimer worden dan de huidige BPA-zone.
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-

Op het grafisch plan wordt bovendien indicatief de plaats aangeduid in de Brouwersstraat
waarbinnen de toegang naar de parking gelegen moet zijn.

7.3.

Voorschriften

Voorschriften bovengrondse bestemming, bebouwing en inrichting (zone openbare groene ruimte)
Het RUP neemt voor de bovengrondse bestemming, bebouwing en inrichting, voor het gehele gebied
(deel recreatiezone), grotendeels de bepalingen over van de ‘zone voor openbare groen ruimte’ van
het BPA L3 Sint-Geertrui (deel 2). Deze luiden:
“Deze zone is bestemd voor de aanleg van sportterreinen, zandbakken, speelweide, … Dit alles moet
aangelegd worden aan de hand van een beheersplan, en aangekleed worden met het nodige groen,
zodat er een parkaspect ontstaat.
Bebouwingswijze: Dienstgebouwen noodzakelijk voor een goede uitbating van het terrein zijn
toegelaten. Max. 5 % van de oppervlakte van deze zone mag aldus bebouwd worden; De hoogte van
deze gebouwen wordt beperkt tot één bouwlaag, max. kroonlijsthoogte is 3 m.”
De maximaal bebouwbare oppervlakte zal echter heel lichtjes worden opgetrokken, bij voorbeeld tot
7%, om de volgende twee redenen. Voor de voetgangersontsluiting van de parking zijn, ten eerste,
enkele toegangsgebouwtjes van beperkte omvang nodig; voor de verluchting van de parking zijn
misschien verhoogde verluchtingsroosters nodig. Dit terwijl de huidige bebouwing op de site reeds
de 5% bebouwde oppervlakte benadert. Er zijn tegelijk weinig aanleidingen om bestaande
constructies die moeten verdwijnen na de heraanleg niet te vervangen; de zitbankjes met luifeltjes
zijn immers echt typerend voor het park en worden best teruggeplaatst. Ten tweede wordt de
bestemmingszone waarop men de 5% berekent, kleiner. Immers, de zone voor openbare wegen
moet lichtjes verruimd worden voor een eventuele aanleg van een stuk fietspad in de huidige
bestemmingszone sport en spel. Het exacte percentage bebouwingsmogelijkheid zal pas bij het
voorontwerp worden vastgelegd. Het zal echter overeenkomen met de bestaande bebouwing plus
de toegangsgebouwtjes voor de parking.
Ook voor de maximale kroonlijsthoogte wordt de mogelijkheid opengehouden om de maximale
hoogte op te trekken; 3m is immers zeer weinig voor publieke toegangsgebouwen.
Voorschriften ondergrondse bestemming, bebouwing en inrichting (zone openbare groene ruimte)
Het RUP voegt bepalingen toe voor de ondergrondse bestemming en bebouwingsmogelijkheden.
Deze voorschriften laten het volgende toe:
Bestemming:
- Ondergronds zijn de normale ondergrondse nutsvoorzieningen toegelaten (nutsleidingen,
bufferbekkens,…).
- Bovendien kan een ondergrondse parking worden aangelegd. Deze parking is in hoofdzaak
bedoeld als rotatieparking. In bijkomende orde kunnen aanvullende functies worden voorzien:
bewonersparkeerplaatsen, de nodige kleinschalige voorzieningen bij de parkeerfunctie en/of bij
de bovengrondse recreatiefuncties (zoals sanitair, betaalautomaten, lockers,…),
(brom)fietsenstallingen, …
- Het totaal aantal parkeerplaatsen bedraagt niet meer dan 600 parkeerplaatsen.
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- Bij het aanleggen van een ondergrondse parking, moeten tegelijk fietsvoorzieningen worden
gebouwd.
Ontsluiting:
- De ondergrondse parking wordt voor autoverkeer ontsloten op de Brouwersstraat. Toegangen
voor auto’s vanuit de Pereboomstraat zijn niet toegestaan.
- De inrit aan de Brouwersstraat voor wordt zo georganiseerd dat inrijdende auto’s zo vlot mogelijk
vanuit de Donkerstraat – Petermannenstraat de parking kunnen inrijden. Uitrijdende auto’s
worden vanuit de uitrit richting Petermannenstraat – Donkerstraat geleid. Het in- en uitrijdend
autoverkeer wordt zo georganiseerd dat het geen belemmering vormt voor de doorstroming van
het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers in de Brouwersstraat.
- Binnen de zone voor openbare groene ruimte mag geen open sleuf naar de ondergrondse parking
worden aangelegd.
Ondergrondse inplanting en inrichting:
- De footprint van de ondergrondse parking bedraagt niet meer dan 7500 m2 en het aantal
bouwlagen bedraagt maximaal 3 lagen7.
- Op de parking wordt een voldoende gronddekking voorzien, zodat ook boven de parking een
groenaanleg met heesters en struiken mogelijk blijft, en de infiltratie van hemelwater mogelijk
blijft. Deze bedraagt minstens 1 meter.
- De nodige maatregelen worden genomen om potentiële verstoring van de grondwaterstroming te
vermijden. De plaatsing van een perifere drain rondom de ondergrondse constructie, op basis van
de gemeten waterstandgegevens, is een mogelijke maatregel.
- In de aanlegfase van de ondergrondse parking worden de nodige maatregelen genomen om een
aanzienlijke daling van de grondwaterstand te vermijden. Retourbemaling of de aanleg van een
bouwput met waterkerende laag tot in de niet-watervoerende grondlagen zijn mogelijke
maatregelen.
- De parking wordt voldoende ver van de rooilijn van de aanpalende straten ingeplant, zodat een
groene aanleg met hoogstammen in volle grond mogelijk blijft tussen de straten en de
ondergrondse parking over minstens 75% van de grens met het openbaar domein.
- De ondergrondse parking houdt voldoende afstand van de meest waardevolle, te bewaren,
bomen zoals aangeduid op het grafisch plan. De parking wordt zo ingeplant dat de bouwput
steeds een minimale afstand van 10 m tot deze bomen bewaart. De volgende bomen zullen
worden aangeduid als meest waardevolle te behouden bomen:

7

2

Het voorontwerp van een mogelijke parking heeft 3 bouwlagen en een footprint van ongeveer 6500 m . De
voorschriften laten een zekere marge toe bij de uitwerking van het definitieve project. Omdat het aantal
2
parkeerplaatsen gelimiteerd is, zal de footprint wellicht niet veel toenemen boven deze 6500 m .
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│

Aanduiding waardevolle bomen, op te nemen in de voorschriften als “te bewaren”

Voorschriften zone voor openbare weg
-

De bepalingen van de BPA’s blijven behouden.
Er wordt toegevoegd dat in het openbaar domein de toegang tot de ondergrondse parking wordt
aangelegd.
De toegang wordt georganiseerd in het gedeelte tussen de Petermannenstraat en de Pieter
Coutereelstraat.
De inrichting van de tunnelmond is van die aard dat een klankkasteffect wordt vermeden.

7.4.

Eventueel rooilijnenplan ?

