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ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET OMVATTEND GEBIED VAARTKOM

1.1

Situering binnen een meer omvattend stedelijk gebied

7

Onderhavig BPA maakt deel uit van een meer omvattend stedelijk gebied, gelegen aan de
noordoostelijke binnenstadsrand van Leuven, aan weerszijden van de zogenaamde “Vaartkom”, de
binnenhaven aan het uiteinde van het kanaal Mechelen - Leuven. Dit samenhangend gebied omvat
een aantal BPA’s: die telkens grenzen:
o
o
o
o

centraal, het “grote”, BPA “Vaartkom”
in het noorden, het BPA “Wilsele - Oud Centrum - deel II”;
in het westen, het BPA “Diestsevest - Vuurkruisenlaan”;
in het zuiden, de BPA‘s “Sint-Geertrui deel I” en “Sint-Geertrui deel III”.

De algemene toelichting van de stedenbouwkundige opties die voor dit gebied in de overeenkomstige
BPA’s vastgelegd worden, wordt hierna voor de omvattende omschrijving van het samenhangend
gebied gegeven. De reden daartoe houdt verband met de wederzijdse beïnvloeding van de opties die
binnen elk afzonderlijk BPA worden genomen voor de ontwikkeling van het samenhangend stedelijk
geheel.

Figuur 1.1 1. – Situering Vaartkomgebied
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Figuur 1.1.2. – Opdeling BPA’s in Vaartkomgebied
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1.2

Motivatie tot in herzieningsstelling

Op 6 mei 1998 werden de inherzieningstellingen van volgende BPA’s bij ministerieel besluit
vastgelegd:
o

o

o

o

o

gedeeltelijke herziening van BPA Vaartkom, goedgekeurd en gewijzigd bij koninklijk besluit van
3 januari 1947, 5 juni 1951 en 16 juli 1962 voor het gebied begrensd door de Caesarsberg,
Burchtstraat, Vaart, Dijle, Diestsevest, Aarschotsesteenweg en begrenzing BPA Wilsele OudCentrum;
gedeeltelijke herziening van BPA Wilsele Oud-Centrum, goedgekeurd en gewijzigd bij koninklijke
besluiten van 3 mei 1957, 29 juni 1960, 22 oktober 1973 en 31 januari 1974 met uitsluiting van het
deel ten zuiden van de Dijlelaan;
gedeeltelijke herziening van BPA Wilsele Oud-Centrum, goedgekeurd en gewijzigd bij koninklijke
besluiten van 3 mei 1957, 29 juni 1960, 22 oktober 1973 en 31 januari 1974 voor het deel ten
zuiden van de Dijlelaan;
gedeeltelijke herziening van BPA Vaartkom, goedgekeurd en gewijzigd bij koninklijk besluit van 3
januari 1947, 5 juni 1951 en 16 juli 1962 voor het gebied ten zuiden van Vaart en tussen
Sluisstraat en Vaartstraat en toevoeging van dit in herziening gestelde deel aan BPA Sint-Geertrui
deel 3;
bijkomende gedeeltelijke herziening van het BPA Sint-Geertrui deel 3, goedgekeurd en gewijzigd
bij koninklijke besluiten van 12 februari 1952 en 27 juli 1983 voor het gebied begrensd door
Sluisstraat, begrenzing met BPA Vaartkom, Vaartstraat en Dijle.

B.P.A. Sint-Geertrui deel I werd bij ministerieel besluit van 2 maart 1994 in herzeining gesteld.
De reden voor de koppeling van de inherzieningstelling van alle voornoemde BPA’s ligt niet enkel in
de aanwezige ruimtelijke en functionele koppeling van alle betreffende gebieden, maar volgt eveneens
uit de algemene motivatie tot de herziening en uit de bepalingen voor nieuwe begrenzingen.
De belangrijkste motivatie tot de inherzieningstelling van alle BPA’s Vaartkom, Wilsele-Oud Centrum
II, St. Geertrui deel I is gelegen in de nieuwe bestemming die alle betreffende gebieden krijgen in het
ontwerp-gewestplan Leuven: de gebieden worden niet langer bestemd als ‘industriegebied’, maar als
‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’. Het gebied van BPA St. Geertrui deel I heeft als bestemming
‘woongebied’ in het gewestplan, maar bestaat vandaag in belangrijke mate uit industriële complexen.
Het BPA moet de transformatie naar de gewenste bestemming functioneel en morfologisch uitwerken.
De geest van alle bestaande BPA’s is evenmin verenigbaar met de richtlijnen uit het ontwikkelingsplan
voor de Vaartkom, opgemaakt door het Projectteam Stadsontwerp in 1990, in opdracht van het
Stadsbestuur. Met het oog op de grote - huidige en toekomstige - leegstand van bedrijfspanden in het
gebied rond de Vaartkom, moet in de eerste plaats gestreefd worden naar een ommekeer van de
aanwezige tendens tot het residueel gebruik van deze panden door bestemmingen die de ordening
van het gebied verstoren en onaantrekkelijk maken. Door zijn ligging in de nabijheid van de
binnenstad, aan de Vaartkom (toekomstige jachthaven) en aan de Ring, en door zijn zeer specifieke
morfologische structuren heeft het gebied bovendien potenties om uit te groeien tot een gemengd
subcentrum met grote industriële voorzieningen, artisanale tewerkstelling, kantoren en diensten,
commerciële en recreatieve voorzieningen, en wonen. Rekening houdend met deze problemen en
potenties van het gebied zouden de nieuwe ruimtelijke en functionele richtlijnen van de in herziening
gestelde BPA’s het gebied rond de Vaartkom opnieuw leefbaar en aantrekkelijk moeten maken.
Bovendien moet in het bijzonder in de BPA’s Sint-Geertrui deel 1 en deel 3 en Wilsele Oud-Centrum
deel 2 aandacht besteed worden aan de aansluiting van het gebied rond de Vaartkom, als nieuw
subcentrum, op de bestaande stedelijke woonzone enerzijds en de bedrijvigheden langs de Vaart
anderzijds.
Wat betreft de nieuwe begrenzingen, was de koppeling van de herzieningen van de BPA’s eveneens
noodzakelijk: het verleggen van één grens kan namelijk geargumenteerd worden vanuit de twee
aangrenzende BPA’s.
o

Binnen het BPA Wilsele Oud-Centrum, dat de gehele Vaartzone en de woonzone Wilsele omvat,
is het zuidelijke deel langs de Vaart afgesplitst als een afzonderlijk BPA omwille van zijn

9
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1.3
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ruimtelijke en functionele koppeling met het BPA Vaartkom. Beide gebieden hebben immers een
onderlinge betrokkenheid op het Engels Plein en de viaduct en zijn bovendien samen betrokken
op het recreatieve gebeuren rond de jachthaven. Het gebied kan dan in tegenstelling tot de
noordelijk gelegen bedrijvenzone ook een meer multifunctionele en stedelijke functie vervullen.
Om de grenzen van het BPA Sint-Geertrui deel 3 te laten overeenkomen met de morfologische
begrenzingen van het gebied, bestaat het betreffende BPA uit de samensmelting van twee
afgesplitste delen van aangrenzende BPA’s. Het zuidelijk deel is afgesplitst van het oorspronkelijk
BPA Sint-Geertrui omwille van de morfologische structuur van het gebied (BPA Sint-Geertrui deel
1 omvat één gesloten bouwblok) en het noordelijk deel is afgesplitst van het BPA Vaartkom.
Omwille van de moeilijke werkbaarheid werd de oorspronkelijke begrenzing - in het bouwblok
Vaartstraat, Vaart, Sluisstraat en Dijle - tussen BPA Vaartkom en BPA Sint-Geertrui namelijk
verlegd van een lijn dwars door het bouwblok naar de begrenzing van het bouwblok. Op deze
manier wordt een historische fout in het bepalen van begrenzingen hersteld.
De afbakening van gebied in het BPA Vaartkom is tot slot het resultaat van een behoud van
bestaande grenzen in combinatie met minimale aanpassingen ter hoogte van de begrenzing met
het BPA Sint-Geertrui deel 3 (zie vorig paragraaf) en ter hoogte van de begrenzing met BPA
Diestsevest-Vuurkruisenlaan. Om de infrastructuurwerken op het nieuwe verkeersknooppunt
Tussen Twee Waters in samenhang met de overige werken aan de stationsomgeving te laten
verlopen, is er bij de opmaak van dit BPA Diestsevest-Vuurkruisenlaan gekozen voor deze nieuwe
begrenzing.

Structurele ontwikkeling

De basis voor de industriële ontwikkeling van het vaartkomgebied werd halverwege de 18° eeuw
gelegd. Bij de aanleg van het kanaal Mechelen - Leuven, werd het aanpalend terrein afgevlakt en aan
weerszijden van de binnenhaven in regel-matige bouwblokken met grote industriële percelen
verkaveld. Aan de binnenstads-zijde bleef de beschikbare bouwdiepte initieel beperkt tot aan de
verlegde Dijle, aan de overzijde door de aanwezigheid van de stadswal. Tussen Vaart en (verlegde)
Dijle ontstond een karakteristiek tussengebied dat hoofdzakelijk als industrieel vestigings-gebied zou
ontwikkelen. Aan de zuidzijde van de Dijle zou de binnenstad geleidelijk als woongebied verdichten,
in hoofdzaak als arbeidersbuurt ten behoeve van de industrie.

