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1. INLEIDING
1.1 Statuut en samenstelling van het RUP
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit:
- deze toelichtingsnota;
- een plan bestaande toestand: geeft een weergave van de bestaande feitelijke en juridische
toestand;
- de stedenbouwkundige voorschriften met verordend karakter, opgedeeld in:
o voorafgaandelijke bepalingen;
o algemene bepalingen: bepalingen die gelden voor het volledige plangebied;
o bijzondere bepalingen per zone: bepalingen die uitsluitend gelden voor de
desbetreffende zone; deze hebben voorrang op de algemene bepalingen;
de voorschriften moeten gelezen worden in samenhang met het grafisch plan;
- een grafisch plan: geeft aan voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is en
vormt een grafische ondersteuning van de stedenbouwkundige voorschriften; dit plan heeft een
verordenend karakter;
- het register planschade, planbaten, kapitaal- en gebruikersschade.

1.2 Beschrijving van het plangebied
1.2.1 Situering van het plangebied

Het park/recreatiedomein Den Bruul bevindt
zich tussen de Brouwersstraat en de
Pereboomstraat in het noordwesten van de
Leuvense binnenstad. Het plangebied voor het
RUP komt grotendeels overeen met het
huidige park den Bruul, aangevuld met delen
van de aanpalende wegenis.

│

Situering plangebied binnen de stad Leuven

TH-RUP MOB I ‘Parking en recreatiedomein Den Bruul’
Toelichtingsnota

Stad Leuven, afdeling Ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid
Pagina 3 van 28

1.2.2 Afbakening van het plangebied
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan omvat, zoals aangeduid op het grafisch plan, het volgende gebied:
- drie percelen in eigendom van de stad, volledig gelegen in het park en recreatiedomein Den
Bruul;
- een gedeelte van het perceel in eigendom van de stad dat het appartementsgebouw te
Fonteinstraat 75 omgeeft en dat gedeeltelijk deel uitmaakt van het feitelijke park en
recreatiedomein Den Bruul;
- een deel van de aanpalende wegenis ‘Pereboomstraat’, namelijk tot aan de noordelijke grens
van het BPA L3 Sint-Geertrui (deel 2);
- een deel van de aanpalende wegenis ‘Brouwersstraat’, namelijk tot aan de zuidelijke grens
van het BPA L3 Sint-Geertrui (deel 2);
De grenzen zijn exact omschreven in de voorafgaandelijke bepalingen van de voorschriften.
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1.2.3 Bestaande situatie: ruimtelijk-functioneel

│

Luchtfoto bestaande toestand (bron: Googlemaps, januari 2015)

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.
Tussen de recreatievoorzieningen en constructies liggen wandelpaden in een groen aangelegde,
parkachtige omgeving. Ondanks de concentratie aan recreatievoorzieningen, heeft Den 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.
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│

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

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).
Den Bruul is omgeven door bebouwing; voornamelijk woongebouwen, hier en daar ook andere
functies zoals de kantoren van Interleuven (Brouwersstraat 6). Bij de woongebouwen rond Den Bruul
vinden we zowel de kleinschalige ‘rijhuizen’ (b.v. Brouwersstraat, huizen van het Torentje,…) als
grootschalige appartementsblokken (Fonteinstraat 75, R. Claesstraat 2, Halvestraat 8-10,…).

│

Links: kleinschalige bebouwing Het Torentje – rechts: grootschalige bebouwing R. Claesstraat

1.2.4 Bestaande situatie: bereikbaarheid
Bereikbaarheid van de site
Het park/recreatiedomein Den Bruul zelf is enkel toegankelijk voor zacht verkeer, 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).
Deze ligt in het verlengde van de invalsweg vanuit de Mechelsepoort N26 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.
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│

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

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).
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

│

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

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
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capaciteit wordt gebruikt. De uitgebreide bespreking is te vinden in de MOBER. We geven hier
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.
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
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).
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 binnen
een afgebakende zone parkeren (behalve in het parkeervrij gebied) met een bewonerskaart.

│

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

1.2.5 Bestaande situatie: andere aspecten
Einde 2014 werd de bestaande situatie op en rond de site Den Bruul in kaart gebracht voor wat
betreft een aantal milieutechnische disciplines, zoals luchtkwaliteit, natuurwaarden,
waterhuishouding, geluids-, -trillings- en lichthinder. Hetzelfde gebeurde voor de bestaande
erfgoedwaarden op de site en in de omgeving.

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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De analyses zijn opgenomen in de nota2 opgemaakt i.k.v. de plan-m.e.r.-screening, die de opmaak
van dit ruimtelijk uitvoeringsplan voorafging. Ze worden hier niet herhaald. We beperken ons tot de
belangrijkste conclusies:
-

Op vlak van luchtkwaliteit worden de normen niet overschreden.

-

M.b.t. natuurwaarden valt het plangebied niet binnen bepaalde formele selecties. Onderzoek
van de stad Leuven wees wel uit dat er een aantal bijzonder waardevolle solitaire bomen en
bomengroepen op de site staan waarvan het duurzaam voortbestaan in de huidige toestand
gegarandeerd is.

│

Aanduiding meest waardevolle bomen(groepen) op luchtfoto (blauw = benaderende contour plangebied)

-

De bestaande waterhuishouding wordt uitgebreider behandeld hieronder, in het gedeelte
‘watertoets’.