Met de afschaffing van het BPA, vallen ook de rooilijnen die in het BPA vervat zitten, weg. Misschien
zal in de zuidwestelijke hoek van het plangebied, een stukje van de huidige bestemmingszone sport
en spel moeten ingenomen worden voor de aanzet van een fietspad om een veilige overgang te
maken van de weginrichting met gemengd verkeer (centrumkant van de parkinginrit) naar
gescheiden verkeer (aansluitend op de inrichting van de Donkerstraat) te maken. Hiervoor moet
mogelijks een rooilijnenplan worden toegevoegd. De exacte ligging van de te verwachten rooilijn is
echter nog niet gekend.

8.

EFFECTEN VAN HET RUP EN PLAN-MER-PLICHT

8.1.

Beoordeling van de effecten van het RUP

Voor het project parking Den Bruul werd in december 2014 een project-MER-screening opgemaakt
door Arcadis Belgium nv in opdracht van de stad Leuven. De screeningsopdracht werd begin januari
2015 opgeleverd. De resultaten van de project-MER-screening voor wat betreft de mogelijke effecten
in de realisatiefase en exploitatiefase zijn grotendeels overgenomen in deze effectenbeoordeling, en
aangevuld waar nodig voor een volledige plan-MER-screening.
De effecten op vlak va mobiliteit, zijn bestudeerd in de bijgevoegde MOBER voor parking Den Bruul,
die werd opgemaakt en opgeleverd in 2014. De resultaten worden hier kort samengevat.
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8.1.1. Mobiliteit
De referentiesituatie is de bestaande toestand, omschreven in § 4.2 en in de bijgevoegde MOBER.
De MOBER beschrijft de gewenste capaciteit voor de parking Den Bruul, uitgaande van de
inschattingen van te schrappen bezoekersplaatsen op het openbaar domein en een aantal
aanvullende behoeften voor verschuiven van parkeerplaatsen:
- 454 plaatsen ten gevolge van het schrappen van bezoekersparkeerplaatsen in de middeleeuwse
stadskern en in de onmiddellijk omgeving van Den Bruul;
- 100 plaatsen als compensatie van de recentelijk geschrapte 200 plaatsen op parking Goede Herder
- 30 plaatsen als personeelsparking voor de werknemers SLAC;
- enkele plaatsen voor bewonersparkeren, gezien de tekorten aan bewonersparkeerplaatsen in de
omgeving van Den Bruul.
Zo wordt een noodzakelijke capaciteit van 602 plaatsen bereikt.8
Opmerking: De MOBER Den Bruul maakt ook melding van de eventuele inplanting van een nieuwe
podiumkunstenzaal op de ziekenhuissite (Hertogensite), en de evaluatie van de geplande capaciteit van parking
Den Bruul in dit licht. Bezoekers van deze kunstenzaal zijn aangewezen op verschillende parkings, waaronder
parking Sint-Jacobsplein en parking Den Bruul. De piekmomenten voor centrumbezoekers vallen niet samen met
de piekmomenten voor de podiumkunstenzaal. De capaciteit voor Den Bruul werd niet verhoogd omwille van
de podiumkunstenzaal. Op het eerste gezicht lijkt immers, bij normale belastingen en volgens het programma
zoals gekend op het moment van opmaak van de mober Den Bruul, de restcapaciteit in Den Bruul en op SintJacob voldoende om deze behoefte op te vangen. Hoe de parkeerbehoefte van de verschillende functies op de
Hertogensite wordt opgevangen, ook op piekmomenten, maakt echter voorwerp uit van de mobiliteitsstudie en
m.e.r.-screening voor Hertogensite, en wordt hier verder niet besproken. Alleszins zullen eventuele wijzigingen
in het programma Hertogensite geen effecten hebben op de omvang van parking Den Bruul, en opgevangen
worden in andere parkings. Eventuele effecten hiervan zullen zich dan ook elders voordoen en zijn niet relevant
voor de plan-m.e.r.-screening Hertogensite. De uitgebreide bespreking van het programme Hertogensite in de
mober Den Bruul moet dan ook als eerder informatief worden beschouwd.

Effecten van het geplande project binnen het RUP: wegcapaciteit
De MOBER gaat er van uit dat parking Den Bruul geen extra verkeer zal aantrekken, omwille van het
flankerend beleid zoals hierboven omschreven (verschuiving bestaande parkeerplaatsen in de
omgeving). Doordat het bezoekersverkeer geconcentreerd wordt naar één plaats, zal de toedeling
van het verkeer op de wegen wel wijzigen. De MOBER berekende een toedeling van het verkeer op
de wegenis in twee scenario’s: met of zonder het doorknippen van de verbinding KapucijnenvoerBrusselsestraat, die momenteel nog in één richting mogelijk is voor autoverkeer. Met name de
Donkerstraat – Petermannenstraat zal meer verkeer te verwerken krijgen, zeker in het scenario met
de knip. We geven hier enkel de resultaten in grote lijnen voor de Donkerstraat; we verwijzen naar
de MOBER Den Bruul voor de bespreking van de methode en de gedetailleerde resultaten.
Aantal voertuigen per uur per rijrichting
Donkerstraat

│

Donderdag
Centrum In

Centrum Uit

OSP (8:00)

222

152

ASP (17:00)

314

245

Toedeling verkeer aan Donkerstraat (scenario zonder knip Kapucijnenvoer – Brusselsestraat)
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Aantal voertuigen per uur per rijrichting
Donkerstraat

│

Donderdag
Centrum In

Centrum Uit

OSP (8:00)

214

381

ASP (17:00)

437

187

Toedeling verkeer aan Donkerstraat (scenario met knip Kapucijnenvoer – Brusselsestraat)