Figuur 1.3.1.a – Vaartkom 1750

B.P.A. L03b Sint – Gertrusdiswijk (deel b), goedgekeurd bij MB van 5/05/2000,
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digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004
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Door de introductie van spoorweg-accommodatie voor vrachtvervoer, kende deze initiële industriële
kern in de 19° eeuw een uitbreiding, met name langs de Vaart en op de plaats van de intussen
gesloopte omwalling. Door de combinatie van water- en spoor-verkeer ontwikkelden Vaart en
Vaartkom zich tot het industrie-gebied van Leuven. De over-heersende aanwezigheid van
grootschalige kavels en grote perceelsoppervlakten is tot op vandaag bepalend voor het gebied.

de

Figuur 1.3.1.b – Spoorweg 2 fase
Tot in de late jaren zestig van deze eeuw deed zich in het gebied een stelselmatige verdichting voor,
met name door de groei van het brouwerijconcern Stella Artois (nu Interbrew). Door intensifiëring en
uitbreiding (grotendeels in vertikale richting) werden alle beschikbare terreinen van de
binnenstedelijke schil geleidelijk ingenomen. Toeleveringsbedrijven (bv. silo’s en mouterijen) breidden
zich gelijktijdig uit in de omgeving. Samen met andere grootschalige industriële of dienstencomplexen
(bv. de brandweerkazerne) gaven ze aanleiding tot een zeer specifieke, sculpturale omgeving van
massieve gebouwen, afgewisseld met - soms buitenschalige - uittorende volumes (meestal silo’s), die
vandaag nog het karakteristiek beeld van de Vaartkom uitmaken. In de logica van deze ontwikkeling
werd in 1962 een herziening van het BPA Vaartkom doorgevoerd, met het oog op een verdere - en
ongebreidelde - expansie als industrieel gebied.
Vanaf de jaren zeventig kwam het intensief, compacte karakter van de industriële vervlechting steeds
meer in verdrukking. Stella Artois ging haar productie-eenheid (annex silo’s en mouterij) steeds meer
concentreren in het brede eiland tussen Dijle en Vaart. Later, via de aanleg van de Vuurkruisenlaan,
werden de terreinen tussen deze laatste, de Kesselstraat en de spoorweg in gebruik genomen. Eerst
werd de nieuwe bottelarij (annex stapelplaats en shipping) opgericht. Begin van de jaren ‘90 werd de
site voltooid met een nieuwe industriële brouwerij met zeer grote capaciteit.
Onmiskenbaar doet zich voor wat Interbrew betreft een reconcentratietendens voor. De nieuwe meest geavanceerde - productiegebouwen zijn op eigen site, los van andere bebouwing, als grote
entiteiten aan weerszijden van het kruispunt “Tussen Twee Waters” ingeplant. De resterende
gebouwen in de binnenstedelijke schil, zijn deels verlaten, deels ondergebruikt, deels ingericht als voorlopige - kantoorruimte. In de omgeving van het administratief complex in de Vaartstraat doet zich
een reconcentratie voor, tot hiertoe vooral op basis van hergebruik van bestaande vestigingen.
Andere belangrijke productiegebouwen (de vroegere bottelarij in de Sluisstraat, de hele site tussen
Glasblazerijstraat en Burchtstraat, e.a.) staan echter leeg. Omdat deze leegstand vooral
geconcentreerd is in het woongebied tussen Sluisstraat en Mechelsestraat is een herovering ten
gunste van de woonfunctie aangewezen.
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Industriële rationalisatie, soms gekoppeld aan overnames door grotere concerns; dan wel verplaatsing
naar meer toegankelijke industrieterreinen buiten de stad, gekoppeld aan het toenemend verlaten van
spoor- en watervervoer voor vrachtvervoer over de weg, leidde ook elders in het gebied tot
toenemende leegstand (Marie Thumas, Hungaria, enz.). Dit proces van industriële desurbanisatie
werd aanvankelijk alleen gecompenseerd door een hergebruik van de residuele waarde van de
bestaande - grootschalige - gebouwen. Ondoordachte transformaties grepen plaats met minimale
investering en leidden tot interne verkaveling (bv. van het complex Marie Thumas of Hungaria).
In toenemende mate tekende zich tevens een tendens af van commerciële aanwending, vooral van de
gelijkvloerse ruimte, door gespecialiseerde groothandelszaken met geringe behoefte aan
representatief uitzicht of locatie (verven en behang, doe-het-zelf, bedden en matrassen, motoren,
enz.). Gekoppeld aan de uitbreiding van het vervoersbedrijf behorend bij het douanedepot, de
resterende houthandels, de grotendeels voor opslag gebruikte vestiging van Vander Elst, kreeg het
gebied in toenemende mate een vocatie van restgebied: o.a. voor het stadsmagazijn, kleinere
bedrijfjes, car-wash, enz.
Bewust van deze neergaande spiraal, gaf het Stadsbestuur in 1990 de opdracht tot opmaak van een
1
ontwikkelingsplan voor de Vaartkom . Het doel van deze studie bestond er in om de mogelijkheden
van een potentiële nieuwe aanwending af te tasten en mede door de verleidelijkheid van het
gecreëerde beeld de neergaande tendens te keren. Dit initiatief had weinig rechtstreeks gevolg, maar
droeg er ongetwijfeld toe bij de aandacht op de nieuwe mogelijkheden van het gebied te vestigen.
Parallel met de concrete investeringen in de aanpalende stationsomgeving, groeide ook de
belangstelling voor de Vaartkom. Dit kwam o.a. tot uiting in de vestiging van nieuwe hoogwaardige
activiteiten (Option International, Beeldspraak, andere software-bedrijfjes), de intensifiëring van
commerciële en recreatieve bedrijvigheid, de voorgenomen inplanting van een brouwerijmuseum en
de zeer waarschijnlijke reconcentratie van administratieve vestigingen door Interbrew in het bouwblok
Sluisstraat - Glasblazerijstraat, de voorgenomen aanleg van een jachthaven en de inrichting van een
breed wandelparcours en plein langs het water door het Vlaams Gewest. Concrete interesse van
promotoren en ontwikkelaars voor o.a. de terreinen palend aan Hungaria en de brandweerkazerne
gaan in dezelfde richting. Parallel komt echter door de geplande overplaatsing van de administratie
voor financiën en de diensten voor douane en accijnzen, bijkomende - voorlopig onbestemde - ruimte
vrij, die voor nieuwe aanwending in aanmerking komt.
Deze herziening van het BPA Vaartkom en aanpalende BPA’s kadert dus in een trend van reurbanisatie die weliswaar aan de gang is, maar door de belemmerende beperkingen van het
bestaande BPA alsnog wordt gestremd. Tevens wil men van deze herziening gebruik maken om de
ontwikkeling te sturen door vooruit te lopen op evoluties die zich voorlopig nog niet concreet
aandienen, maar wel binnen de voorspelbare verwachtingen liggen. Meer bepaald wil men verder
gaan dan een incidenteel hergebruik of een ad hoc locatie van nieuwe initiatieven door een
samenhangend scenario op te bouwen dat richtend werkt, zonder determinerend te zijn.
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KU Leuven, Projectteam Stadsontwerp: Ontwikkelingsplan Vaartkom, A3, 01/02/90
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Figuur 1.3.2.a.BPA St. Geertrui deel I: bestaande industriële complexen tussen Bruchtstraat en
Glasblazerijstraat, met de Keizersberg op de voorgrond.
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Figuur 1.3.2.b. BPA St. Geertrui deel I: bestaande industriële complexen (voormalige bottelarij) tussen
Mechelsestraat en Sluisstraat, met op de achtergrond het Klein Begijnhof.

14

B.P.A. L03b Sint – Gertrusdiswijk (deel b), goedgekeurd bij MB van 5/05/2000,
gedeeltelijke herziening van het BPA L3 Sint-Geertrui, goedgekeurd bij MB van 18/12/1992,
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