-

De bodem is sterk verstoord, en cultuurhistorische of wetenschappelijk waardevolle bodems zijn
niet aanwezig. Recent bodemonderzoek (2005) toonde geen bodemvervuiling aan die tot
sanering aanleiding moest geven.

-

Voor geluid, trillingen en lichthinder zijn er geen bijzondere aandachtspunten. De grote
evenementen die af en toe doorgaan op Den Bruul kunnen heel tijdelijk voor bepaalde hinder
zorgen.

-

Binnen het plangebied is er geen beschermd erfgoed, noch geïnventariseerd bouwkundig
erfgoed aanwezig. In de directe omgeving zijn er wel panden of groepen opgenomen in de
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Op de site, kant Pereboomstraat, staat echter wel een
gebouw van de hand van architect W. Van Der Meeren. Het betreft een gebouw dat opgetrokken
werd volgens zijn prototype van de EGKS-woning. Het is onduidelijk waarom dit pand niet op de
inventaris bouwkundig erfgoed werd opgenomen.

2

“Thematisch RUP Verkeersstructuur I – parking en recreatiedomein Den Bruul: Plan-m.e.r.-screeningsnota (ofwel ‘verzoek
tot raadpleging in het kader van het onderzoek tot milieueffectenrapportage’), Versie aangepast na de adviezen ontvangen
in mei en juni 2015”, p.11-24 en p.32-34
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Beschermd erfgoed is te vinden in de ruimere omgeving, maar heeft niet echt visuele linken met
de site Den Bruul.
Over de bestaande toestand op vlak van archeologie is momenteel weinig bekend. De merscreeningsnota vermeldt dat er een vraag zou kunnen komen vanwege onroerend erfgoed naar
archeologisch vooronderzoek. Ondertussen is de opmaak van een archeologienota, toe te
voegen aan de vergunningsaanvraag, decretaal verplicht voor projecten zoals de bouw van de
ondergrondse parking.

│

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

1.3 Aanleiding voor de opmaak van het RUP
Sinds het begin van de jaren 2000 werkt de stad Leuven aan verschillende projecten voor de
verbeterde ontwikkeling van de Leuvense Benedenstad. In de periode 2002 tot nu werden
masterplannen voor verschillende herontwikkelingsprojecten in de Benedenstad voorbereid en deels
uitgevoerd. Begin 2012 werden de verschillende doelstellingen voor de Benedenstad samengebracht
in een ‘Startnota Strategische Visie Benedenstad Leuven’.
Vanuit deze strategische visie, vanuit de verschillende lopende projecten in de Benedenstad en
Bodart, en vanuit het voortschrijdend mobiliteitsbeleid voor de Leuvense binnenstad, werd een
nieuwe visie ontwikkeld op de bereikbaarheid van de Benedenstad. De principes van deze
vernieuwde visie werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 maart 2015. Vanuit deze
principes worden verschillende deelprojecten verder uitgewerkt. Eén van deze projecten is het in
overeenstemming brengen van het ruimtelijk structuurplan Leuven van 2004 met deze vernieuwde
mobiliteitsvisie door een gedeeltelijke herziening. Dit wordt in het volgende hoofdstuk besproken.
Andere projecten betreffen de herontwikkeling van de noordelijke ziekenhuissite (Hertogensite), de
concrete voorbereiding van de autoluwe middeleeuwse stadskern, de verplaatsing van de buslijn
tussen het De Somerplein en Gasthuisberg,…
Ook de aanleg van een nieuwe centrumparking onder het park en recreatiedomein Den Bruul (in
plaats van de vroeger geplande rotatieparking op de ziekenhuissite), maakt deel uit van deze visie, en
is opgenomen in de herziening van het structuurplan. Voorliggend RUP vormt het kader voor de
aanleg van deze rotatieparking. En dit op zo’n manier dat de bovengrondse functie van Den Bruul als
park en recreatiedomein behouden kan blijven.
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De bestaande plannen van aanleg vormen het juiste kader voor de bovengrondse functie van Den
Bruul. Ze doen echter geen uitspraken over de mogelijke invulling van de ondergrond onder de site.
Om over de vergunbaarheid van een ondergrondse parking onder deze site geen juridische discussie
te laten ontstaan, heeft het stadsbestuur beslist om de BPA’s te vervangen door een nieuw op te
maken RUP. Dit moet het kader bieden voor een ondergrondse parking met max. 600 autoplaatsen,
en tegelijk de bovengrondse functie als park en recreatiegebied bestendigen.

2. BE S TAAN D JURIDIS CH K ADE R - RUIMTE LIJK
2.1 Bestaande plannen van aanleg
2.1.1 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.”
Dit deel van het gewestplan zal door het RUP worden opgeheven.

│

Bestaande BPA’s met benaderende contour RUP
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2.1.2 Bijzonder Plan van Aanleg L18a ‘Fonteinstraat III’
Een deel van het plangebied is gelegen in het BPA L18a “Fonteinstraat III”.
Het plangebied omvat ten eerste de “zone voor spel en sport”. Het gaat om het meest westelijk deel
van het park/recreatiedomein Den Bruul, dat deel uitmaakt van het kadastraal perceel met nummer
5-F-415g (dit is het perceel rond 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%).”
Het plangebied bevat daarnaast ook een heel klein deeltje van de zone ‘groenvoorzieningen buurtpark’ van dit BPA, aansluitend bij de zone voor sport en spel en de Brouwersstraat. De
zonevoorschriften luiden:
“De groengebieden zijn bestemd voor het behoud en de aanleg van buurtparkjes met speel- en
rusthoekjes. Gebieden voor verkeersgroen dienen om de wegenis en de omgeving te verfraaien en
sommige nadelige effecten van het verkeer op te vangen. Deze gebieden mogen in geen geval
bebouwd worden. De aanleg van betegelde oppervlakte moet vermeden worden, een min. aan
voetwegen is toegelaten.”
Ook het aanpalende stuk van de zone voor openbare wegenis kant Brouwersstraat is meegenomen
binnen de contour van het RUP:
“Zone voor openbare wegen en aanhorigheden, zoals signalisatie e.d. … Verkeersgroen, fiets- en
voetpaden en openbare parkings zijn ter titel van verduidelijking op het bestemmingsplan
weergegeven zonder bindende waarde.”
Deze delen van het BPA zullen door het RUP worden opgeheven.