In beide scenario’s blijven, zo concludeert de MOBER, de intensiteiten ver onder de intensiteiten die
aanvaardbaar zijn voor een woonstraat. De maximale belasting per uur voor beide richtingen
bedraagt 559 (zonder knip) tot 624 (met knip) voertuigen, terwijl de norm 1300 voertuigen toelaat.
Op gebied van autoverkeer zijn er dus geen problematische gevolgen voor de Donkerstraat.
Zaterdagbelastingen liggen nog lager. Aangezien de belasting op het stuk Petermannenstraat –
Brouwersstraat nog een eind lager zal zijn (geen onderdeel meer van de verkeerlus, maar enkel
gebruikt voor de ontsluiting van de parking en het zeer lokale bestemmingsverkeer), zal ook deze
belasting perfect aanvaardbaar zijn. Er zijn dus geen aanzienlijke negatieve milieueffecten binnen de
discipline mobiliteit.
Het flankerend beleid zorgt bovendien voor het autovrij tot autoluw maken van verschillende andere
straten. Het verschuiven van de bezoekersparkeerplaatsen haalt het zoekverkeer uit de straten rond
Den Bruul en in de zone tussen Den Bruul en het stadshart. Bovendien zorgt de knip Kapucijnenvoer
– Brusselsestraat voor een aanzienlijke afname van de te verwachten verkeersintensiteiten op de
Kapucijnenvoer, een veel smallere straat met meer woongebouwen op de rooilijn dan de as
Donkerstraat – Petermannenstraat – Brouwersstraat. Globaal bekeken is het effect op vlak van
mobiliteit, dus positief.
Effecten van het geplande project binnen het RUP: kruispuntcapaciteit
Naast de wegcapaciteit, wordt (aanvullend op de MOBER) bekeken of de belasting op het kruispunt
Petermannenstraat – Donkerstraat – Tessenstraat problematisch zou kunnen worden.
In het scenario zonder flankerend beleid (knip Kapucijnenvoer – Brusselsestraat, herleggen van de
busroute weg van de Brusselsestraat naar de Brouwersstraat – Tessenstraat), blijft de belasting van
dit kruispunt zeer beperkt, en is ze zeer vergelijkbaar met de belasting op tal van binnenstedelijke,
niet lichtengeregelde kruispunten.
Belangrijk uitgangspunt bij de verwachte verkeersintensiteiten op de toegangsas via de Donkerstraat
is echter het doorvoeren van de knip tussen de primaire verkeerslus van de DonkerstraatTessenstraat-Brusselsestraat en de primaire verkeerslus van de Kapucijnen-BiezenstraatTervuursestraat. Door deze knip zal het kruispunt Donkerstraat – Tessenstraat minder zwaar belast
worden door linksafslaand verkeer, gezien er ca. 40% doorgaand verkeer zit op de as Kapucijnenvoer
Tessenstraat. In de avondspits gaat het over een vermindering van 239 vte per uur die niet meer via
het kruispunt Tessenstraat – Donkerstraat richting ring rijden (= linksafbeweging).
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Door de knip wordt het linksafslaand verkeer komende van de Tessenstraat dus sterk beperkt op het
kruispunt met de Donkerstraat, wat een positief effect heeft op de verkeersafwikkeling van dit
kruispunt. Het kruispunt van de Tessenstraat-Donkerstraat kan in de praktijk gezien worden als een
T-kruispunt (de noordelijke tak van de Fonteinstraat is zeer lokaal en doorlopend). De hoofdstroom
zit op de as Donkerstraat-Petermannenstraat. De capaciteit van een kruispunt hangt vooral af van de
hoeveelheid linksafslaande bewegingen en de verdeling van het verkeer per arm. De rechtsafslaande
en doorgaande bewegingen hebben minder impact op de theoretische capaciteit van 1.800
voertuigen per uur per richting. Bij een gelijkwaardige verdeling tussen de kruispuntarmen wordt
deze theoretische capaciteit gelijkwaardig verdeeld per arm. Dus bij viertaks heb je 900 per
rijrichting. In het geval van het kruispunt van de Petermannenstraat met de Tessenstraat hebben we
een duidelijke hoofdas en een nevenas (Tessenstraat). De linksafbeweging van de Tessenstraat
richting Donkerstraat is beperkt en de linksafbeweging van de Brouwerstraat naar de Fonteinstraat
kan exclusief toegewezen worden aan het busverkeer. Door het beperkte linksafverkeer zit de
capaciteit van dit kruispunt dus zeker boven 900 vte per uur. Dit is ruim boven de verwachte
verkeersintensiteiten die parking Den Bruul zal genereren op de as van de Donkerstraat. In de
avondspits verwachten we maximaal 437 vte/u die het centrum inrijden.
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8.1.2. Lucht
De referentiesituatie komt overeen met de bestaande toestand. Deze is omschreven in § 4.3.1.
Aanlegfase
Tijdens de werken zullen werfmachines en werfverkeer luchtverontreinigende stoffen uitstoten. De
emissies zijn echter beperkt en tijdelijk van aard waardoor er geen significante effecten op de
luchtkwaliteit verwacht worden.
Exploitatiefase
Zoals in het toegevoegde MOBER beschreven, gaat de aanleg van de parking Den Bruul die het RUP
mogelijk
maakt,
samen
met
het
supprimeren
van
bestaande
bovengrondse
bezoekersparkeerplaatsen. Er zal weinig nieuw verkeer gegenereerd worden door de parking. Maar
het bestaande verkeer zal zich anders verdelen over het netwerk. Er wordt extra verkeer naar de
omgeving van de parking toe getrokken door de concentratie van momenteel verspreid gelegen
bezoekersparkeerplaatsen op één plaats, en in de avonduren door de eventuele inplanting van een
podiumkunstenzaal op de Hertogensite. Wijzigingen in de verkeersstroom zullen zich voornamelijk
voordoen in de Donkerstraat.
Afhankelijk van het al dan niet loskoppelen van de Kapucijnenvoer en de Brusselsestraat8, zal zich
een verschillende verkeersstroom voordoen in de Donkerstraat. Op basis van een beperkte
modellering met CAR Vlaanderen 2.0 voor de Donkerstraat, wordt in onderstaande tabel een
evaluatie gemaakt van de huidige en de te verwachten emmissiebijdragen door het verkeer. De
resultaten zijn geldig op een afstand van 20 m van de wegas, gezien de grote breedte van de
Donkerstraat.
Jaargemiddelde concentraties (µg/m³)

Etmaalgemiddelde

NO2

PM10

PM2,5

verkeersintensiteit

8

Het GRS Leuven voorziet de uitwerking van een lussenstructuur voor het autoverkeer waarbij de parking Den Bruul enkel te

bereiken zal zijn via de Donkerstraat – Brouwersstraat. De invalsweg via de Kapucijnenvoer wordt best geknipt voor
autoverkeer t.h.v. de aansluiting met de Brusselsestraat.
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│

Huidige situatie

5.258

26,9

24,3

17,5

Toekomstige situatie zonder knip

6.867

27,6

24,4

17,6

Toekomstige situatie met knip

7.666

27,9

24,4

17,7

Overzicht van de verwachte jaargemiddelde concentratie op 20 m van de wegas t.h.v. de Donkerstraat

Uit onderstaande tabel blijkt bovendien dat de achtergrondwaarden in het projectgebied in de
bestaande toestand goed overeenkomen met de gemodelleerde concentraties op 20 m van de
wegas. Dit duidt erop dat de totale immissieconcentratie langs de Donkerstraat vooral wordt bepaald
door de achtergrondconcentraties in een stedelijke omgeving en slechts in (zeer) beperkte mate door
het lokale verkeer doorheen de Donkerstraat. Ook op een kortere afstand van de wegas (bvb. 15 m
of 10 m) zal de bijdrage aan de luchtverontreiniging van het lokale verkeer beperkt zijn. Daar de
luchtkwaliteitsdoelstellingen op 20 m van de wegas ruim gerespecteerd worden, zal dit ook op
kortere afstand zeker het geval zijn.
Jaargemiddelde concentraties (µg/m³)

NO2

PM10

Grenswaarde
Projectgebied - Achtergrond (Life+ ATMOSYS)
Donkerstraat op 20 m - Huidige situatie (5258 vrtg/etmaal)
Donkerstraat op 20 m - Toekomstige situatie zonder knip (6867 vrtg/etmaal)
Donkerstraat op 20 m - Toekomstige situatie met knip (7666 vrtg/etmaal)

40
26-30
26.9
27.6
27.9

40
21-25
24.3
24.4
24.4

PM2,5
25
16-20
17.5
17.6
17.7

Op basis van de bovenstaande resultaten kan besloten worden dat de verwachte concentraties voor
zowel NO2, PM10 als PM2,5 in de huidige situatie en de 2 toekomstige situaties ruim onder de
geldende grenswaarden blijven. Er zijn bijgevolg geen significante effecten op de luchtkwaliteit te
verwachten ten gevolge van het project.
Het plan laat toe dat de verluchtingskokers voor de parking uitmonden op plaatsen die niet
onmiddellijk aan kwetsbare functies of gevelopeningen van woningen grenzen. Ook op heel lokaal
vlak zijn er daarom geen aanzienlijke effecten te verwachten.