1.4

Programmatische verantwoording in stedelijke en regionale context

Bij gebrek aan structuurplan voor de Leuvense agglomeratie, wordt voor het ruimer
stedenbouwkundige kader in eerste instantie verwezen naar de recente herziening van het
gewestplan. Zoals vermeld, werd de ruime omgeving van de Vaartkom er bestemd als “gebied voor
stedelijke ontwikkeling”.
Om de inhoud van deze ruime omschrijving verder te preciseren wordt - bij gebrek aan kwantitatieve
studies - teruggevallen op de inschatting van het soort ruimtelijke behoeften dat zich in Leuven over
de recente jaren manifesteert. Deze indicatieve behoefte wordt gekoppeld aan de fundamentele
structurele kenmerken van het studiegebied, om van daaruit de eventuele geschiktheid van het
Vaartkomgebied voor deze locaties na te gaan.
Op vlak van bedrijvigheid mag daarbij gesteld dat de klassieke pijlers van de tewerkstelling in Leuven
(de Universiteit, Boerenbond en Interbrew) hoe langer hoe meer worden aangevuld met KMO’s van
diverse aard. De hoge graad van scholarisatie, de aanwezigheid van de universiteit, het algemeen
niveau van dienstverlening, inspireren met name de groei van hoogwaardige gespecialiseerde spinoffs. Dezelfde argumenten, maar ook de goede regionale bereikbaarheid, de nabijheid van Brussel en
Zaventem, het karakter van verzorging en veiligheid, het aantrekkelijk landschap, werken tevens de
eventuele vestiging van een hoofdzetelactiviteit in de hand. Naast CERA, hebben vroeger ook Shell,
ICI en Monsanto intensief in Leuven geprospecteerd. Een concreet plan voor een business-park op
Kareelveld werd recent afgevoerd, terwijl de beschikbare oppervlakte voor (gespecialiseerde) KMOvestigingen of artisanale bedrijven in Leuven erg beperkt is. Uitwijking naar de randgemeenten grijpt
reeds plaats, van enig realistisch “stedelijk” alternatief als vestigingsplaats voor deze activiteiten is
voorlopig geen sprake.
Voor de vestiging van administratieve functies zijn recent verschillende initiatieven ondernomen: met
name in de Stationsomgeving en op de vroegere Philips-terreinen. Meestal gaat het in deze gevallen
echter om de bundeling van grotere eenheden (Financiën, Provinciegebouw, Vlaams Huis, ...) In de
complementaire bebouwing langs de Tiensevest is tevens plaats voor kleinere units, die eerder voor
samenhangende en herkenbare administratieve diensten zijn opgevat (Vlaamse Milieumaatschappij
bv.). Verspreide kantoorruimten voor bv. dienstverlenende bedrijfjes van variërende grootte in het
kleinere gamma komen minder identificeerbaar voor. Dikwijls hebben ze de plaats ingenomen van als
woonruimte gebouwde appartementen. Recent is een groot initiatief van zowat 20.000 m2 opdeelbare
kantoorruimte op het industrieterrein van Haasrode door het stadsbestuur goedgekeurd. Het bestaan
van zo’n initiatieven duidt ontegensprekelijk op de aanwezigheid van een vraag in deze sector.
In aansluiting met het RSV, moet naar een antwoord gezocht voor de toenemende woningvraag, met
name in stedelijke gebieden. Deze wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de gezinsverdunning. In
Leuven doet ze, mede door de recente klemtoon van het stadsbestuur op ééngezinswoningen, een
bijzondere vraag ontstaan van bewoning door één- of tweepersoonsgezinnen, dan wel startende
gezinnen in de overgangsfaze naar het verwerven van een eigen woning. Het aandeel jonge
tweeverdieners die enkele jaren in Leuven nablijven moet niet worden onderschat. In de geplande
bebouwing langs de Tiensevest wordt daar reeds ten dele op ingespeeld. De vooropgestelde cijfers
inzake nieuw te creëren woningaanbod op Vlaams niveau zijn echter van die aard, dat in dit
woningsegment nog een belangrijke vraag moet worden opgevangen.
In de lijn van de commerciële uitzaaiing die in het RSV als problematisch wordt gesignaleerd, moet
ook in Leuven dringend werk worden gemaakt van een stedelijk alternatief voor de commerciële linten
langs de steenwegen naar Mechelen, Brussel, Tienen, Diest en Aarschot. Aangezien het hier
hoofdzakelijk gaat om gelijkvloerse (groot)handelszaken die steunen op goede zichtbaarheid,
gemakkelijke bereikbaarheid en goede verkeersaccommodatie, vereist zo’n alternatieve - stedelijke inplanting dat ook aan dezelfde vestigingsvoorwaarden kan worden voldaan.
Tenslotte mag, gezien de aanwezigheid van een belangrijk jong studentenpubliek, de behoefte aan
specifieke vormen van (avond)recreatie niet worden veronachtzaamd. Sinds het verdwijnen van een
aantal zalen steekt de behoefte aan één of meerdere fuifzalen de kop op. Daarnaast blijkt op basis
van recente cijfers nog bijkomende ruimte te bestaan voor bioscoopexploitatie, met name gericht op
een meer regionaal bereik vanuit het Hageland. Voorts impliceert de toenemende beschikbaarheid
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van vrije tijd dat meer vraag ontstaat naar gespecialiseerde vormen van actieve recreatie in het
algemeen, met name in het segment van de zaalsport.
Het ruime gebied van de Vaartkom leent zich voor een juiste mix van deze activiteiten. Als B-locatie,
grenzend aan de noordelijke ring en toegankelijk vanuit de A2 langs de K. Begaultlaan, kan de
ontsluiting zodanig georganiseerd worden dat de toegankelijkheid voor motorisch verkeer vlot verloopt
zonder het binnenstedelijke verkeer bijkomende te belasten. Door zijn relatieve nabijheid van zowel
stationsgebied als binnenstad werkt de bereikbaarheid te voet, per fiets of met het openbaar vervoer
ten volle complementair. De bereikbaarheid, zowel vanuit de aangrenzende regio als vanuit de
stedelijke agglomeratie zelf, zorgt op die manier in algemene zin voor vestigingsvoorwaarden die zich
richten naar de hierboven opgesomde bestemmingen. Op die manier kan het ruime gebied van de
Vaartkom als realistisch alternatief worden ingezet om de toenemende stadsvlucht te keren. Meer
concreet houdt dit in dat op termijn een alternatief kan geboden worden voor de inname van
Kareelveld door KMO-vestigingen. De creatie van een subcentrum voor gepaste middelgrote
commerciële vestigingen met complementaire recreatieve functies houdt er de mogelijkheid in om de
verdere uitzaaiing van groothandelszaken en commerciële recreatieve voorzieningen tegen te gaan..
Door combinatie van indeelbare kantoor- en woonunits in de bestaande en nieuw op te richten
bebouwing kan de verwachte groei in deze sector worden opgevangen, ook hier in een stedelijke
omgeving. Voor de vestiging van hoofdzetels tenslotte, komt een enkele aansluitende site met
voldoende oppervlaktebeslag, die momenteel eerder ondergebruikt is, in aanmerking.
Deze BPA’s voor het Vaartkomgebied creëren slechts een wettelijke conditie waarbinnen de
voorgestelde ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Om deze revitalisatie werkelijk te doen slagen
is echter méér nodig. Vanuit het beleid dient een consequente localisatiepolitiek te worden gevoerd,
die - zeker in de beginfase van het omschakelingsproces - de aandacht van geïnteresseerde bedrijven
op de Vaartkom moet vestigen. Concreet betekent dit ook dat op zorgzame wijze dient omgesprongen
te worden met het aansnijden van nieuwe ontwikkelingsgebieden in het Leuvense, die de reconversie
van de Vaartkom slechts kunnen vertragen, voor zover zij op dezelfde programma’s mikken.
Anderzijds moet wellicht overwogen worden om, indien de stedelijke diensten hiervoor niet voldoende
bestaffing hebben, een manager aan te trekken die de potentialiteiten van het gebied actief onder de
belangstellng brengt van kandidaat-investeerders.
Tenslotte verdient de relatief grote vrijheid qua bestemming en bouwvoorschriften binnen het
Vaartkomgebied enige nuance. Deze mag zeker niet geïnterpreteerd worden als een vrijbrief voor
gelijk welke ontwikkeling. Er dient gestreefd naar een kwalitatief en evenwichtig programma. Met
name dient de kracht van de Vaartkom als alternatief voor perifere commerciële ontwikkelingen gezien
te worden als een soort natuurlijke selectie: telkens zullen immers de karakteristieken van de
Vaartkom worden afgewogen tegen die van de perifere gebieden. Slechts die bedrijven die de
nabijheid van de binnenstad, het dense en multifunctionele karakter en het dynamische imago van de
Vaartkom belangrijker inschatten dan de minder vrijblijvende bouwtypologieën (m.b.t. stapeling van
programma’s, gevelkarakteristieken, ontsluiting) en de beperktere bereikbaarheid, zullen bereid zijn
niet langer als vanzelfsprekend voor de periferie te kiezen.
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Figuur 1.4.1. Ontwerp Gewestplan Leuven
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Figuur 1.4.3. Vaartkomgebied: voetgangers- en fietsersbereikbaarheid
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1.5

Plannen in onzekerheid, strategische opstelling

Uit voorgaande beschouwing is duidelijk dat de voorgestelde ontwikkeling zo goed mogelijk tracht aan
te sluiten bij aanwijsbare programmatische behoeften. Dit betekent echter niet dat concrete
programma’s bestaan, zeker niet voor de volledige omvang van het gebied. Het BPA beoogt dus de
ontwikkelingen te sturen, maar moet tevens voldoende vrijheidsgraden openlaten om niet
belemmerend te werken. Het probleem van stedenbouwkundige kwaliteitsbewaking voor een
onzekere toekomst is dus acuut aan de orde. In tegenstelling met andere stedelijke gebieden waarin
de beoogde morfologische opbouw meer algemeen aanvaard is, en derhalve kan worden ingevuld
met vertrouwde ruimtelijke typologieën, stelt zich in dit geval het bijkomende probleem van de
ongebruikelijke typologieën die voor een gemengde functionele aanwending en een zone met relatief
hoge bebouwingsdichtheid dienen te worden aangewend.
Vanuit de wetenschap dat de voorgestelde nieuwe programma’s ook tot geëigende typologieën zullen
aanleiding geven, lijkt het onverstandig de ruimtelijke neerslag van dat ontwikkelingsproces bij
voorbaat vast te leggen. Anderzijds zou een al te grote vrijheid voor individuele operatoren
ongetwijfeld leiden tot een speculatieve evolutie, ten koste van de - bestaande - ruimtelijke kwaliteit.
Om die reden is vooral aandacht besteed aan het vastleggen van een aantal essentiële grondslagen
die garant moeten staan voor zowel de globale fysiek-ruimtelijke kwaliteit van de site, als de onderling
functionele afstemming van de voorziene bestemmingen en hun consequentie op het verkeersgedrag.
Daarbinnen wordt gestreefd naar een maximale flexibiliteit, met dien verstande dat elke stap in de
ontwikkeling een positieve toevoeging wordt aan het bestaande, ook wanneer verdere ingrepen
voorlopig op zich laten wachten en het beoogde eindbeeld niet verwezenlijkt wordt.
De specifieke argumentatie van de gehanteerde regelgeving wordt hierna, per samenhangende
ruimtelijke entiteit, uiteengezet. Met behulp van simulaties van de ruimtelijke ontwikkelingen die
binnen de regelgeving mogelijk blijven, worden ze enerzijds toegelicht en anderzijds op hun waarde
getest.
Ten aanzien van het ruime Vaartkomgebied als geheel, wordt eerst ingegaan op de essentiële
voorwaarden van een kwalitatieve ruimtelijke en functionele invulling van de site als geheel. Op die
manier wordt ook de indeling in samenhangende ruimtelijke entiteiten verduidelijkt, die nadien als bron
voor verdere regelgeving wordt gehanteerd.
Om een duidelijk beeld te geven van het ruimtelijk gebruik -of van de typologische kenmerken- van
elke bestemming, wordt in de BPA’s tot slot gewerkt met een nieuwe categorisering van de
bestemmingen. De nieuwe indeling baseert zich niet enkel op economische, wettelijke (zoals de
omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en
gewestplannen van 8/6/97) of andere gebruikelijke definities, maar vooral op de ruimtelijke
karakteristieken van elke bestemming. Zo maken de termen openbaar nutsvoorziening,
dienstverlening en kantoor bijvoorbeeld een onderscheid tussen drie bestemmingen die in wezen
dezelfde ruimtelijke karakteristieken kunnen hebben: het zijn mogelijkerwijs alle drie kantoren
(ongeacht hun al dan niet publiek karakter). Bijgevolg wordt in dit specifieke voorbeeld geopteerd om
de term ‘kantoor’ als omvattende bestemming te gebruiken. Indien noodzakelijk, kunnen deze
algemene definities - opgenomen in de algemene bepalingen - nog gespecificeerd of beperkt worden
in bepaalde zones. Binnen de bestemming ‘recreatiefaciliteiten’ kan een expliciete vermelding in de
voorschriften per zone bijvoorbeeld zorgen voor de uitsluiting van discotheken en horeca in dit gebied.
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1.6

20

Globale uitgangspunten voor de ruimtelijke structuur

1.6.1 Onderscheid bovenstad - benedenstad
Het gebied wordt gekenmerkt door een aanzienlijke denivellatie die kunstmatig werd gecreëerd door
de uitgraving van de Caesarsberg - Roeselberg bij de aanleg van de Vaart en de industriële exploitatie
van de kanaaloevers. Deze denivellatie heeft geleid tot een volledige andersoortige ontwikkeling op
het heuvelplateau en in de uitgevlakte vallei. De hoger gelegen terreinen bleven onbebouwd of
werden verkaveld voor vrijstaande woningen. De lager gelegen terreinen werden benut voor
industriële complexen of grootschalige instellingen. De eerste liggen buiten het publieke gezichtsveld,
zijn afgesloten en moeilijk bereikbaar. De tweede hebben een veel meer zichtbaar en publiek
karakter. Dit kenmerkend onderscheid tussen bovenstad en benedenstad wordt in het basisconcept
bevestigd en functioneel versterkt. Om de structurerende aanwezigheid van de Caesars - Roeselberg
meer duidelijkheid te geven, wordt voorgesteld om de continuïteit van de denivellatie te herstellen:
door de inplanting van de noodzakelijke parkeeraccomodatie in het oksel tussen de Caesarsberg en
viaduct enerzijds, en het lostrekken van de toekomstige bebouwing van de noordzijde van het Engels
Plein van de helling waar ze momenteel tegenaan leunt.