2.1.3 Bijzonder Plan van Aanleg L3 ‘Sint-Geertrui (deel 2)’
De rest van het plangebied is gelegen in het BPA L3 “Sint-Geertrui (deel 2)” . Dit, grotendeels 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.”
Ook de hieraan palende zone voor openbare wegenis, kanten Brouwersstraat en Pereboomstraat,
maakt deel uit van het RUP:
“Zone voor openbare wegen en aanhorigheden zoals signalisatie, beplanting e.d.”
Deze delen van het BPA zullen door het RUP worden opgeheven.

2.2 Ruimtelijke structuurplannen
2.2.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Leuven werd in het RSV geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. De beleidskeuzes voor het
stedelijk gebied omvatten ondermeer:
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-

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.
Complementair is het aangewezen het buitengebiedbeleid in de Vlaamse Ruit veeleer aan te
scherpen dan af te zwakken.

2.2.2 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 van het RSVB 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.

2.2.3 Ruimtelijk Structuurplan Leuven inclusief gedeeltelijke herziening
STAND VAN ZAKEN GEDEELTELIJKE HERZIENING RS LEUVEN
Het ruimtelijk structuurplan Leuven werd goedgekeurd bij M.B. van 29 april 2004. Het werd
gedeeltelijk in herziening gesteld door de Leuvense gemeenteraad op 23 maart 2015, voor wat
betreft een aantal uitspraken die te maken hebben met de bereikbaarheid van de Leuvense
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Benedenstad (gelegen aan de westzijde van de Leuvense binnenstad). Tegelijk keurde de
gemeenteraad een aantal principes rond de bereikbaarheid van de Benedenstad inhoudelijk goed.
Het ontwerp van gedeeltelijke herziening werd door de gemeenteraad van de stad Leuven voorlopig
vastgesteld op 31 augustus 2015. De definitieve versie van de gedeeltelijke herziening werd door de
gemeenteraad definitief vastgesteld op 21 maart 2016 en kort daarna voor goedkeuring naar de
provincie Vlaams-Brabant verzonden. De vernieuwde visie op de bereikbaarheid van de Benedenstad
is uitgebreid beschreven in de toelichtende nota bij deze gedeeltelijke structuurplanherziening. Ook
de alternatieven die zijn afgewogen, worden in die nota omschreven. We beperken ons daarom tot
een korte samenvatting van de informatie die relevant is voor het RUP Den Bruul.
In grote lijnen blijft de stad Leuven kiezen voor een verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad
voor fietsers en voetgangers, en een goede bediening van de binnenstad met openbaar vervoer.
Voor de auto blijft de binnenstad bereikbaar langs de geselecteerde primaire verkeerslussen. Auto’s
parkeren in randparkings, en in centrumparkings die op de primaire verkeerslussen ontsloten zijn.
In de verdere uitwerking van deze basiskeuzes, zijn er enkele concrete verschuivingen, die via de
gedeeltelijke herziening in het structuurplan werden opgenomen.
-

Het autoluw karakter van de middeleeuwse stadskern wordt scherper geformuleerd. De
principes van dit autoluw karakter werden verduidelijkt. Bezoekersverkeer per auto zal op
termijn geen toegang meer hebben tot de middeleeuwse stadskern, en bezoekersparkeren zal er
niet meer mogelijk zijn.

-

Naast primaire verkeerslussen bevatte het eerste structuurplan ook secundaire verkeerslussen,
die soms tot een stuk in de middeleeuwse stadskern doordrongen. Deze secundaire lussen
maakten soms ook nog de verbinding tussen de lussen onderling. Dergelijke lussen, waaronder
de lus Brouwersstraat - Boutslaan – Amerikalaan – Brusselsestraat, werden geschrapt aan de
kant Benedenstad.

-

Het principe werd duidelijker benadrukt dat de aanleg van nieuwe centrumparkings voor
bezoekers samen gaat met de afbouw van het bezoekersparkeren op pleinen en straten.
Overstap op fietsen moet er vlot mogelijk zijn.

-

De locatie voor een nieuw te bouwen centrumparking werd gewijzigd; niet meer parking P12
Hertogensite, wel een nieuwe parking P12a Den Bruul en (voorlopig) behoud van parking P12b
Sint-Jacobsplein. Parking Den Bruul wordt ontsloten vanuit de lus Donkerstraat – Tessenstraat.
Deze lus voor autoverkeer heeft (deels) een dubbele richting, zodat in- en uitrijden langs de
Donkerstraat wordt gestimuleerd.