8.1.3. Water en bodem - WATERTOETS
De bestaande toestand is de referentiesituatie. Ze is voor omschreven in § 4.3.3.
Afvalwater
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase van de ondergrondse parking die het RUP mogelijk maakt, zal afhankelijk van
de gekozen uitvoeringstechniek (tijdelijk) een bemaling noodzakelijk zijn om de bouwput droog te
trekken of om te kunnen werken in den droge. Eventueel bemalingswater kan geloosd worden in de
Dijle. Er mag geen verontreinigd bemalingswater geloosd worden in oppervlaktewater. Het
bemalingswater zal daarom gecontroleerd worden op de aanwezigheid van verontreiniging alvorens
het geloosd wordt in het oppervlaktewater. Indien het bemalingswater verontreinigd is, dient het
gesaneerd te worden voor de lozing. Elk project van deze omvang zal onderworpen worden aan een
project-m.e.r.-screening, waardoor er geen aanzienlijke effecten worden verwacht omwille van het
RUP.
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Exploitatiefase
In de ondergrondse rotatieparking worden enkele toiletten voorzien. Dit sanitair afvalwater zal
afgevoerd worden naar het rioleringsstelsel in de aanpalende straten. De hoeveelheid afvalwater die
geproduceerd zal worden, zal beperkt zijn. Aangezien het afvalwater aangesloten kan worden op een
operationele
waterzuiveringsinstallatie,
worden
geen
effecten
verwacht
op
de
oppervlaktewaterkwaliteit door het afvalwater afkomstig van het plangebied.
Verontreiniging van bodem en grondwater
Aanlegfase

Tijdens de aanlegfase van het ondergrondse project dat het RUP mogelijk maakt, kan er accidentele
bodemverontreiniging optreden ten gevolge van lekken en/of morsverliezen van voornamelijk olie
en/of brandstoffen tijdens het gebruik en onderhoud van het machinepark. Rekening houdend met
het feit dat een dergelijke bodemverontreiniging volgens de bepalingen van het
Bodemsaneringsdecreet als nieuw te beschouwen is, dient de aannemer bij het optreden van
calamiteiten onmiddellijk in te grijpen en de nodige maatregelen te treffen om bodem- en
grondwaterverontreiniging uit te sluiten. De impact van eventuele incidenten wordt hierdoor als niet
aanzienlijk beoordeeld.
De hoeveelheid grondverzet ten behoeve van het project wordt geraamd op ca. 70.000 m³, waarvan
60.000 m³ afgevoerd zal moeten worden. Bij het grondverzet dient het Bodemdecreet van de
Vlaamse wetgeving, uitgevoerd in het Vlarebo, te worden gerespecteerd. Er zal een technisch verslag
opgemaakt worden om de milieuhygiënische kwaliteit van de uit te graven gronden te bepalen.
Hierbij zal ook aangegeven worden of en in welke bestemmingstypen de gronden hergebruikt
kunnen worden. Op die manier wordt de verspreiding van een eventuele bodemverontreiniging
tegengegaan, en zijn er geen aanzienlijke effecten ten gevolge van het RUP te verwachten.
Exploitatiefase
Het plan beoogt het vergunbaar maken van een ondergrondse rotatieparking. Deze inrichting gaat
niet gepaard met een verhoogd risico op een grond- of grondwaterverontreiniging aangezien de
terreindelen waar auto’s zullen rijden of parkeren, volledig verhard zullen worden. Hierdoor kunnen
eventuele olielekken of andere verontreinigende stoffen niet in de bodem dringen.
Bovenop de ondergrondse parking wordt een gronddekking van 1 meter voorzien. Het maaiveld zal
terug ingericht worden als park. Deze functie impliceert geen effecten op de bodemkwaliteit
aangezien er geen risicoactiviteiten plaatsvinden.
Overstromingsrisico’s en gevolgen voor de grondwaterstand
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase zal (tijdelijk) een bemaling noodzakelijk zijn om de bouwput droog te trekken
of om te werken in den droge.
Een inschatting van het bemalingsdebiet en de perimeter kan gedaan worden op basis van de
hydrogeologische bouw en de hydraulische parameters van de verzadigde bodemlagen.
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De hydrogeologische bouw, hierboven vermeld, wordt hier hernomen en aangevuld met
boorinformatie van een diepe boring:
• een zwakke, plaatselijk veenhoudende, kleigrond in de eerste 4,5 à 5,5 m–mv;
• matig gepakt zand tot een diepte van 7,0 à 8,5 m–mv;
• dicht tot zeer dicht silt- of glauconiethoudend zand over de verdere sondeerdiepte (16,6 à 18,6
m-mv).

Vanaf de einddiepte van de sondering begint normaliter een 18 m dikke kleilaag die licht
zandhoudend is met daar onder een 17 m massieve kleilaag. Beide behoren tot het “kleihoudend
facies van de Formatie van Kortrijk”. De glauconiethoudende silthoudende zandlaag in het onderste
gedeelte van de sonderingen behoort tot het “zandig facies van de Formatie van Kortrijk” en is ter
plaatse 8 tot 10 m dik.
De bouwput gaat tot een diepte van 10,6 m-mv en het grondwater zit op en diepte van ca. 1,6 m-mv.
Dit betekent dat de lokale waterstijghoogte ongeveer 9,5 m verlaagd dient te worden, en dit over
een bouwoppervlak van ongeveer 4.000 m².
Binnen het RUP zijn verschillende uitvoeringstechnieken mogelijk. Momenteel is het nog niet
duidelijk welke uitvoeringstechniek gebruikt zal worden. Daarom worden in de voorliggende
screeningsnota 2 opties en hun mogelijke effecten besproken.
De bouwput wordt eerst afgezet met grond- en waterkerende secanspalen.
Bij een ondiepere installatie dan 18 m (optie 1) zal de bodem van de bouwput in het goed
doorlatende zandig facies zitten en zal tijdens de werken een bemaling nodig zijn om te kunnen
werken in den droge. Debiet en invloedsfeer kunnen met de volgende formule geraamd worden:

waarbij Φ =
daling grondwaterstijghoogte (m)
Q=
bemalingsdebiet (m³/dag)
KhD =
transmissiviteit laag waarin bodem bouwput uitgegraven is (m²/dag) waarin Kh = horizontale
hydraulische doorlatendheid (m/dag) en D = dikte watervoerende laag (m)
R=
equivalente straal bouwput (m)
r=
afstand vanaf centrum bouwput (m)
λ=
waarin c = hydraulische weerstand van de laag boven bodem bouwput (dagen) of c = D/Kv met
√
Kv = verticale hydraulische doorlatendheid (m/dag) en D = dikte laag (m)