Figuur 1.6.1.a Overgang tussen bovenstad en benedenstad

B.P.A. L03b Sint – Gertrusdiswijk (deel b), goedgekeurd bij MB van 5/05/2000,
gedeeltelijke herziening van het BPA L3 Sint-Geertrui, goedgekeurd bij MB van 18/12/1992,
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004
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1.6.2 Onderscheid woonstad - subcentrum
Historisch vormt de verlegde Dijle een natuurlijke grens tussen de industriële ontwikkeling aan de
kanaalkom en de binnenstedelijke voortzetting van het gemengd woongebied. In dat woongebied
hebben zich mettertijd industriële vestigingen op onevenwichtige wijze genesteld. Deze laatsten
hebben echter hun productieve kracht verloren. Om die reden wordt voorgesteld om de initiële
afbakening van de verlegde Dijle tussen twee substantieel verschillende morfologische gebieden te
hernemen.
Ten noorden worden - langs de Vaartkom - de meer publieksgerichte functies gevestigd in een nieuw
subcentrum met gemengde bestemming. Ten zuiden wordt het meer besloten en buurtgerichtte
karakter van het binnenstedelijk wonen hersteld. Deze afbakening heeft het voordeel niet homogeen
te zijn in oostwestelijke richting. Aan het einde van de Vaartkom beperkt ze zich tot een dunne schil
waar de uitstulping van het woongebied tegenaan leunt. Meer naar het oosten verbreedt de afstand
tussen Dijle en Vaart, zodat een meer op zichzelf staand industrieel/artisanaal gebied kan worden
ontwikkeld dat door de Dijle wordt afgescheiden van het omringende woongebied.
Met name in BPA St. Geertrui deel I is deze hernieuwde scheiding van cruciaal structurerend belang.
Waar ten noorden van de opengelegde Dijle in de toekomst nog grootschalige bebouwing wordt
toegelaten langs Burchtstraat en Sluisstraat, wordt de site van het bestaande bottelarijcomplex tussen
Mechelsestraat en Sluisstraat integraal en uitsluitend voorbehouden voor kleinschalige
woonbebouwing (vooral eengezinswoningen) met ondersteunende functies. Deze woonfunctie
versterkt niet enkel het Klein Begijnhof en het wonen langs Mechelsestraat en Sluisstraat, maar haalt
bovendien de arbeiderswijk rond de Valkerijgang uit haar isolement.
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1.6.3 Onderscheid Vaart - Vaartkom
De grote figuur van het kanaaltracé maakt een bocht van 90° aan zijn uiteinde. Deze plotse
richtingverandering creëert een significant ruimtelijk verschil tussen Vaart en Vaartkom. De rechte
sectie van de Vaart heeft een heel andere dimensie. De continuïteit overheerst er in de lengterichting,
de breedte - veroorzaakt door de eerder lage en uitgestrekte bebouwing - in dwarsrichting. Samen
versterken ze het beeld van een langgerekte lineaire strook die de geleidelijke overgang tussen stad
en buitengebied bewerkstelligt. De beperkte sectie van de Vaartkom anderzijds, is overzienbaar en
ingesloten, heeft een duidelijk einde en is omringd door een in verhouding hoge bebouwing. De
globale indruk is eerder deze van een dok, een waterplas te midden van een stedelijk geconcentreerd
geheel.
Het onderscheid tussen twee afzonderlijke ruimtelijke consistenties wordt versterkt door de
aanwezigheid van de imposante viaduct, die de Vaart visueel afsluit en de begrenzing van de
Vaartkom voltooit. Voorgesteld wordt om het eigen karakter van beide morfologische figuren te
bestendigen. Dit houdt in dat de viaduct als grens aanvaard wordt en de bebouwing aan de
noordzijde van het Engels Plein als eindpunt van een seriële bebouwing langs de Vaart wordt
opgevat. Dit is overigens nu reeds het geval. De hoofdgevel van het complex Vander Elst is naar de
Vaart gesitueerd, en de nieuwe brouwerijsite van Interbrew geeft een duidelijk einde aan de Vaart.

Figuur 1.6.3. Onderscheid Vaart – Vaartkom
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1.6.4 Het ordenend karakter van het verkeersplein “Tussen Twee Waters”
Door het BPA Diestsevest - Vuurkruisenlaan zijn de rooilijnen van de nieuwe bebouwing afgestemd op
de hoofdrichting van de brouwerijsite Interbrew. Het ovale verkeersplein onder constructie versterkt
deze ordening. Rekening houdende met de compacte organisatie van het verkeerspunt en
bijbehorende aansluitingen kan de omvang van de noodzakelijke open ruimte aanzienlijk worden
versmalt. Door de realisatie van een substantieel hoekgebouw parallel met de reeds geïnitieerde
hoofdrichtingen, wordt het verkeersplein langs drie zijden afgebakend, en wordt het beëindigend effect
van de vroeger aanwezige hoekbebouwing naar de Vaartkom toe hersteld.

Figuur 1.6.4. Verkeersplein “Tussen 2 waters”
Huidige situatie (figuur boven)- Ordenend karakter (figuur beneden)
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1.6.5 Bestendiging van een gearticuleerde wand omheen de Vaartkom
De strakke figuur van de Vaartkom wordt bijzonder gediend door de positionering en volumetrie van
de bestaande bebouwing. Door de verscheidenheid in hoogte en breedte, maar ook door de
articulatie in plan, teweeggebracht door de onderbreking van toekomende straten en de incidentele
terugsprong van rooilijnen, verwerft de geometrie van het watervlak een ordenende eigenheid. (In
tegenstelling met de 18° eeuwse aanleg, waarin het watervlak zich formeel inpaste in de homogeniteit
van de omringende eenheidsarchitectuur.) Het bewaren van die ambivalentie tussen het strak
geometrisch watervlak en de sculpturale verscheidenheid zorgt niet alleen voor het bewaren van de
eigenheid van het gebied maar lijkt ook strategisch het meest aangewezen. Deze zienswijze laat
immers een grotere vrijheidsgraad aan de perceelsmatige invulling. Om karakterverlies door
eentonigheid te vermijden, moet een schermvorming door herhaling van bv. dezelfde kroonlijsthoogte
vermeden worden. Het inzetten van de tweede laag, tot stand gebracht door de volledige diepte van
de omringende schil in gebruik te nemen is trouwens financieel-economisch interessanter. Ze laat toe
de dieper liggende functies op het als verbindingselement fungerend watervalk te betrekken. Deze
zienswijze komt tot uitdrukking in de regelgeving voor de articulatie van de zes noordelijke
bouwblokken, maar ook in de provisie van inkomruimtes voor de dieper liggende bestemmingen aan
de zuidelijke Vaartkom.
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Figuur 1.6.5.a Bestendiging van een gearticuleerde wand – noord
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Figuur 1.6.5.b Bestendiging van een gearticuleerde wand – zuid

B.P.A. L03b Sint – Gertrusdiswijk (deel b), goedgekeurd bij MB van 5/05/2000,
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1.6.6 Open ruimte als overgang tussen woonstad - subcentrum
Om het in 1.6.2 aangegeven onderscheid te markeren tussen het subcentrum rond de Vaartkom en
het binnenstedelijk woongebeuren, wordt systematisch beoogd om een overgang te bewerkstelligen
die zijn uitdrukking vindt in een structurerende open ruimte, die tegelijk scheidt en verbindt. In
overlangse richting komt dit opeenvolgend tot uiting in het groene tussengebied in het oksel van de
nieuwe bebouwing tussen Burchtstraat en Sluisstraat, dat als overgang fungeert naar de woonkern
omheen de Glasblazerijstraat; in het opgewerkte langsprofiel van de Sluisstraat: in het openleggen
van de Dijle binnen het blok Sluisstraat - Vaartstraat en de aansluitende publieke ruimte aan de
achterzijde van de vroegere feestzaal in de Vaartstraat; in het versterken van de Dijle als
structurerende grens door haar ontdubbeling met een bedieningsweg en bijbehorende groenstrook in
de enclave Tussen Twee Waters.
Vooral langs de Glasblazerijstraat (BPA St. Geertrui deel I) is deze open ruimte van cruciaal belang.
De bestaande arbeiderswijk rond de Valkerijgang krijgt door de open ruimte nieuw zuurstof, terwijl de
grootschalige bebouwing langs de Burchtstraat en Sluisstraat erdoor gecompenseerd worden.

1.6.7 Besluit
Gekoppeld aan de bestaande morfologische entiteiten die in het gebied voorkomen, wordt het
omvattende Vaartkomgebied op basis van bovenstaande uitspraken onderverdeeld in
samenhangende eenheden. Deze onderverdeling betekent niet dat ieder van de deelgebieden los
van de andere kan gaan evolueren. Hun interne samenhang betekent ook niet dat ze slechts één
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zonering omvatten of dat ze alleen aan één soort bestemming of problematiek moeten beantwoorden.
De voorgestelde werkwijze is in hoofdzaak pragmatisch: ze laat toe om de stedenbouwkundige opties
per deelgebied, en rekening houdend met de opgesomde uitgangspunten voor het geheel, meer
gedetailleerd te behandelen. Tevens kunnen de voorschriften op die manier meer gestructureerd
worden opgebouwd.
Volgende onderverdeling wordt aangehouden:
1.

Deelgebied Wilsele - Oud Centrum
Hier moet zowel gezorgd voor het onderscheid tussen “Vaart” en “Vaartkom” als voor het
onderscheid tussen “bovenstad” en “benedenstad”. Met name de articulatie van de “Vaarthoek”
(de hoek tussen de K. Begaultlaan en het Engels Plein) vormt een sleutelelement in de precieze
tracering van beide vormen van ruimtelijk onderscheid.

2.