-

Om de doorstroming van de bussen door de Benedenstad te verbeteren, wordt het bustracé
tussen Rector De Somerplein en Gasthuisberg verlegd; weg van de Amerikalaan –
Brusselsestraat, naar de Brouwersstraat – Tessenstraat.

-

De lijst met stedelijke investeringen aan te zetten voor 2010, wordt aangevuld met de
belangrijkste projecten in kader van bezoekersverkeer in de Benedenstad: bouw van parking Den
Bruul en daarop volgend afbouw van bezoekersparkeerplaatsen in de omgeving.

De definitieve vaststelling en inwerkingtreding van de gedeeltelijke structuurplanherziening is
voorzien voor het voorjaar van 2016. De procedure van voorliggend uitvoeringsplan, zal gedeeltelijk
overlappen met deze structuurplanherziening.

UITSPRAKEN OVER BINNENSTAD EN OMGEVING DEN BRUUL IN HET ALGEMEEN
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
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‘bezoekersgerichte ruit’ waarbinnen de meest bezoekersgerichte functies zich concentreren en het
kernwinkelgebied, concentratiegebied voor handel.
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.

│

Kaart gewenste ruimtelijke structuur stadsdeel binnenstad (onder) en twee deelconcepten (boven). Bron: Ruimtelijk
Structuurplan Leuven, 2004 en gedeeltelijke herziening 2015.

BRUUL IN DE OPENRUIMTE- 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’.
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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.
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.

BRUUL IN DE VERKEERSSTRUCTUUR (herzien structuurplan)
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 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.
Het autoverkeer wordt geweerd uit de middeleeuwse stadskern, voor wat betreft de bezoekers (te
beginnen bij kant Benedenstad). Het bezoekersparkeren wordt hier tegelijk afgebouwd. Relevant
voor de omgeving van Den Bruul zijn de volgende verkeerslussen:

│

Wegencategorisering binnenstad. Bron: Ruimtelijk Structuurplan Leuven, gedeeltelijke herziening 2015.
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-

Primaire lus Z18 Donkerstraat-Tessenstraat/Fonteinstraat-Brusselsestraat
Primaire lus Z19 Kapucijnenvoer-Sint-Jacobsplein-Tervuursestraat

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 een aantal te schrappen
parkeergarages en parkeerpleinen. Parkings Boerenbond (P14), Oude Markt (P21) zijn ondertussen
opgeheven; de ‘uit te doven’ parkings Damiaanplein (P22) en Vismarkt (P24) bestaan nog steeds.
Tegelijk selecteert het structuurplan een aantal rand- en centrumparkings die kunnen worden
behouden of moeten worden toegevoegd. Relevant is uiteraard parking Den Bruul (P12a). Parking
P12b Sint-Jacobsplein kan voorlopig behouden; op termijn wordt hij ondergronds gebracht of
vervangen door randparkeren.

│

Detail wegencategorisering en selectie van bezoekersparkings, noordwestelijk deel van de binnenstad. Bron: Ruimtelijk
Structuurplan Leuven, gedeeltelijke herziening 2015.

Openbaar vervoer
De openbaarvervoerbediening van de binnenstad met de bus gebeurt volgens het structuurplan
Leuven, met 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 alles gebeurt volgens de bestaande wegen; enkel ter hoogte van de
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ziekenhuissite is de mogelijkheid van nieuwe infrastructuur opengehouden als alternatief voor een
deel van de centrumlijn – as. (De zwarte lijn verbeeldt nieuwe tracé, rode lijn het op te heffen tracé).

│

Selectie businfrastructuur en centrumlijnen in de binnenstad (onder) & deelconcepten (boven). Bron: Ruimtelijk
Structuurplan Leuven, gedeeltelijke herziening 2015.

Langzaam verkeer
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│

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 en gedeeltelijke herziening
2015

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:
-

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 en gedeeltelijke herziening 2015
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3. BE S TAAN D (JURIDISCH) K ADE R - S ECTOR AAL
3.1 Plan-m.e.r.-plicht
Voor de opstart van de procedure van het RUP, moet een plan-m.e.r.-screening uitgevoerd worden
om te bekijken of het RUP aanzienlijke milieueffecten zou kunnen genereren, waardoor het planm.e.r.-plichtig zou zijn. Daarom werd conform de bepalingen van het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de milieueffecnterapportage over plannen en programma’s, de procedure
doorlopen om te bekijken of een plan-MER voor dit RUP moest worden opgemaakt. De adviserende
instanties, zoals aangeduid door de dienst milieueffectenrapportagebeheer van de Vlaamse
overheid, werden in april 2015 aangeschreven met het ‘verzoek tot raadpleging’. Na het ontvangen
en verwerken van hun adviezen, werd het dossier overgemaakt aan de dienst
milieueffectenrapportagebeheer van het departement LNE. De dienst maakte op 16 juli 2015 haar
beslissing kenbaar, dat de screening aantoont dat het RUP geen aanzienlijke milieueffecten
ressorteert, en een plan-MER niet noodzakelijk is. De beslissing wordt toegevoegd aan het
voorontwerp van RUP.