Volgens de gegevens van het Vlaams Grondwatermodel en andere referenties kunnen de
gemiddelde hydraulische doorlatendheden als volgt samengevat worden:
• veenhoudende kleigrond: Kv = 0,01 m/dag en c = D/Kv = 4/0,01 = 400 dagen;
• zandig facies Formatie van Kortrijk: Kh = 2 m/dag en D = 2 m;
• kleihoudend facies Formatie van Kortrijk: Kv = 0,002 m/dag.
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De dikte van het zandig facies wordt, in de situatie waarbij de secanspalenwand op een diepte van 16
m geplaatst wordt, gelijkgesteld aan 2 m.
Bij deze optie blijft de invloedsfeer
vloedsfeer door de geringe doorlatendheid van de watervoerende laag vrij
beperkt. Op ca. 100 m afstand van het centrum van de bouwput is dit 1 m, op 180 m vanaf wordt nog
10
5 cm geraamd9. Het debiet dat hiermee overeenkomt is ongeveer 330 m³/dag (< drempelwaarde
drempelwa
van bijlage II van het MER-besluit).
besluit). Om effecten op de grondwatertafel in de omgeving zoveel
mogelijk te beperken, moet bij deze uitvoeringstechniek wel een retourbemaling voorzien worden.
Gezien de aanwezigheid van bebouwing in de omgeving, is een retourbemaling
retourbemaling noodzakelijk bij deze
techniek. Deze voorwaarde wordt verordenend opgenomen.

│

Invloedsstraal van de bemaling met secanspalenwand op diepte van 16m zonder retourbemaling

Wanneer de secanspalenwand wordt geplaatst tot een diepte van 20 m (optie
(optie 2) zitten de palen ca. 2
m verankerd in het slecht doorlatende, niet watervoerende kleiig facies en zal de bemaling beperkt
zijn tot het droogtrekken van de bouwput. Effecten op de grondwatertafel buiten de bouwput zijn bij
deze uitvoeringstechniek tot nagenoeg
agenoeg nul gereduceerd, zowel debietsdebiets als perimetergewijs.
Aangezien bij optie 2 het bemalingsdebiet minimaal is, en aangezien bij optie 1 een retourbemaling
wordt opgelegd om de effecten op de grondwatertafel te vermijden, zullen de werkelijk af te voeren
voe
debieten in alle gevallen beperkt zijn. Enkel de restanten dienen geloosd te worden in de Dijle. Op
die manier blijven de lozingsdebieten op de Dijle beperkt en worden er geen aanzienlijke effecten op
het overstromingsregime verwacht.
9

Er werd gerekend met de evenwichtssituatie, waarbij de watertafel de dalende grondwaterdruk
grondwaterdru
volledig gevolgd is en de neerslaghoeveelheden buiten beschouwing werden gelaten.
10

rubriek 10.o: Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater: Onttrekken van grondwater, met
inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd
niet
reinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, als het
netto onttrokken debiet 2500 m³ per dag of meer bedraagt.
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Door de secanswand tot in de kleihoudende facies te plaatsen (= optie 2), worden de
bemalingsdebieten nagenoeg tot nul gereduceerd. In deze situatie dient er geen bemalingswater
geloosd te worden, en zijn er geen aanzienlijke effecten op de grondwaterstand te verwachten.
Aangezien de voorschriften garanderen dat er geen aanzienlijke daling van de grondwaterstand
optreedt ten gevolge van de werken, is het risico op zettingen van gebouwen in de omgeving ook
zeer beperkt.
Tijdens de aanlegfase zijn er geen verharde oppervlakten of overdekte constructies gepland met een
aanzienlijk effect op de afvoer van hemelwater.
Exploitatiefase
Het plangebied situeert zich niet in effectief overstromingsgevoelig gebied of in een risicozone voor
overstromingen. Bovendien wordt de geplande parking volledig ondergronds voorzien. De mogelijke
projecten binnen dit plan impliceren in de exploitatiefase bijgevolg geen effecten op het
overstromingsregime van de Dijle.
De rotatieparking die binnen het plangebied gerealiseerd zal worden, is volledig ondergronds. De
bovengrondse delen beperken zich tot de toegangen en verluchtingsinstallaties. Bovenop de parking
wordt een gronddekking van 1 meter voorzien. Het insijpelend hemelwater dat van de ondergrondse
dakconstructie afstroomt, kan in de zones rond de parking in de bodem infiltreren. De bovengrondse
delen zijn beperkt in oppervlakte waardoor het afstromend hemelwater er naast in de bodem kan
sijpelen. Het hemelwater dat van de wegenis in de Brouwersstraat afstroomt, wordt gescheiden
afgevoerd. De aanwezige hemelwaterafvoer in het park boven de parking wordt na de werken
hersteld. Hemelwater dat van de paden en (semi)verharde sportterreinen in het park zal afstromen
kan er naast in de bodem dringen. Er wordt bijgevolg geen aanzienlijke wijziging van de afvoer- en
infiltratiekarakteristieken van het hemelwater verwacht.
Tijdens de exploitatiefase is er geen bemaling noodzakelijk.
De ondergrondse rotatieparking die in binnen het plangebied voorzien wordt, vormt een
ondoorlatende constructie in de ondergrond. Vanwege de ligging in grondwaterstromingsgevoelig
gebied is het zogenaamde afdammingseffect op de grondwaterstroming niet uit te sluiten. Dit kan
eenvoudig geremedieerd worden door het plaatsen van een perifere drain rond het bouwproject, op
basis van gemeten waterstandsgegevens. Deze voorwaarde wordt in de voorschriften mee
opgenomen.

8.1.4. Geluid en trillingen
De bestaande toestand is de referentiesituatie. Ze is omschreven in § 4.3.4.
Aanlegfase
De werken tijdens de aanlegfase van de ondegrondse parking die het RUP mogelijk maakt, gaan
gepaard met geluids- en trillingsemissies die zowel afkomstig zijn van het werfverkeer als van de
werfmachines. Mogelijke maatregelen om de hinder van geluids- en trillingsemissies te beperken en
aldus het plan milieuvriendelijker te maken, zijn:
• geen werkzaamheden tussen 19u ‘s avonds en 7u ‘s morgens;
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• gebruik maken van de meest geluidsarme machines en technieken (minstens voldoen aan KB);
• luidruchtige machines afgeschermd opstellen.

De aanlegfase is tijdelijk van aard en zal zich enkel tijdens de dag voordoen. De effecten kunnen dus
niet als aanzienlijk worden beschouwd.
Exploitatiefase
De exploitatie van de rotatieparking gaat niet gepaard met een aanzienlijk bijkomende
verkeersgeneratie. Het bestaande verkeer zal zich voornamelijk anders verdelen over het netwerk.
Zo zal extra verkeer naar de omgeving van de parking toe getrokken worden door de concentratie
van momenteel verspreid gelegen bezoekersparkeerplaatsen op één plaats, en in de avonduren door
de eventuele inplanting van een podiumkunstenzaal op de Hertogensite. Deze wijzigingen in de
verkeersstroom zullen zich voornamelijk voordoen in de Donkerstraat. De verkeersstroom in deze
straat is afhankelijk van het al dan niet loskoppelen van de Kapucijnenvoer en de Brusselsestraat.
In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. tabel wordt het bestaande verkeer en het bijkomende
verkeer t.g.v. de rotatieparking weergegeven in de Donkerstraat voor een donderdag. De
verkeersintensiteiten zijn uitgedrukt in aantal voertuigen per uur per rijrichting. Vervolgens wordt de
procentuele verhoging van het verkeer op de Donkerstraat bepaald. Deze procentuele verhoging van
het verkeer wordt vertaald/omgezet naar een akoestisch effect met behulp van de volgende
berekening: geluidseffect = 10 log(1 + X/Y) waarbij X het extra verkeer is en Y het bestaand verkeer.
Zonder knip tussen de Kapucijnenvoer en Brusselsestraat blijft de toename van het verkeersgeluid
beperkt tot maximaal 1,2 dB(A) gedurende de avondspits. Deze akoestische toename is te
beschouwen als zeer beperkt, want auditief niet of nauwelijks waarneembaar.
Bestaande
situatie