Oksel tussen kanaalkom en viaduct
De onoverschrijdbaarheid van de kanaalkom en de afgrenzing door de viaduct brengen mee dat
het oksel tussen kanaalkom en viaduct als eenheid op zichzelf gaat staan. In dit deelgebied
komen twee onderscheiden problematieken aan de orde; de gedifferentieerde transformatie van
de zes bestaande bouwblokken en de toekomstige bestemming van de twee losliggende
houthandels. Voor de eerste wil men de compacte articulatie koppelen aan een verrijking van
bestemmingen. Met de tweede wil men de ruimtelijke impact van de Caesarsberg proberen te
herstellen.

3.

Wig tussen Vaartstraat en Glasblazerijstraat
Deze is onderverdeeld in de BPA’s “Sint-Geertrui” (tussen Glasblazerijstraat en Sluisstraat) en
“Sint-Geertrui 3” (tussen Sluisstraat en Vaartstraat). Beide maken echter deel uit van eenzelfde
problematiek: nl. het herstel van een kwalitatief binnenstedelijk wonen in het gebied gelegen
achter de multifunctionele schil die het onderscheid tussen woonstad en subcentrum
bewerkstelligt en tevens als zuidelijke wand fungeert van de kanaalkom.

4.

Enclave “Tussen Twee Waters”
De ruimtelijke begrenzing van de Dijle, maar ook de breedte van de kanaalkom en de
verkeersruimte van de ringweg geeft dit deelgebied een onmiskenbare eigen morfologie.
Daarbinnen is nochtans een groot onderscheid te herkennen tussen de rand en de dieper
gelegen terreinen. De eerste vormt de voortzetting van de begrenzende multifunctionele schil
aan de zijde van de kanaalkom, en vervolledigt de omranding van het nieuwe verkeersplein aan
de zijde Diestsevest. De dieper gelegen terreinen zijn veel minder op de omliggende
infrastructuur betrokken en kunnen als aparte zone met eigen bestemming worden uitgewerkt.

5.

De aansluiting op de woonstad.
Ten zuiden van de Glasblazerijstraat wordt de historische woonfuntie hersteld. Behalve de
bestendiging van het “Klein Begijnhof” (intussen beschermd) wordt de site van de bottelarij
bestemd voor wonen (met de klemtoon op eengezinswoningen). De Mechelsestraat wordt als
woonstraat (met mogelijkheid tot commerciële activiteiten)
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beschouwd.

Figuur 1.6.7. Samenhangende entiteiten in het Vaartkomgebied: openruimte als overgang tussen
woonstad - subcentrum
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1.7

Uitgangspunten voor de functionele structuur

Binnen de grove morfologische indeling die hierboven is aangegeven, kunnen de grote functionele
categorieën worden gelokaliseerd die beantwoorden aan de programmatische behoeften die onder 4
werden geargumenteerd. Op deze wijze kunnen deze bestemmingscategorieën tevens als
herkenbare stedelijke gehelen worden vorm gegeven.

1.7.1 Woongebied
Dit omvat de transformatie en uitbreiding van het binnenstedelijk wonen tot aan de open ruimte die
deze zone over de volledige overlangse richting van het gebied scheidt van de meer publieksgericht
functies van het subcentrum en het bedrijvenpark.
Het bestaande woonweefsel wordt daarbij gevrijwaard van nieuwe studentenkamers. Tegelijk wordt in
de benedenstad in een uitkerning van de binnengebieden voorzien. De problematiek van de sterk
bebouwde tuinen (die onmiskenbaar wijzen op een reële behoefte in de binnenstad aan bijkomende
oppervlakte buiten het hoofdvolume) wordt aangepakt door bebouwingsmogelijkheden strikt te laten
afhangen van de kavelgrootte, en tegelijk een kwaliteitsvolle open ruimte af te dwingen. Historisch
waardevolle bebouwing wordt bestendigd (Klein Begijnhof, Halfmaartstraat, Mechelsestraat, ...)
aangezien zij in belangrijke mate mee het karakte van de benedenstad bepalen.

1.7.2 Subcentrum
Deze gemengde bestemming ligt geconcentreerd omheen de kanaalkom. Ze is opgebouwd als een
schil die over de hele diepte van de betreffende zone als geheel werkzaam is. De
hoofdbestemmingen begrepen in de zone zijn commerciële voorzieningen, recreatieve uitrusting,
kantoren, dienstverlening of bedrijfsoppervlakten en wonen. Daarbinnen is een soort
vanzelfsprekende verticale opvolging voorgeschreven, waarbij de commerciële, recreatieve,
dienstverlenings- of bedrijfsoppervlakten op gelijkvloers en aansluitende bovenliggende verdieping(en)
voorkomen, terwijl kantoren en woonfuncties op de bovenliggende lagen dienen gelokaliseerd. Een
opgelegd percentage van woningen zal de uitgroei tot monofunctioneel city-gebied moeten beletten.
In plan anderzijds wordt een concentratie van de recreatieve exploitaties rondom het plein aan het
einde van de kanaalkom vooropgesteld. Deze samenbundeling vindt haar argumentatie in de
wederzijdse verrijking die erdoor ontstaat, in aansluiting met het reeds geplande brouwerijmuseum.
Anderzijds worden de nadelige effecten van o.a. de nachtrecreatie op die manier ruimtelijk gescheiden
van de woonfunctie, waarvan de inplanting in de betreffende schil o.a. aan en tegenover de uitkom
van de Vaartstraat voor een kortere loopafstand naar het centrum zorgt.

1.7.3 Bedrijvenpark
De ontwikkeling van de achterin gelegen zone van de enclave “Tussen Twee Waters” tot
bedrijvenpark laat toe om de meer open verkavelingsvorm van deze bestemming te koppelen aan de
meer verstedelijkte schil van het subcentrum aan zijn rand. Deze bedrijvenzone kan gefaseerd
worden opgebouwd en naargelang het beschikbaar komen van bestaande vestigingen - in vier
stappen met corresponderend ruimtebeslag - worden ingericht.

1.7.4 Kantoorzone
Deze ligt geconcentreerd rondom het verkeersplein “Tussen Twee Waters”. Door de grote
zichtbaarheid van deze locatie komt ze bij voorkeur in aanmerking voor representatieve vestigingen.
Deze kunnen ook het karakter van openbare instelling of bedrijfszetels hebben.

1.7.5 Multifunctionele zone Vaarthoek
Door de grote zichtbaarheid langs de viaduct op de hoek tussen Vaart en Vaartkom komt deze zone in
aanmerking voor een groot multifunctioneel complex. Het kan zowel bestaan uit een bedrijfszetel als
uit een complex met toonzalen, bedrijfjes, trainingscentra, enz. Gezien de onzekerheid lijkt het niet
aangewezen de bestemming al te dwingend vast te leggen , met dien verstande dat permanente
woningen en exclusief commercieel gebruik dienen uitgesloten te worden.
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1.7.6 Multifunctionele zone Engels Plein
Aangezien de verwezenlijking van het geplande subcentrum en kantoorzone een toename vergt van
het parkeren, wordt gekozen voor de aanleg van een parkeergebouw in het oksel tussen viaduct en
Caesarsberg. De realisatie daarvan laat o.a. toe om de bestaande externe parkeerdruk op het
binnenstedelijk woongebied te verminderen, o.a. door relokatie van de parkeervoorzieningen in
gebruik van Interbrew. Om deze parkeeraccommodatie, die ook als randparking voor de binnenstad
kan fungeren, economisch haalbaar te maken en tevens het aanbod aan gevarieerde
publieksaantrekkende functies op het gelijkvloers te vergroten, wordt voorgesteld de onderste laag
voor commerciële, recreatieve of dienstverlenende bestemmingen van middelgrote omvang in te
richten.

1.8

Ontsluiting en verkeersorganisatie

1.8.1 Ontsluiting en verkeersafwikkeling van gemotoriseerd verkeer
1.8.1.1 Algemene verkeersafwikkeling
Ondanks haar statuut als B-lokatie in het mobiliteitsplan Leuven, dat wordt opgemaakt door Groep
Planning, zal de verkeersontsluiting in de Vaartkom voor gemotoriseerd verkeer - naast deze voor
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer - alsnog belangrijk zijn. Het bestemmingsverkeer naar de
Vaartkom kent in de huidige situatie (zonder grootschalige ontwikkelingen) een aantal mogelijke
invalswegen naar het gebied: Kolonel Begaultlaan, Aarschotsesteenweg, noordwestelijk deel van de
Ring (de singels), en oostelijk deel van de ring (de vesten). Recente verkeerstellingen (tijdens
avondspits), in het kader van het mobiliteitsplan Leuven, wijzen echter wel op volgende belangrijke
vaststellingen:
o
o

de vesten en de Aarschotsesteenweg zijn reeds overbelast;
de singels en de Kolonel Begaultlaan kennen een ruime reservecapaciteit; op de singels bestaat
(zelfs met toekomstige verkeersontwikkelingen in stationsomgeving) nog een reservecapaciteit
van 800 voertuigen per uur.

Voor de verkeersafwikkeling in en rond de Vaartkom betekent dit dat een voornaam deel van het
bestemmingsverkeer voor dit gebied bij voorkeur wordt geleid via de singels (zie mobiliteitsplan
Leuven, opgemaakt door Groep Planning, anno 1998). Het is namelijk niet verantwoord om de vesten
en de Aarschotsesteenweg nog meer te belasten. Langs de Kolonel Begaultlaan kan tevens slechts
een beperkt deel van het bestemmingsverkeer worden opgenomen, aangezien hier onmiddellijk
conflictsituaties kunnen optreden met de lokale verkeersafwikkeling van Wilsele en met de vele
erfontsluitingen langs deze weg. Anderzijds moet ook vermeden worden dat het bestemmingsverkeer
naar de Vaartkom langs de bestaande ‘poorten’ (Mechelsepoort, Aarschotsepoort) van Leuven wordt
geleid.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het noordwestelijk deel van de R23, met name de
singels, bovendien gecategoriseerd als een primaire weg, type II. Dit betekent dat de hoofdfunctie van
deze weg ligt in het ontsluiten van het stedelijk gebied naar de autosnelwegen, en niet in het
verbinden op Vlaams niveau. De stedelijke verdichting van activiteiten in de Vaartkom sluit eveneens
perfect aan bij de hoofdprincipes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het is bijgevolg
aangewezen om het stedelijk gebied rond de Vaartkom te ontsluiten via deze primaire weg II.