3.2 Watertoets
Bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan moet volgens het decreet integraal waterbeleid de
watertoets worden uitgevoerd. In deze watertoets wordt de mogelijke impact van de realisatie van
het RUP op volgende aspecten bekeken: infiltratie en afstroming van hemelwater; de
grondwaterstroming en op de grondwaterstand; afvoergedrag en structuurkwaliteit van de
waterlopen; capaciteiten voor waterberging en overstromingsrisico’s; waterkwaliteit (grondwater,
oppervlaktewater).
In de plan-m.e.r.-screening werd de bestaande toestand op vlak van waterhuishouding beschreven
en werden de mogelijke effecten van de uitvoering van het RUP beoordeeld. De conclusie was, dat
het RUP geen aanzienlijke milieueffecten genereert. Voor de volledige bespreking wordt verwezen
naar de nota “thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan verkeersstructuur 1 – parking en
recreatiedomein Den Bruul: plan-m.e.r.-screeningsnota” die werd goedgekeurd door de dienst
milieueffectenrapportagebeheer op 16 juli 2015. Hieronder worden de grote lijnen herhaald:
Bestaande toestand:
In de Vlaamse Hydrografische Atlas komt het plangebied naar voor als een overstromingsgevoelig
gebied (deel van de Dijlevallei).
Het gebied vertoont geen infiltratiegevoeligheid, maar is wel zeer gevoelig voor verstoring van
grondwaterstroming. Het grondwater in de bovenste waterlaag is kwetsbaar voor verontreiniging
omwille van de samenstelling van de grondlagen. Het gebied maakt wel geen deel uit van een
beschermingszone voor grondwaterwinning. De grondwaterstand zit op een diepte van 1,6 m-mv.
De afvoer via riolering en behandeling van afvalwater is voorzien. In de onmiddellijke omgeving van
het plangebied zijn waterlopen aanwezig (Dijle, Voer), maar er is geen rechtstreekse lozing in deze
waterlopen.
Impact van de uitvoering van het RUP
Vanuit de m.e.r.-screening worden geen problemen met bodemverontreiniging verwacht, mits in de
aanlegfase van de parking de bemaling correct wordt uitgevoerd. Mogelijke nadelige impact op de
grondwaterstroming, op de grondwaterstand en op de infiltratiemogelijkheden zijn voldoende
ondervangen door de voorschriften. De uitvoering van het plan heeft geen effecten op de structuur
van de waterlopen in de omgeving, noch verhoogt of verlaagt het de kansen op overstromingen.
Conclusie: Ook voor de watertoets kan er daarom geconcludeerd worden dat het RUP de watertoets
doorstaat.
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4. DOE LS TE LLINGE N VAN HE T RUP
4.1 Driedubbele doelstelling van het RUP
Het Thematisch RUP mobiliteit I – Parking en recreatiedomein Den Bruul beoogt deze zaken:
- een kader te behouden voor de bovengrondse inrichting van de site Den Bruul als park en
recreatiedomein;
- een nieuw kader te bieden voor de aanleg van een ondergrondse parking met maximaal 600
autostaanplaatsen en normale aanvullende functies; parking die als publieke rotatieparking is
bedoeld maar ander parkeergebruik niet uitsluit;
- een kader te bieden voor de herinrichting van de openbare wegenis kant Brouwersstraat, waarbij
het mogelijk wordt de parking vanuit deze wegenis te ontsluiten, en rekening houdend met de
overige functies van deze Brouwersstraat.
De aanleg van de rotatieparking past binnen een ruimere visie op het mobiliteitsbeleid voor de
Benedenstad, zoals vastgelegd in het herziene structuurplan Leuven.

4.2 Randvoorwaarden voor een project op Den Bruul
Voorafgaand aan de opmaak van het RUP, werden een aantal analyses uitgevoerd en mogelijke
ontwerpen afgetoetst voor de parking, de herinrichting van het park/recreatiedomein Den Bruul en
de herinrichting van de Brouwersstraat. De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden werden
gehanteerd bij dit voorafgaandelijk onderzoek.
Aan de formulering van deze uitgangspunten en randvoorwaarden ging een kort
alternatievenonderzoek vooraf. Dit alternatievenonderzoek m.b.t. de plaatsing en de vorm van de
parking is te vinden in de plan-m.e.r.-screening (§ 6.2.1) en wordt hier niet helemaal herhaald.
De randvoorwaarden die logischerwijze in verordenende bepalingen worden doorvertaald, zijn in de
voorschriften of het grafisch plan opgenomen.

4.2.1 Programma voor de ondergrondse parking
Parking Den Bruul dient, conform de bepalingen van het ruimtelijk structuurplan Leuven, 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. Deze zullen – zo werd opgenomen in de
gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Leuven - niet opgevangen worden in een
grote publieke parking onder de ziekenhuissite, maar onder Den Bruul.
Ter voorbereiding van het project parking Den Bruul en van dit RUP, werd de gewenste capaciteit
voor parking Den Bruul bepaald.
Vervanging van bezoekersparkeren voor auto’s op straten en pleinen
Deze capaciteitsberekening was gestoeld op de principes van het (herziene) ruimtelijk structuurplan
rond het bezoekersparkeren op openbaar domein. Het structuurplan Leuven (gedeeltelijk herzien in
2015) bepaalt dat parkeerplaatsen op straten en pleinen zo veel mogelijk vervangen moeten worden
door ondergrondse bezoekersparkings. Aanleg van nieuwe centrumparkings wordt gecombineerd
met een evenredige daling van bezoekersparkeerplaatsen op pleinen en straten in de omgeving.
Prioritaire zone voor de afbouw van bezoekersparkings op pleinen en straten, is de middeleeuwse
stadskern. Deze mag op termijn in principe niet meer toegankelijk zijn voor bezoekersverkeer per
auto, waardoor ook het bezoekersparkeren hier onmogelijk wordt. Ook in de directe omgeving van
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de parking wordt het bezoekersparkeren afgebouwd, zodat bezoekers gestimuleerd worden de
parking te gebruiken.
Vanuit deze principes werd een inschatting gemaakt voor het eerste gedeelte van het
parkeerprogramma Den Bruul. In twee (nog zeer theoretisch afgebakende) zones werd een
kwantitatieve inschatting gemaakt van de bestaande bezoekersparkeerplaatsen; deze zouden alle
verdwijnen en een plaats krijgen in Den Bruul. Het gaat over het stuk van de middeleeuwse stadskern
dat door Den Bruul wordt bediend (segment 1), en een zone rond Den Bruul met straal 300m (2).