Zonder knip

Met knip

Toekomstige situatie

Toekomstige situatie
Geluids-

Tijdstip
In

Uit

In

Uit

Toename

toename

verkeer

(dB(A))

GeluidsIn

Uit

(%)

│

Toename

toename

verkeer

(dB(A))

(%)

OSP

200

151

222

152

6,6%

0,3

214

381

69,5%

2,3

ASP

199

229

314

245

30,6%

1,2

437

187

45,8%

1,6

Berekening procentuele verkeerstoename en akoestische toename t.h.v. de Donkerstraat

Wanneer de link Kapucijnenvoer – Brusselsestraat geknipt wordt voor autoverkeer (flankerend
beleid), zal er meer verkeer door de Donkerstraat gaan. De geluidstoename zal hierdoor 1,6 tot 2,3
dB(A) bedragen. Deze geluidstoename is het grootst tijdens de ochtendspits.
Ook deze geluidstoename is auditief nog beperkt te noemen. De eigenlijke geluidsimpact van de
verkeerstoename op het oorspronkelijke omgevingsgeluid zal immers kleiner zijn dan 2,3 dB(A).
Tijdens de ochtend- en avondspits ligt het achtergrondgeluid gemiddeld hoger dan buiten de
spitsuren. De extra geluidsbelasting tijdens de ochtend- en avondspits zal bijgevolg minder zwaar
doorwegen op het omgevingsgeluid.
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Voor de Donkerstraat is deze toename van de geluidsbelasting niet als aanzienlijk milieueffect te
beschouwen. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de geluidsbelasting op het openbaar domein in
de huidige toestand, maar de verkeersbelasting in deze straat is relatief laag voor een
binnenstedelijke invalsweg. Tellingen van 2011 wijzen uit (zie bespreking bestaande toestand
mobiliteit) dat de belasting van de Donkerstraat lager ligt dan heel wat andere binnenstedelijke
invalswegen. De inschattingen van de verkeersintensiteiten na aanleg van parking Den Bruul en met
knip Kapucijnenvoer-Brusselsestraat, voorspellen een verkeersbelasting van de Donkerstraat van
maximaal 624 voertuigbewegingen per uur (beide richtingen samen). Dergelijke verkeersbelasting
ligt nog steeds een heel eind onder de belasting die courant op andere verkeerslussen voorkomt (zie
bespreking bestaande toestand – mobiliteit). Ze bedraagt nog steeds minder dan de helft van
“maximale wegcapaciteit in functie van de leefbaarheid”, die bepaald wordt op 650
voertuigbewegingen per uur per richting11.
Gezien het brede profiel van de betrokken straten, kan dus niet verwacht worden dat er sprake zal
zijn van een ernstig milieueffect op vlak van geluid voor wat betreft de ontsluitende straten, zelfs niet
met het flankerend beleid ‘knip Kapucijnenvoer-Brusselsestraat’.
In de directe omgeving van de in- en uitrit van de ondergrondse parking in de Brouwersstraat
kunnen hogere geluidsniveaus optreden ten gevolge van geluid dat binnen de tunnelmond
weerkaatst wordt. Om dit effect te vermijden zal de in- en uitrit bekleed worden met
geluidsabsorberende gevelelementen om klankkasteffecten te vermijden. De voorschriften nemen
dit mee als voorwaarde.
De ventilatoren van de verluchtingsinstallaties van de ondergrondse parking hebben in normale
omstandigheden geen grote geluidsproductie en veroorzaken bijgevolg geen aanzienlijke effecten. In
de bestaande ontwerpen van mogelijke inplanting, bevinden ze zich ook niet vlakbij of tegen
bestaande woningen. Hiervan is geen aanzienlijk effect te verwachten.

8.1.5. Energie- en grondstoffenvoorraden
De functies en projecten die mogelijk worden binnen het geplande RUP hebben hierop geen effect.

8.1.6. Atmosfeer en klimatologische factoren
Deze discipline kan worden herleid tot beoordeling van de aspecten ‘lucht’ en ‘water’: zie § 8.2.2 en §
8.2.3.

8.1.7. Licht
De bestaande toestand is de referentiesituatie. Ze is voor wat betreft licht omschreven in § 4.3.5.
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase zal de werf verlicht worden wanneer de werkzaamheden voor zonsopgang of
na zonsondergang plaatsvinden. Om lichthinder voor de omwonenden te beperken zal het verlichten
van de werf steeds beperkt worden tot de zones waar het nodig is. Het verlichten van de werf
gedurende de nachtperiode zal vermeden worden.

11

Categorisering van het wegennet zoals beschreven in de leefbaarheidscapaciteit groep Swartenbroekx,
verkeersmodel Noord-Limburg 1991
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Exploitatiefase
Binnen het heraangelegde park boven de ondergrondse rotatieparking zal opnieuw een verlichting
van de paden voorzien worden. De sportvelden worden niet voorzien van een aparte verlichting. Er
zal gewerkt worden met een neerwaartse en gerichte verlichting waardoor lichthinder naar de
omgeving toe vermeden wordt. De verlichting zal gedimd worden tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s
morgens. Er zal gebruik gemaakt worden met wit licht of LED.

8.1.8. Fauna en flora
De referentiesituatie is de bestaande toestand, omschreven in § 4.3.2.
Aanlegfase
In functie van de aanleg van de ondergrondse rotatieparking zullen alle bomen binnen de werfzone
gekapt moeten worden. Ook de bestaande hoogstammen langs de Brouwersstraat zullen moeten
verdwijnen.
In functie van de heraanleg van het recreatiedomein Den Bruul medio jaren 2000, werd een
inventaris en evaluatie van het aanwezige groen uitgevoerd. Aan de hand van deze gegevens,
werden verschillende scenario’s voor de inplanting van de parking overwogen (zie § 6.2.1.). Er werd
gekozen voor het scenario waarbij het mogelijk is om na de aanlegfase opnieuw groen aan de kant
van de Brouwersstraat aan te planten. Dit scenario houdt tevens ruim voldoende afstand van de
meest waardevolle bomen van het park, die in de omgeving van het ontmoetingscentrum staan. De
inplanting is zo, dat de bouwput voor de parking van deze meest waardevolle bomen een afstand van
minstens 10 meter bewaart.
Er moeten wel 2 bomenclusters sneuvelen aan de zijde van Het Torentje. Alhoewel er in beide
clusters een waardevolle boom staat, zijn de waardevolle bomen volgens de groendienst omgeven
door minder waardevol groen dat geen lang leven beschoren is, en hebben de waardevolle als
solitaire boom weinig overlevingskansen. De bomen langs de Brouwersstraat werden in het verleden
als weinig waardevol beschouwd.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het verlies van de hoogstammige bomen in het
park aanvaardbaar wordt geacht. De meest waardevolle bomen waarvan voldoende afstand moet
worden bewaard (minstens 10m van de bouwput), zijn aangeduid in het RUP.
Er worden geen aanzienlijke effecten op fauna en flora verwacht aangezien het plangebied een
geringe ecologische waarde heeft, aangezien er geen voor natuur kwetsbare gebieden in de
omgeving aanwezig zijn, en aangezien de voorschriften opleggen dat de meest waardevolle bomen
op het terrein moeten worden behouden.
Het verlagen van de grondwatertafel tijdens de aanlegfase kan leiden tot verdrogingseffecten. Om
deze effecten op de resterende bomen in het park en in de omgeving te vermijden, dient een
uitvoeringstechniek gekozen te worden waarbij aanzienlijke effecten op de grondwatertafel buiten
de bouwput vermeden worden. Deze voorwaarde is opgenomen in de voorschriften. Dit kan door de
secanspalen uit te voeren tot in de kleihoudende fracies of door het voorzien van een
retourbemaling.