1.8.1.2 Parkeerinfrastructuur
Wat het parkeren betreft, zal - na de gedetailleerde toelichting over de functionele invulling van de
deelgebieden aangegeven onder § 6 - duidelijk worden dat het globale stand-still principe van de
mobiliteitsconvenant in deze zone rond de Vaartkom niet verdedigbaar is. Ten eerste zijn er in de
huidige situatie nauwelijks parkeervoorzieningen aanwezig. Bovendien zijn er op dit moment nog een
groot aantal beschikbare vierkante meters onbenut; renovatie en herbestemming van deze
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grootschalige panden zal bijgevolg veel supplementaire parkeerplaatsen behoeven. Tot slot kennen
de oorspronkelijke bestemmingen van de Vaartkom - industrie, opslag, ... - een aanzienlijk kleinere
parkeerbehoefte dan de toekomstige invulling van het gebied, zoals recreatie, handel, kantoren,
wonen, ... Een grootschalige verhoging van het aantal parkeervoorzieningen, noodzakelijk vanuit de
functionele behoeften, zal vanuit ruimtelijk oogpunt tevens aanvaardbaar zijn, gezien de redelijke
afstand tot het centrum en de aandacht voor de ontsluiting van de parkeervoorzieningen op de
voornaamste verkeerswegen langs en door het gebied.
Voor de concrete organisatie van het bijkomend aantal parkeerplaatsen, zal er zoveel mogelijk
gestreefd worden naar het voorzien van de parkeerplaatsen op eigen terrein. Gezien de bestaande en
mogelijk toekomstige verdichting en de lage watertafel zal dit echter niet altijd mogelijk zijn. Vanuit
zowel ruimtelijke als verkeerskundige randvoorwaarden, is er vervolgens voor gekozen om de
supplementaire parkeerbehoefte te concentreren in een grootschalige parkeerinfrastructuur die
rechtstreeks toegankelijk is vanop de Ring van Leuven (van en naar richting Mechelen). De mogelijke
concrete inrichting van het gebouw en de verkeerstechnische haalbaarheid van deze aansluiting
worden verwoord in de toelichting van het BPAVaartkom (multifunctionele zone A).
De verkeerskundige haalbaarheid en noodzaak van de aansluiting van het parkeergebouw op de Ring
valt reeds af te leiden uit de visie van het mobiliteitsplan Leuven (toekomstige bestemmingsverkeer
van en naar de Vaartkom langs de singels) en uit de toekomstige functie van de R23 (primaire weg II).
In het bijzonder kan de op/afrit naar de parking immers worden beschouwd als de ontsluiting van een
voornaam stedelijk gebied, met name van de Vaartkom, en is deze perfect te verantwoorden binnen
de categorie primaire weg II. De op/afrit mag in elk geval niet worden beschouwd als een erfontsluiting
naar een privaat gebouw, maar wel als een voorname ontsluiting naar de Vaartkom waarbij het
toekomend verkeer onmiddellijk wordt opgevangen in een parkeergebouw.
Vanuit de leefbaarheid en kwaliteit van het openbaar domein in de Vaartkom wordt eveneens
voorgesteld om het parkeergebouw zowel langs de Ring, als langs het Engels Plein te ontsluiten.
Twee scenario’s voor de toekomstige verkeersafwikkeling van het gebied rond de Vaartkom tonen het
belang van deze aansluiting van de parking op de Ring; en tegelijk het belang van de mogelijke
heringebruikname van de oude spoorwegbrug over de Vaart .
1.

Zonder infrastructuurwijzigingen. Het grootste deel van het bestemmingsverkeer (vanaf de singels
en de vesten) komt toe op het verkeersknooppunt Tussen Twee Waters. Vanaf dit knooppunt zet
de verkeersstroom zich voort langs de Aarschotsesteenweg en de Vaart naar het Engels Plein.
Vanaf de Aarschotsesteenweg sluit een nieuw deel bestemmingsverkeer van de richting A2 zich
bij deze verkeersstroom aan. Een laatste deel bestemmingsverkeer arriveert via de Kolonel
Begaultlaan rechtstreeks op het Engels Plein. Deze verkeersafwikkeling is absoluut niet gunstig
voor de omgeving van de Vaartkom: ze betekent een zware bijkomende belasting voor het
verkeersknooppunt Tussen Twee Waters, en een aantasting van het karakter van het openbaar
domein rond de jachthaven.

2.

Met aansluiting van parking op Ring, én gebruik van spoorwegbrug over Vaart. Vanaf de singels
kan een eerste deel van het bestemmingsverkeer voor de Vaartkom reeds direct afvloeien naar de
parking op het Engels Plein, via de voorziene aansluiting. Een kleiner deel van het
bestemmingsverkeer kan zijn weg langs de Ring nog vervolgen naar het verkeersknooppunt
Tussen Twee Waters en de aangrenzende enclave met bedrijven- en kantoorontwikkelingen. Het
bestemmingsverkeer vanaf de vesten kan via het verkeersknooppunt en de oude spoorwegbrug
over de Vaart (indien deze opnieuw in gebruik wordt genomen voor éénrichtingsverkeer auto’s)
ook een directe weg vinden naar het Engels Plein en de parking, hetzelfde geldt voor het
bestemmingsverkeer vanaf de Aarschotsesteenweg. In omgekeerde richting zal de
verkeersstroom zich wel verplaatsen langs de Vaart (ten zuiden van de Vaartkom). Het schema
met de verkeersstromen maakt duidelijk dat in de eerste plaats de belasting op het
verkeersknooppunt Tussen Twee Waters veel minder is dan in het vorige scenario. Bijkomend
voordeel is dat het openbaar gebied in de Vaartkom meer als voetgangersgebied gaat fungeren.
Tot slot laat het toe om bestaande parkeervlakken (bv. in de Mechelsestraat) of nieuwe claims (in
het oksel tussen Burchtstraat en Sluisstraat) voor meer nuttige of gebruikersvriendelijkere
aanwendingen te bestemmen.
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Figuur 1.8.2 Toekomstige verkeersafwikkeling, met parking aansluitind op Ring en brug
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Om de lokale verkeersafwikkeling te optimaliseren en het verblijfskarakter rond de Vaartkom te
vrijwaren, wordt voorgesteld om de doorgaande verkeersbeweging tussen het verkeersknooppunt
Tussen Twee Waters, via de Vaartkom, naar de K. Begaultlaan zoveel mogelijk langs het Engels
Plein om te leiden. De zuidgeoriënteerde wand van de noordelijke Vaartkom blijft op deze wijze
hoofdzakelijk gericht op een lokale bedieningsfunctie. Om dit mogelijk te maken dient de Asstraat
verbreed, en wordt de rooilijn van het meest westelijk bouwblok achteruit geschoven. Het plein voor
het Entrepot kan dan rechtstreeks aansluiten op de omringende publieksgericht functies zonder
verdere verkeershinder.

Figuur 1.8.3. Lokale verkeersorganisatie op lange termijn

1.8.2 Ontsluiting per openbaar vervoer
De ontsluiting van de Vaartkom per openbaar vervoer is vandaag nagenoeg onbestaande. Wil de
multifunctionele ontwikkeling (als woon-, werk- en recreatiecentrum) een kans maken, is een
doordachte ontsluiting per openbaar vervoer een absolute noodzaak. In essentie moet het openbaar
vervoer aan drie verschillende vervoersbehoeften voldoen:
1.

2.

3.

een hoogfrequente verbinding met het Martelarenplein, waar de overstap op treinverkeer en
regionaal openbaar vervoer gebeurt. Dit nieuwe tracé verbindt dan, mits verlenging voorbij het
station, tevens op intensieve basis de drie nieuwe ontwikkelingspolen in de Leuvense
agglomeratie, m.n. de Vaartkom, de Stationsomgeving en de Philipssite.
een hoogfrequente, rechtstreekse verbinding met het stadscentrum, die enerzijds de Vaartkom
als subcentrum betrekt op het hoofdcentrum, en die anderzijds het parkeergebouw aan de
Lüdenscheidsingel tevens als randparking laat functioneren voor het commerciële centrum.
verbeterde aansluiting op de nabij passerende assen voor openbaar vervoer tussen het
stadscentrum en de randgemeenten, waardoor de Vaartkom vanuit de onmiddellijke omgeving
rechtstreeks bereikbaar wordt. Dit geldt minstens voor vervoer van en naar Wilsele en Herent
enerzijds en Wijgmaal en Rotselaar anderzijds.
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1.8.3 Ontsluiting voor voetganger/fiets
De nabijheid van zowel stadscentrum als station werkt de bereikbaarheid te voet/per fiets in de hand.
Bij de aanleg van de Diestsevest/verkeersplein “Tussen Twee Waters” zijn aangepaste voorzieningen
getroffen voor deze zachte weggebruikers. In de aanleg van de kades langs de kanaalkom zelf is dat
ook het geval. De route naar het stadscentrum wordt aanzienlijk verkort door de voetgangers- en
fietsersbrug die in het BPA ter hoogte van de uitkom van de Vaartstraat over de kanaalkom wordt
voorzien.
Over het gebied van de Vaartkom heen is er tot slot nog de belangrijke fietsers- en
voetgangersverbinding tussen Wilsele en de binnenstad, die ten alle tijde moet gevrijwaard blijven.
Met de aansluiting van de parking op de R23 zal echter enerzijds de route onder de viaduct van
Wilsele naar de Vaartkom niet meer mogelijk zijn, en anderzijds lijkt het niet langer verantwoord om op
de R23 het autoverkeer met het fietsverkeer te mengen. Als een alternatieve verbinding tussen
Wilsele en de binnenstad wordt bijgevolg voorgesteld om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug
over de viaduct heen te voorzien. In plaats van de viaduct af te rijden, lijkt het bovendien eerder
aangewezen om de fietsers en voetgangers langs een aangenamere en veiligere route door het
gebied van de Vaartkom heen te leiden. Zeer concreet wordt voor de brug over de viaduct voorgesteld
om hier een lichte staalconstructie te voorzien, die in geval van uitzonderlijk vervoer (meestal ‘s
nachts) eenvoudig te demonteren is. De inrichting en voorziening van deze brug valt evenwel buiten
de reikwijdte van het BPA
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2

BESCHRIJVING VAN DE DEELGEBIEDEN IN DIT BPA EN TOELICHTING
BIJ DE VOORSCHRIFTEN

2.1

Inherzieningstelling van BPA Sint-Geertrui deel I: specifieke noden.