Om te ‘tellen’ hoeveel bezoekersparkeerplaatsen er momenteel in deze zones zijn, werd uitgegaan
van een terreintelling van het aantal plaatsen op de pleinen en straten. Hiervan werd een aantal
plaatsen afgetrokken waarvan werd verondersteld dat ze permanent door bewoners worden bezet.
Bij gebrek aan duidelijke kencijfers hierover, werd verondersteld dat steeds 1/3 van de bezitters van
een bewonerskaart zijn wagen in de buurt heeft geparkeerd; die plaatsen zijn dus geen
bezoekersparkeerplaatsen.
Binnen de middeleeuwse stadskern (segment 1) 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) zijn er 317 plaatsen op straten en
pleinen, waarvan er 205 beschikbaar zijn voor bezoekers4. Ter vervanging van af te bouwen
bezoekersparkeerplaatsen, worden dus 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. Het autoluwe
gebied ‘middeleeuwse stadskern’ zal immers niet letterlijk overeen komen met het gebied, maar
moet afgestemd op een logische verkeerscirculatie. Ook de zone van 300m rond de parking kan niet
letterlijk worden genomen.
De gemeenteraad van de stad Leuven engageerde zich echter wel uitdrukkelijk om, ten laatste op het
moment waarop voorliggend RUP definitief wordt vastgesteld, het plan van aanpak voor de afbouw
van 454 parkeerplaatsen in de middeleeuwse kern en in de omgeving van Den Bruul goed te keuren.

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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Te vervangen programma autoparkeerplaatsen: andere
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. Bovenop de ca. 454
plaatsen, te verhuizen vanuit het openbaar domein, is er een behoefte van 148 plaatsen voor Den
Bruul.
Conclusies autoparkeerplaatsen:
Daarom wordt de maximale capaciteit voor Den Bruul vastgelegd op 600 autoplaatsen. Afhankelijk
van het ontwerp van de parking, kan dit aantal nog lichtjes dalen.
Deze parkeerplaatsen zullen grotendeels het karakter hebben van bezoekersparkeerplaatsen
(publieke rotatieparking), maar even goed kunnen parkeerplaatsen gebruikt worden als
bestemmingsparkeerplaats bij functies in de omgeving (bewoners, personeel SLAC, …). Een exacte
verdeling wordt niet vastgelegd, aangezien het wenselijk gebruik kan evolueren in de tijd.
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 plan-m.e.r.-screening voor dit
RUP, legt nogal veel nadruk op deze functie. Ze 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 het planningsproces
voor de Hertogensite, en hoort niet thuis in de screening voor parking Den Bruul.

Fietsparkeerplaatsen en aanvullende functies
Bij de bouw van de ondergrondse parking zal ook ruimte voorzien worden voor fietsen.
Ondergrondse fietsenstallingen kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen gebruikt worden
door buurtbewoners, of door bezoekers van het park en de directe omgeving. Ze kunnen gebruikt
worden voor het stallen van leenfietsen, die kunnen gebruikt worden als natransportmiddel.
Verder zal er ruimte zijn voor de normale uitrusting bij een rotatieparking: sanitair, lockers,…
Programma afgetoetst op het terrein
Uit onderzoekend ontwerp van de parking blijkt dat dit programma inpasbaar is in een volume van 3
bouwlagen en met een footprint van minder dan 7000 m2, dat inpasbaar is op het terrein (zie onder).

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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4.2.2 Ontsluiting van de parking
Voor auto’s
De ondergrondse rotatieparking Den Bruul wordt voor auto’s ontsloten vanuit de lus Donkerstraat (Petermannenstraat) – Tessenstraat – Brusselsestraat. Dit betekent dat toegangen enkel in de
Brouwersstraat kunnen, nauw aansluitend bij het kruispunt Tessenstraat – Petermannenstraat. De
in- en uitrit moet zo georganiseerd zijn dat inrijdend verkeer vlot vanuit deze lus de parking in rijdt,
maar ook dat uitrijdend verkeer langs deze lus buiten rijdt. In- en uitrit worden daarom gebundeld in
een sleuf die centraal in de Brouwersstraat wordt gelegd.