THRUP-verkeer 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul – plan-me.r.-screening
Stad Leuven, afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, juni 2015

Pagina 62 van 67

Exploitatiefase
Het RUP garandeert best het behoud van de meest waardevolle bomen. Er zal voldoende ruimte
voorzien worden om opnieuw hoogstammige bomen aan te planten. Na de realisatie van de
ondergrondse rotatieparking zal het park terug heraangelegd worden als recreatiedomein in een
parkachtige omgeving, zoals vandaag gekend. De keuze van de aan te planten bomen in het park
wordt voornamelijk bepaald door de esthetische kenmerken van de soort. Gezien het gaat om
aanplantingen in een verstedelijkte omgeving en in een sport-, recreatie- en wandelpark, wordt het
gebruik van niet inheemse soorten aanvaardbaar geacht.
Het voorzien van groen binnen het plangebied zal in ieder geval ook positieve effecten hebben ten
aanzien van fauna en flora in de stad.

8.1.9. Landschap, onroerend erfgoed en archeologie
De referentiesituatie is de bestaande toestand. Deze is omschreven in § 3.1.3 en 4.4.
Aanlegfase
Het aanwezige erfgoed bevindt zich buiten de grenzen van het plangebied waardoor er geen verlies
van landschappelijke erfgoedwaarden optreedt. Wel zal er tijdens de aanlegfase visuele verstoring
optreden ten gevolge van bv. het werken met kranen, de opslag van materiaal, de bouwput,… Deze
verstoring is tijdelijk van aard en wordt niet als aanzienlijk beschouwd.
de

Gezien de ligging van het plangebied, niet ver van de 12

eeuwse stadsomwalling, aan de

12

middeleeuwse Brouwersstraat , en op de site van de voormalige priorij van de Heilige Ursula en de
13

11.000 Maagden , kan aangenomen worden dat de kans bestaat dat er nog onbekend bodemkundig
erfgoed aanwezig is. Graafwerken en grondwaterverlagingen kunnen dit erfgoed verstoren. Er zal
daarom (wanneer dit gevraagd wordt door onroerend erfgoed) een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd worden bestaande uit een bureaustudie, proefputten en nadien eventueel vlakgraving. Op
die manier wordt vermeden dat onbekend bodemkundig erfgoed ongedocumenteerd verloren gaat.

Exploitatiefase

12 De Brouwersstraat werd tussen de 14de en de 17de eeuw de "Langen Bruel" genoemd en bestond
aanvankelijk uit 2 delen: de Predikherinnenstraat, die liep van aan de Lei tot aan de Fonteinstraat, en de
Peperstraat, het gedeelte tussen de Fontein- en de Ridderstraat. De Langen Bruel lag net buiten de eerste
omwalling en was van de stad afgesloten door de Minnepoort.
De Brouwersstraat werd genoemd naar de brouwerijen die er gevestigd waren en gedurende lange tijd het
straatbeeld grotendeels beïnvloedden. De bebouwing van de Brouwersstraat was aanvankelijk vooral
geconcentreerd aan de Minnepoort, maar werd vanaf de tweede helft van de 19de eeuw voornamelijk met
arbeiderswoningen uitgebreid naar de Donkerstraat tot aan de Ierse Predikherenstraat. De verbreding van de
straat ter hoogte van de Fontein- en de Donkerstraat maakten van de Brouwersstraat algauw een invalsweg.
13

Ter hoogte van de huidige Raoul Claesstraat, stond eertijds de Priorij van de Heilige Ursula en de 11.000
Maagden, gesticht in 1415 en vlak voor de Franse Revolutie omgevormd tot meisjesschool. Achter de tuinmuur
de
met renaissancepoort, stond een tot de 15 eeuw opklimmend klooster dat door bombardementen in 1940 totaal
verwoest werd. Ook van de rest van de bebouwing in de straat blijft vandaag niets meer over. De site van de
priorij werd in 1957 opgesplitst: het grootste gedeelte doet dienst als speelterrein, het Bruulpark. De rest werd
toegewezen aan de paters assumpionisten die er een nieuw klooster lieten bouwen naar ontwerp van architect G.
Volckrick. Toen werd ook de Raoul Claesstraat aangelegd. Heden wordt het straatbeeld sterk bepaald door grote
appartementsgebouwen, zowel op de altijd al bebouwde zijde, als op de overwelfde Dijle.
THRUP-verkeer 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul – plan-me.r.-screening
Stad Leuven, afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, juni 2015

Pagina 63 van 67

De rotatieparking die gepland wordt, zal volledig ondergronds gerealiseerd worden. Enkel de in- en
uitrit zal zichtbaar zijn ter hoogte van de Donkerstraat/Brouwersstraat. De Brouwersstraat zal een
herinrichting ondergaan. Er zal een middenberm gecreëerd worden waar de toegang tot de parking
in verwerkt wordt. De visuele impact van deze ingrepen wordt verwaarloosbaar geacht gezien de
ligging in stedelijke omgeving.
Het terrein boven de parking zal terug ingericht worden als park. De invulling zal overeenkomen met
de huidige inrichting: kronkelende paden, sport- en grasveldjes, speeltoestellen, … Wat betreft de
landschappelijke invulling van het plangebied worden er bijgevolg geen aanzienlijke effecten
verwacht eens de mogelijke projecten binnen het RUP volledig gerealiseerd zijn.

8.1.10. Mens en ruimte
Verschillende relevante aspecten werden hierboven reeds besproken: licht, geluid, mobiliteit,… In
deze paragraaf worden bijkomend nog de effecten van de verschuivingen in de verkeersstromen op
de bewoning in een ruimer stadsdeel besproken. Ook de ruimtelijke veiligheid komt hier aan bod.
Bestaande toestand
Aansluitend aan het plangebied zijn voornamelijk woonfuncties aanwezig.