De inherzieningstelling van BPA is – in aanvulling op de in hoofstuk 1 geschetste globale evolutie van
het Vaartkomgebied – minstens om volgende concrete motieven noodzakelijk:
o

o

o

o

Een beleid opbouwan dat gebaseerd is op het herstellen van de woonfunctie tussen Burchtstraat
en de Halfmaartstraat (conform de in vorig hoofstuk geschetste visie) is onmogelijk zonder
juridisch kader dat toelaat de sites van de leefstaande, industriële gebouwen te transformeren tot
woonzones.
De herwaardering van de totale benedenstad heeft geen kans op slagen indien niet een aantal
achtergeleven gebieden, waarvan een aantal binnen de de grenzen van dit BPA moet hiertoe
kansen aanreiken.
In de globale strategie om het wonen in de binnenstad (opnieuw) interessant te maken, is het
noodzakelijk het woningbestand, de diversificatie van typologieën en het inspelen op verschillende
doelgroepen verder op te voeren. Concreet betekent dit voor dit gebied dat de heersende trend op
de vastgoedmarkt om woningen om te bouwen tot – meer lucratieve – studentenhuisvesting wordt
gestopt door via het BPA de klemtoon op eengezinswoningenmet tuin te leggen (waaraan een
nijpend gebrek bestaat in het Leuvense).
De restauratie en het hergebruik van de eerste brouwerijen (hoek Burchtstraat en Sluisstraat), kan
niet doorgaan zolang hiervoor geen kader gecreëerd is dat een zinvol hergebruik mogelijk maakt
en daarvoor ook de juiste omgevingsvoorwaarden schept.

De overgang van het multifunctionele subcentrum rond de Vaartkom naar het wonen in de
benedenstad komt inderdaad vooral tot uiting in het BPA St. Geertrui deel 1 (en in mindere mate
BPA’s Sint-Geertrui deel 2 en deel 3). In principe worden de leeffekomen bedrijven of achterliggende
binnengebieden van grotere omvan er gerecupereerd voor de inplanting van nieuwe bewoning. Hierbij
wordt aangesloten met bestaande kernen (St. Geertrui, Klein Begijnhof, Penitentienenstraat).
Bestaande gemeenschapsinfrastructuur (speelterrein De Bruul) wordt door middel van nieuwe
voetgangersroutes voor de buurt als geheel ontsloten. Bestaande bouwvlokken worden systematisch
uitgekernd, zodat ruimte voor groenvoorziening in het verlengde van bestaande laten doorlopen en als
structurele route vorm te geven. Om de industrieel-archeologische eigenheid en de stedelijke roeping
van het gebied tot uiting te brengen, is naast de handelsfunctie van de Mechelsestraat ook gekozen
om de zone 4 van het B.P.A. Sint Geertrui 2 een gemengde functie mogelijk te maken.
De tweeledigheid (wonen versus multifunctioneel subcentrum) komt hoofdzakelijk tot uiting in het
grensvlok tussen Burchtstraat en Glasblazerijstraat, met in het verlengde van die problematiek de
geplande transformatie van de histoische brouwerij op de hoek van de Sluisstraat. De voorgestelde
uitbouw van een parkgebied aan de noordkant van de Glasblazerijstraat vormt de fysische grens van
deze multifunctionele uitbouw en markeert de overgang naar het binnenstedelijke woongebied. In dit
laatste vormt de Mechelsestraat het verbindend element met het B.P.A. Sint Geertrui deel2. De
voetgangersroutes die hierin worden aangezet, worden in onderhavig B.P.A. voortgezet.
Hoewel vandaag de dag niet zo duidelijk zichtbaar, bezit het gebied begrepen in dit BPA een aantal
onmiskenbare kwliteiten en potentialiteiten. Het biedt de mogelijkheid een hedendaagse vorm van
wonen en stedelijkheid te ontwikkelen, vlakbij de historische kern van de stad Leuven. Deze de StGeertrui-abdij als het Klein Begijnhof wordt uitgestraald.
Bovendien zal de onmiddelijke nabijheid van het sub-centrum van de Vaartkom in de toekomst een
belangrijke troef worden. De Vaartkom kan immers een aantal programma’s huisvesten die de directe
nabijheid van de stad nodig hebben, maar door hun schaal of vorm niet in het bestaande weefsel
kunnen worden opgenomen. Meer en meer functies uit de binnenstad kampen met dit probleem, en
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zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Deze tendens kan het gebied van de Vaartkom op korte termijn
doen opleven.
De ontsluiting van het gebied is optimaal: de binnenstad ligt op loopafstand, het autoverkeer sluit
direct aan op de ring en vandaar op het netwerk van lokale en regionale verkeerswegen.
Tenslotte biedt de excentrische ligging van dit gebied tegenover het centrum de mogelijkheid een
rustig wonen te creëren, weg van de dagelijkse drukte van de stad. De grote binnengebieden die
vrijkomen wanneer de industriële aktiviteiten verdwijnen, worden ingevuld als woonzones met een
sterk eigen karakter en voldoende open ruimte. Ze vormen een ernstig alternatief van de stadsvlucht
van met name jonge gezinnen met kinderen.

2.2

Ruimtelijke concepten van dit BPA.

2.2.1 Morfologie van het bouwblok: randen en insteken.
De globale afbakening van het B.P.A. Sint Geertrui deel 1 is deze van een zeer groot bouwblok
omsloten door Mechelsestraat en Sluisstraat. Historische is dit bouwblok nooit verder verkaveld.
Verdichtingen gebeurden er door insteken en opvullingen van het binnengebied die steeds vanuit de
randen werden ontsloten. Zelfs de Glasblazerijstraat (met bijbehorende Valkerijgang en Valkenhof)
kan eerder als een insteekstraat dan als een opdeling van het bouwblok worden geïnterpreteerd.

Fig: het grote bouwblok als stedelijke entiteit: randen en insteken.
Het B.P.A. heeft tot doel deze eigen karakteristiek van het grote bouwblok te versterken en op die
manier de specifieke kwaliteit van inpandig wonen in een binnenstedelijk gebied verder te
accentueren. Dit concept komt het meest duidelijk naar voren in de keuze om de Glasblazerijstraat als
doorgansweg af te sluiten naar de Sluisstraat toe. Het is een uitgesproken optie om de kern van het
bouwblok enkel toegankelijk te maken via insteken, en elke vorm van doorgaand verkeer te vermijden.
Deze logica bestaat nu reeds in de Valkerijgang en het Klein Begijnhof. Hij impliceert dat in het
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binnengebied van dit bouwblok enkel woonverkeer doordringt terwijl het verkeer met andere
bestemming via de randen worden omgeleid. De randen dienen zo als buffer voor een meer besloten,
bijna teruggetrokken wonen in het binnengebied. De gejaardheid van de centrum-stad wordt hier
achtergelaten, er ontstaat een verblijfsplek met een eigen karakter.
Voor de opbouw van de randn wordt specifiek gezocht naar een typologie die de morfologische
continuïteit benadrukt. In de Mechelsestraat worden de openingen in de gevelwant aangevuld met
typische rijwoningen, al dan niet met een handelsfunctie op het gelijkvloers.
Langs de Burchtstraat, tussen de Mechelsestraat en de Glasblazerijstraat, bestendigt het BPA het
bestaande systeem van de rijwoningen. Wel wordt een woningtype gesuggereerd dat omgaat met het
probleem van het drukke verkeer op de Bruchtstraat en de lichtinval aan de voet van de Caesarsberg.
In de zone begrepen tussen de Glasblazerijstraat en de Sluisstraat creëert de voorgestelde
bebouwing eveneens een gesloten wand, maar de gevel wordt substantiëel teruggetrokken tegenover
de bestaande rooilijn. Door de steile zuidflank van de Caesarsberf is de Burchtstraat immers op dit
moment een donkere, smalle straat. Het terugtrekken van de rooilijn maakr dat het bebouwing hoger
te maken tegenover de Caesarsberg en op de bovenverdiepingen van het vrije uitzicht te genieten.
De grote hoogte van de industriële panden langs de Sluisstraat, gecombineerd met de gesloten
gevelwanden van de opslagruimtes geeft deze straat een donkere, desolate aanblik. Nochtans bezit
het gedeelte waar de Sluisstraat de oever van de Dijle volgt onmiskenbare kwaliteiten: de
aanwezigheid van het water zorgt voor een breed profiel dat niet geheel door verkeer wordt
ingenomen. Hierdoor straalt dit deel een zekere rust uit, noodzakelijk voor kwaliteitsvol wonen. Dit
idee wordt over de gehele lengte van de Sluisstraat doorgetrokken: ter hoogte van de huidige bottelarij
van Interbrew wijkt de nieuwe bebouwing terug zodat ook hier een verbreed profiel ontstaat. Ten
noorden van de Dijle wordt op de rooilijn gebouwd, maar de hoogte an deze bebouwing blijft beperkt.
Het brede profiel en de lage bebouwing temperen het effect van de hoge industriële gevels aan de
oostzijde. De open ruimtes situeren zich afwisselend lans de ene en de andere zijde van de straat,
waardoor in het perspectief de aftekening en begrenzing behouden blijft.
Fig: ruimtelijk concepte voor de Sluisstraat.
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2.2.2 Water als structuerend element.
In het omvangrijk binnengebied omsloten door Mechelsestraat en Sluisstraat treft men verschillende
entiteiten met een specifiek karakter aan. Zo heerst er in de Valkerijgang een Glasblazerijstraat een
merkbaar andere sfeer dan in het Klein Begijnhof, en zou het gebied van de huidige Bottelarij van
Interbrew eveneens een aparte sfeer kunnne meekrijgen. Het voorliggend BPA erkent deze
differentiatie als essentiële kwaliteit, en wil deze versterken. Daartoe wordt de overwelving van de
Dijle weggenomen, zodat de waterlopen de Dijle, de Voer en De Hond een structurerende rol kunnen
vervullen. Het water verenigt een typeert verschillende sub-zones, die zich elk op een eigen manier tot
de rivi ersectie berhouden. Waar mogelijk wordt de aanwezigheid van het water in het uimtelijk concept
benadrukt: rond DeHond wordt een park aangelegd voor de omliggende woonzones. In de Sluisstraat
maakt een teruggetrokken gevellijn het water reeds van op grotere afstand zichtbaar.
Aan de rechteroever van de Dijle impliceert de zone voor ruimingswerken tussen de Mechelsestraat
en de Sluisstraat een vrijwaring van open ruimte langs de Dijle, die door groenaanplanting het
structurerend karakter van het water versterken. Op korte termijn is hier een extra verbinding voor
fietsers en voetgangers tussen beide straten mogelijk. Op lange termijn kan dergelijk tracé worden
ingepast in het zogenaamde Dijlepad dat de hele Leuvense agglomeratie zal doorkruisen.
Fig: water als structurerend element.