Door deze ligging van de sleuf zullen de bezoekers vanuit het kruispunt Petermannenstraat –
Tessenstraat recht de parking binnen geleid worden. De parking voorbij rijden zal via de inrichting
ontmoedigd worden: vanaf de sleuf wordt de inrichting afgestemd op maximaal autoluw gebied
(weliswaar gecombineerd met busverkeer). De sleuf zorgt ervoor dat auto’s zo dicht mogelijk bij de
primaire verkeerslussen ondergronds gaat, en de ontsluiting van de parking niet in conflict komt met
het zacht verkeer en openbaar vervoer in de Brouwersstraat.
Toegangen langs de Pereboomstraat voor auto’s zijn uitgesloten.
Omdat de aanleg van een parkinginrit in het park zelf te veel impact zou hebben op het park, maar
ook omwille van de veilige afwikkeling voor alle verkeersmodi in de Brouwersstraat (zie hieronder),
wordt de inrit verplicht in het openbaar domein gelegd. Het RUP legt dit ook vast.
Voor voetgangers en fietsen
Voetgangers zullen de parking vanuit beide zijden, Brouwersstraat en Pereboomstraat, kunnen
bereiken. Het lijkt logisch om de prioritaire voetgangerstoegang te leggen aan de Brouwersstraat zo
dicht mogelijk bij het stadshart. Een secundaire toegang kant Pereboomstraat is echter wenselijk, bij
voorbeeld in functie van het bewonersparkeren, de bereikbaarheid van de handelsstraat
Mechelsestraat,… In tegenstelling tot een inrit voor auto’s, is een dergelijke toegang voor zacht
voetgangers goed te combineren met de parkfunctie. Ook voor fietsers zijn verschillende oplossingen
mogelijk.
De ligging van deze toegangen wordt in de verschillende zones mogelijk gemaakt; de exacte ligging
wordt nog niet vastgelegd. Wel wordt de voetgangerstoegang langs beide zijden, verplicht gemaakt.
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4.2.3 Wegenisontwerp vanuit de verschillende functies van de Brouwersstraat
Verschillende delen van het openbaar domein in de omgeving van Den Bruul, waaronder de
Brouwersstraat, zullen moeten heraangelegd worden in functie van de nieuwe visie op de
bereikbaarheid van de Benedenstad, zoals door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 maart 2015 6.
De herinrichting is ten eerste een gevolg van de keuze om de parking te ontsluiten vanuit de
Brouwersstraat via een centraal gelegen sleuf; de afbakening van het openbaar domein in het
grafisch plan zal dit mogelijk moeten maken.
Een aantal aanpassingen aan het openbaar domein Brouwersstraat hebben te maken met projecten
die niet specifiek door voorliggend RUP worden geregeld:
-

Verlegging van het bustracé tussen Rector De Somerplein en Gasthuisberg, weg van de
Tielemanslaan/Amerikalaan – Brusselsestraat, naar Boutslaan - Brouwersstraat – Tessenstraat.
Deze verlegging vraagt ondermeer voor een herinrichting van het kruispunt Brouwersstraat –
Fonteinstraat/ Tessenstraat – Petermannenstraat, gelegen buiten het plangebied.

-

Weren van het bezoekersverkeer uit de middeleeuwse stadskern en afbouw van het
bezoekersparkeren op straten en pleinen.

Deze projecten worden niet specifiek door het voorliggend RUP geregeld. Echter, binnen de contour
van het RUP wordt er uiteraard op toegezien dat het RUP deze doelstellingen ondersteunt. Bij de
dimensionering van het openbaar domein wordt daarom de ruimte voorzien voor een wegenis:
-

met een centrale sleuf voor de parkingtoegang;

-

de sleuf wordt zo ingeplant dat auto’s vanuit de lus Donkerstraat – Tessenstraat automatisch de
inrit ingeleid worden; uitrijdende auto’s moeten voorrang geven aan het bovengronds verkeer in
de Brouwersstraat (bussen, zeer lokaal autoverkeer, eventueel gemengd zacht verkeer);

-

met voldoende ruimte naast de sleuf voor passage van de bussen op de herlegde busroute;

-

met een inrichting van de wegenis die ter hoogte van de parkinginrit de overgang maakt tussen
autoluwe zone aan de oostzijde en de inrichting afgestemd op verkeerslus aan de
Petermannenstraat – Tessenstraat; er wordt voldoende ruimte voorzien om op een veilige
manier de fietsers de overgang te laten maken tussen het gemengd verkeer in het autoluw
gedeelte, en de inrichting van de verkeerslus aansluitend op de Donkerstraat met haar
gescheiden fietspaden.

-

met
een
sleuf,
verplicht
gelegen
in
de
zone
tussen
het
kruispunt
Petermannenstraat/Tessenstraat en de Pieter Coutereelstraat, zodat de huidige oversteek tussen
Pieter Coutereelstraat en de huidige toegang van het park waar de (bestaande) oversteek naar
Den Bruul gelegen is in het autoluwe gedeelte.

-

Met een gabariet dat de aanleg van een groene wandelroute (de ‘Bruulloper’) tussen
Bruulparking en kernwinkelgebied toelaat.

Deze doelstellingen werden een eerste keer afgetoetst in ontwerpend onderzoek. Opgelet, het
betreft enkel een vooronderzoek dat moet dienen om de doelstellingen en voorwaarden af te
toetsen aan het terrein. Het RUP legt dit voorstel niet vast!

6

Nota ‘Benedenstad Leuven: parkeerbeleid, openbaar domein en parking Den Bruul – principiële keuzes’, goedgekeurd
door de gemeenteraad van de stad Leuven op 23 maart 2015
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│

WERKVOORSTEL: Mogelijk ontwerp herinrichting wegenis en aanzet park

Uit dit onderzoek bleek dat de breedte van het huidige openbaar domein wellicht volstaat om de
parkinginrit en het gemotoriseerd verkeer een plaats te geven. Voor een goede afwikkeling van het
fietsverkeer in een gescheiden regime (buiten het autoluwe deel), zal mogelijks een beperkt stuk van
het park worden ingenomen. De rooilijn zal dus wellicht aangepast worden.
In het RUP wordt daarom het openbaar domein verruimd. Om verdere ontwerpoplossingen niet te
bemoeilijken, en bij voorbeeld toe te laten dat het fietspad niet vlak naast de rijweg moet aanzetten,
is een aanzienlijke verruiming in het RUP mogelijk gemaakt. Het ontwerp is immers nog niet
definitief. Daarom wordt in het RUP naast de zone voor openbare weg, en redelijk ruimde zone met
dubbele bestemming (park en openbare wegenis) ingetekend. De delen die na het definitief ontwerp
niet nodig zijn, worden dan toegevoegd aan het park/recreatiedomein.