│

Ligging kwetsbare functies in de omgeving

Kwetsbare functies op minder dan 200 m van het plangebied zijn 2 kinderdagverblijven (De
Wurpskes en Sint-Jacob), de vrije basisschool in de Ridderstraat en het centrum voor
Volwassenenonderwijs VIVA Socialistische Vooruitziende Vrouwen van Brabant in de Mechelsestraat.
Gevaarlijke bedrijven zijn niet te vinden op een afstand van minder dan 2km van het plangebied. Net
buiten deze perimeter ligt het bedrijf Imec, aan de Kapeldreef te Heverlee.
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Exploitatiefase
Op basis van de effectbespreking van lucht blijkt dat er geen significante effecten op de luchtkwaliteit
te verwachten zijn ten gevolge van de mogelijke projecten binnen het plangebied. Het akoestisch
effect van de toename van het verkeersgeluid in de Donkerstraat ligt in de situatie zonder knip op de
grens van wel of niet verwaarloosbaar. Wanneer de link Kapucijnenvoer – Brusselsestraat geknipt
wordt voor autoverkeer, zal de geluidstoename wel waarneembaar zijn. Het effect zal zich
voornamelijk tijdens de spits voordoen. De gevolgen binnen de discipline ‘mens’ zijn dus niet geheel
verwaarloosbaar als enkel de onmiddellijke omgeving in beschouwing wordt genomen.
De knip van de link Kapucijnenvoer – Brusselsestraat zorgt echter voor een sterke ontlasting van de
Kapucijnenvoer. Langs de Kapucijnenvoer wonen naar schatting 1.293 inwoners tegenover naar
schatting 360 bewoners aan de Donkerstraat – Petermannenstraat – Brouwersstraat (tot aan
Handbooghof). Globaal genomen over het westelijk deel van de binnenstad, is het effect op vlak van
geluid, maar in het algemeen ook op vlak van verkeershinder, dus positief.

Op gebied van ruimtelijke veiligheid, zorgt het RUP niet voor bijkomende risico’s. Het dichtst bij
gelegen Sevesobedrijf Imec is een lage drempel bedrijf, op meer dan 2 km gelegen. Tussen dit bedrijf
en het plangebied is een ruime bebouwde omgeving te vinden. Het concentreren van de
parkeergelegenheid voor bezoekers onder Den Bruul en het behouden van de bovengrondse
recreatie, heeft geen impact op de veiligheid.

8.1.11. Grensoverschrijdende effecten
Gelet op de ligging van het plangebied, de lokale schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van
aanzienlijke milieueffecten dient te worden geconcludeerd dat er geen gewest- of
landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen door de uitvoering van de RUP’s.

8.2.

Onderzoek van de plan-m.e.r.-plicht

Het RUP Den Bruul vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project dat is
opgesomd in de bijlage I, II of III van het project m.e.r.-besluit van 10 december 2004.
Het RUP vormt geen kader voor een project dat valt onder de bijlagen I of II van het genoemde
besluit. Het vormt wel het kader voor de inplanting van een parking, die kan worden opgevat als een
werk onder sectie 10b ‘stadsontwikkelingsprojecten met inbegrip van de bouw van winkelcentra en
parkeerterreinen’. Onder bijlage I en II vallen parkings die een verkeersgenererende werking hebben
met pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur. De
verkeersgeneratie werd berekend in de toegevoegde mober. Deze wees uit, dat het maximaal aantal
te verwachten voertuigbewegingen per beperkt blijft tot 118 personenwagens, dus 236 per twee
uur. “De parking zal op een werkdag in een ochtendpiekmoment (10 u) een attractie kennen van 118 personenwagens per
uur. Tijdens een avondpiekmoment van een werkdag zal de parking een attractie kennen van 14 tot 25 personenwagens

(Mobiliteitseffectenrapportage
(MOBER) ondergrondse rotatieparking Den Bruul Leuven (Arcadis), p. 55). Het RUP vormt daarom
niet het kader voor een project onder bijlage I of II.
per uur en een productie van 48 tot 66 personenwagens per uur (16 – 18 u).”
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Het RUP laat wel een project toe dat is opgesomd in rubrieken 10b (stadsontwikkelingsprojecten met
inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen) en 13 (wijziging of uitbreiding van
projecten, met name van aangelegde wegen) van bijlage III van dit besluit.
Dergelijke RUP’s kunnen van rechtswege plan-MER-plichtig zijn. Voor dergelijk RUP moet worden
aangetoond dat het RUP het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine
wijziging betreft. In dat geval is het RUP screeningsgerechtigd.
Het gaat inderdaad om een project van beperkte omvang. Het RUP beslaat een zeer klein gebied van
nauwelijks 2ha. Het vormt het kader voor de verschuiving van bestaande parkeerplaatsen op het
openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van Den Bruul (straten en pleinen in het
noordwestelijk gedeelte van de binnenstad), naar een gebundelde ondergrondse parking, zoals
omschreven in het principebesluit omtrent het parkeerbeleid in de Benedenstad. Het RUP verzorgt
dus een herorganisatie van het parkeren op lokaal niveau, in een zone van ca. 20ha die ongeveer 5%
van de Leuvense binnenstad beslaat. De te verwachten verkeersgeneratie van de parking ligt zeer ver
onder de ondergrens voor de project-m.e.r.-plichtige projecten van bijlagen I en II van het projectm.e.r.-besluit vallen en dus automatisch project-m.e.r.-plichtig zijn. De wijzigingen die door het RUP
worden mogelijk gemaakt, betreffen dus kleinere verschuivingen van lokaal niveau voor een beperkt
gebied. De bovengrondse bestemming blijft recreatie in een parkachtige omgeving, zoals ze heden al
bestaat.
Het RUP is geen plan of programma waarvoor een passende beoordeling vereist is zoals bepaald
door het artikel 36ter §3 van het natuurdecreet.
Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het RUP niet plan-MER-plichtig
is, maar wel screeningsplichtig.

9.

BESLUIT

Er werd geconcludeerd dat het voorliggende RUP screeningsgerechtigd is omdat het een klein gebied
op lokaal niveau of kleine wijziging betreft. Het resultaat van bovenstaande m.e.r.-screening toont
bovendien aan dat de uitvoering van het voorliggende RUP geen aanzienlijke milieueffecten zal
veroorzaken die de opmaak van een plan-MER noodzakelijk maken. Enkel binnen de discipline geluid
zijn er zeer lokaal beperkte gevolgen te verwachten. Ook voor deze discipline geluid zijn de gevolgen
van de uitvoering van het RUP echter positief, als ze worden bekeken op een iets ruimer gebied
(inclusief de straten waar een belangrijke daling van de verkeersintensiteiten wordt verwacht).
De projecten die mogelijk zijn binnen het RUP, zijn bijgevolg niet van dergelijke aard dat ze de
ontwikkeling van activiteiten met aanzienlijke milieueffecten toelaten.

10.

BIJLAGEN

Bijlage 1: nota ‘Benedenstad Leuven: parkeerbeleid, openbaar domein en parking Den Bruul’
(Goedgekeurd gemeenteraad stad Leuven, 23 maart 2015)
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Bijlage 2: Mobiliteitseffectenrapportage (MOBER) ondergrondse rotatieparking Den Bruul (Arcadis
nv in opdracht van Stad Leuven, 2014)
Bijlage 3: inventarisatie van het groen in park Den Bruul (situatie voor heraanleg medio jaren 2000)
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