4.2.4 Inplanting van de parking op de site
Er kan een parking worden gerealiseerd in drie bouwlagen; elke laag zal ca. 200 parkeerplaatsen
bevatten. De concrete inplanting van de parking wordt geregeld conform een aantal doelstellingen,
die te maken hebben met groenvoorzieningen en waterhuishouding.
De parking wordt zo ingeplant dat het meest waardevolle bestaande groen wordt gevrijwaard bij de
aanleg, en dat er op de juiste plaatsen ruimte is naast de parking om nieuwe hoogstammen aan te
planten:
- behoud van voldoende afstand tussen de bouwput en de waardevolle solitaire bomen en
bomengroepen (zie § 1.2.5);
- ruimte voor aanplanting van een nieuw groenscherm met hoogstammen tussen de rand van de
openbare wegenis en de parking.
De parking wordt diep genoeg ingeplant, zodat er voldoende gronddekking mogelijk blijft bovenop
het parkingdak (minimaal 1 meter); deze gronddekking moet de aanleg van gras en struikgewas
mogelijk maken.
De nodige drainagevoorzieningen moeten ervoor zorgen dat de waterhuishouding van de site en in
de omgeving, niet wordt verstoord.
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
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volgende gedetailleerde voorstel voor inplanting. Opgelet: het betreft slechts een ontwerpoefening
die niet vastgelegd wordt in het RUP!

│

WERKVOORSTEL: Mogelijk ontwerp inplanting parking en ontsluiting

4.2.5 Heraanleg van Den Bruul met behoud huidig karakter
De planvoorschriften voor het park zullen van die aard zijn, dat het huidige karakter van het
park/recreatiedomein Den Bruul blijft behouden. Dit laat toe om de huidige inrichting grotendeels te
benaderen bij een latere heraanleg, of een nieuwe inrichting met hetzelfde parkkarakter. Een aantal
zaken zullen echter wijzigen.
De bebouwing zal lichtjes veranderen. Zo kunnen een aantal kleine toegangsgebouwtjes naar de
parking voor voetgangers in het park voorzien worden. Ook lagere constructies die zorgen voor
verluchting van de parking zijn mogelijk. De toegelaten bebouwingsgraad van het park in de beide
BPA’s, 5%, wordt in de huidige toestand al dicht benaderd. Door het lichtjes vergroten van het
openbaar domein, zal de zone waarop het bebouwingspercentage wordt berekend, ook afnemen.
Daarom wordt de bebouwingsgraad opgetrokken naar 7%. Gebouwen met 1 bouwlaag zijn
toegelaten; het bestaande tweelaagse gebouw wordt behandeld als een constructie afwijkend van
de planvoorschriften.
Verhardingen zijn mogelijk in functie van het gebruik als park met recreatief medegebruik, en voor
ontsluitingen van de parking voor zacht verkeer (niet voor auto’s). Ook fietsenstallingen zijn
bovengronds mogelijk.
Ook voor de herinrichting van het park werd een eerste mogelijk ontwerpvoorstel uitgewerkt, dat
dient om af te toetsen of goede oplossingen mogelijk zijn binnen de gestelde randvoorwaarden.
Opgelet: ook dit voorstel betreft enkel ontwerpend vooronderzoek: het RUP legt de keuzes van dit
voorstel niet vast!
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│

WERKVOORSTEL: mogelijk ontwerp heraanleg bovengrond

5. UITLE G BIJ HE T RE GIS TER P L ANS CH ADE
Overeenkomstig artikel 2.2.2. eerste paragraaf, 7de lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
moet een ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd of een overdruk wordt aangebracht die aanleiding kan
geven tot een planschadevergoeding (vermeld in artikel 2.6.1), een planbatenheffing (vermeld in
artikel 2.6.4) of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie (vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3,
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid).
Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. De indicatieve aanduiding van
een perceel op het grafisch register betekent dus niet dat er per definitie een vergoeding of heffing
van toepassing is.
Bij de voorbereiding van dit RUP werd de evaluatie gemaakt van de bestemmingswijzigingen voor de
betrokken verschillende (delen van) percelen die tot een van deze heffingen of vergoedingen
aanleiding kan geven. De evaluatie is terug te vinden in de nota ‘Deel 4: Register van de percelen
waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing
kan zijn’. Deze nota schetst ook het statuut van het register. Het resultaat is te vinden het
bijgevoegde plan ‘Reiger planbaten, planschade, kapitaal- of gebruikersschade’.
Voor het voorliggende RUP bestaat enkel de mogelijkheid tot planschade voor een gedeelte van één
perceel (afdeling 5, afdeling F, nummer 415-g), namelijk het deel dat in het huidige BPA de
bestemming ‘zone voor spel en sport’ heeft.
Het RUP lijkt geen aanleiding te geven tot planbatenheffing of compensaties.
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