2.2.3 Open ruimte.
Vandaag de dag is het gebied van dit BPA letterlijk dichtgeslibt: de kernen van de bestaande
bouwblokken werden gradueel volgebouwd met inpandig uitbreidende bedrijfjes. Bovendien is het
merendeel van de woningen verouderd en voldoen ze niet meer aan de hedendaagse comforteisen.
In de Valkerijgang ontberen de woningen door de geringe perceelsdiepte enige vorm van eigen open
ruimte. De straatruimte anderzijds is in deze buurt volledig door de verkeersdunctie ingenomen. Een
van de uitgangspunten bij de opmaak van dit BPA was dan ook te voorzien in voldoende groene en
open ruimte in did dense weefsel. Dit is gebeurd vanuit 4 invalshoeken:
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1. uitkerning van dichtgebouwde bouwblokken.
Concreet gaat het hier om de bouwblokken van het Klein Begijnhof en van de Valkerijgang. Het
binnengebied industiële panden en met ateliers of opslagruimtes die in de nabije toekomst zullen
leegkomen. De ruimte die zij nu in belsag nemen, wordt vrijgemaakt om zo enige openheid en
ademruimte in het bouwblok in te voegen. Deze open ruimte wordt ingericht als collectieve of private
buitenruimte, naargelang de specifieke noden van de context.
Fig: uitkerning bouwblokken.

2. regelgeving voor tuinen.
Een stedelijke conditie impliceert een menging van duncties als wonen, horeca en handel... Dat deze
programma’s niet zomaar op een evidente manier kunnen worden gekoppeld, blijkt uit een studie van
het bestaande weefsel. Al te vaak wordt het gehele gelijkvloers en de tuin opgeofferd voor
opslagruimtes, zodat aan essentieële woonkwaliteit wordt ingeboet: niet alleen is er voor de woning
geen betreedbare buitenruimte, ook de daglichttoetreding van alle ruimtes is op die manier
problematisch. De bestaande regelgeving in de algemene voorschriften van het BPA voorziet enkel
dat elk perceel voor maximaal 80% mag worden bebouwd. Dit resulteert vaak in een versplinterde
buitenruimte, die in realiteit weinig kwaliteit bijbrengt. In dit BPA wordt het percentage voor bebouwing
teruggebracht op 65% van de tatale perceelsoppervlakte, en wordt de buitenruimte verplicht
gekoppeld aan de achtergevel van de woning. Op die manier wordt de buitenruimte geen som van
restruimtes, maar een substantieel onderdeel van de inrichting van de kavel, en kan er licht
doordringen tot de onderste niveaus van de woning. In de regelgeving wordt eveneens rekening
gehouden met de kavelbreedte.

3. parkzone.
Rond het voedingskanaal van de Vaart, De Hond, wordt een park- en publieke groenzone voorzien.
Deze is gekoppeld aan de bestaande woonzones van de Valkerijgang en het Valkenplein, alsook aan
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de nieuwe woonzones. Op die manier compenseert de open ruimte de dichtheden die in de
omgevende woonweefsel, voorkomen. De parkzone fungeert meteen ook als overgang van de
typologie van het subcentrum naar de typologie van de woonstad.
Fig: parkzone

4. toename van het publiek domein.
Op een aantal platsen wordt een verbreed straatprofiel voorgesteld, zodat de publieke ruimte niet
volledig dient te worden opgebruikt door het gemotoriseerd verkeer. In de Burchtstraat en de
voormalige brouwerijen van Artois. De hoofdtoegang tot dit complex wordt aan deze zijde ingericht.
Door de verbreding wordt voor het bovenliggende wonen enige afstand gecreëerd tegenover het
hinderlijke zware verkeer.
Door de reeds aangestipte verbreding van de Sluisstraat ontstaat ook op die plaats een publieke
verblijfsruimte.
Het profiel van de Glasblazerijstraat wordt verdubbeld. Door een afsluiting van de doorgang naar de
Sluisstraat en het vernauwen van de toegang vanuit de Burchtstraat, krijgt deze straat de sfeer van
een woonerf. Er onstaat ruimte voor buurparkeren, en speelruimte voor jongeren, waar ter hoogte van
de Valkerijgang dringend behoefte aan is.
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Fig: toename publiek domein.

2.2.4 Overgang tussen stad en sub-centrum
In het ontwikkelingsplan voor de Vaartkom 1990 wordt de onmiddelijke omgeving van de Vaartkom
beschouwd als een mogelijk sub-centrum voor Leuven. Het gebied van voorliggende BPA grenst aan
de Vaartkom, en moet aldus een overgang vormen tussen een eerder klassieke stedelijkheid rond de
St-Geertrui agdij en het hedendaagse idee van het sub-centrum. Ruimtelijk werd ervoor geopteerd om
deze overgang te concentreren op de driehoek begrepen tussen Glasblazerijstraat, Burchtstraat en
Sluisstraat. Het brouwerijcomplex “Stella, Internationaal en Immo” wordt hier enigszins afgezonderd
en uitgewerkt als teken naar de Vaartkom toe. Het verenigt in zicht de essentiële krachtlijnen van het
concept van het sub-centrum: de gebouwen verhalen van een industrieel verleden, maar bieden
tevens de nodige oppervlakte voor een nieuwsoortig programma.
De bebouwing palend aan het brouwerijcomplex, in de Burchtstraat en de Sluisstraat, staat
programmatisch in voor de overgang tussen de woonzone en het sub-centrum: een menging van
wonen of aan wonen aansluitende functies (bij voorbeeld een school) enerzijds, en commerciële
functies (handel, productie, kantoren) anderzijds. Hun volumes bouwen niet enkel het grote bouwblok
af, maar geven ook een ruimtelijke begrenzing aan het sub-centrum.
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Fig: overgang tussen stad en subcentrum.

2.2.5 Het inrichtingsplan als dynamisch instrument
In de zone van voorliggend BPA komt zowat de helft van de tuimte vrij voor nieuwe invulling. Grondig
onderzoek toonde aan dat voor deze gebieden een heel scala aan kwaliteitsvolle inplantingen
mogelijk zijn. Bovendien is de toekomstige evolutie van dit gebied moeilijk te voorspellen, en kan ze
zeker naar het ruimtelijk aspect toe verschillende richtingen uitgaan.
Er is an ook bewust gekozen om een ruim BPA op te maken: niet één rigide plan dat mogelijkheden
uitsluit, maar een plan met ingebouwde vrijheden dat mogelijkheden biedt. Gezocht werd naar een
minimaal aantal voorwaarden, die essentieel zijn voor de leef- en woonkwaliteit in deze buurt. Deze
opties worden duidelijk in het BPA vastgelegd. Ze vormen een kader dat voldoende vrijheid laat om te
voldoen aan de eisen opgelegd door uiteenlopende programma’s.
Ten einde voldoende controle te houden over het uiteindelijke resultaat wordt in het BPA gebruik
gemaakt van het inrichtingsplan als dynamisch instrument: deze zijn zo gekozen dat ze zones
omvatten die een functioneel of ruimtelijk geheel vormen en als zodanig worden gekoppeld. Deze
werkwijze laat toe nadruk te leggen op het belang van een specifieke zone tegenover zijn onmiddelijke
omgeving. Maar ze laat ook toe om in te spelen op eerdere realisaties en rekening te houden met
veranderende condities. Het soms al te strikte BPA wordt op die manier omgevormd tot een aktiever
en flexibeler beleidsinstrument.

2.2.6 Mobiliteit: goed bereikbaar per fiets en te voet en selectieve autobereikbaarheid.
De nabijheid bij het historische stadscentrum (en bij het toekomstige subcentrum Vaartkom) maakt het
gebied bij uitstek toegankelijk per fiets en te voet. Het BPA voorziet daarom in een fijnmazige structuur
van doorgangen en ontsluitingen die korte diets- en looproutes (zie § 2.2.1) mogelijk maken binnen
het grote blouwblok Mechelsestraat – Burchtstraat – Sluisstraat – Halfmaartstraat. Deze routes
hebben tegelijk een positief effect op het bestaand en nieuwe voorziene openbaar domein.
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Vandaag is het gebied nauwelijks bereikbaar per openbaar vervoer. De nabijheid van randparkings
(nu reeds Terclavers, in de toekomst ook het parkeergebouw op het Engels Plein) met wellicht een
ondersteunenede shuttleverbinding met het centrum enerzijds, en de verbinding tussen Vaartkom en
het station (§ 1.8.2 ) anderzijds, zullen in de toekomst ook St Geertrui een goede ontsluiting per
openbaar vervoer bieden.
De autobereikbaarheid van het gebied is, in navolging van de in § 2.2.1 beschreven morfologie van
het grote bouwblok, eerder beperkt. Mechelsestraat en Sluisstraat zorgen voor bediening vanaf de
Burchtstraat en de Vaartkom, die aansluiten op resp. de Mechelsepoort en het verkeersplein Twee
Waters. Deze selectieve autbereikbaarheid wordt gehandhaafd door een stringent parkeerbeleid
binnen het BPA gebied. Daarbij wordt echter niet uit het oog verloren dat parkeerfacititeiten een
nodige voorwaarde zijn om op korte termijn het wonen in het binnenstad aantrekkelijk te maken voor
jonge en/of bemiddelde gezinnen, en zo het evenwicht in de totale stedelijke bevolking te herstellen.
Om redenen van een coherent beleid voor de binnenstad, ordt voor het woonweefsel uitgegaan van
het gemeentelijk parkeerreglement. In zover dit wordt aangepast, eventueel in opdracht van de
richtlijnen van de bevoegde minister, varieert ook de opgelegde parkeernorm. Wel wordt dit
parkeerreglement uitgebreid met een maximaal aantal (ten belope van 1.25 keer het opgelegde
minimum). Voor woonzone W.C (de bottelarijsite) wordt – gezien de grootschaligheid van het
nieuwbouwprogramma – een geïdividualiseerde regelgeving opgelegd, waarbij voor kleine
wooneenheden een reductie, en voor zeer grote wooneenheden een uitbreiding van de
parkeercapaciteit wordt voorzien. Na inrekening van extra parkeerplaatsen voor de noden van o.a. het
Klein Begijnhof, wordt de afwijkingsmarge op 1.1 teruggebracht. Achtergrond bij deze regelgeving is
de nadrukkelijke intentie van het beleid om jonge, vrij bemiddelde gezinnen weer naar de binnenstad
aan te trekken.
Een belangrijk deel van de parkeerbehoefte in het overgangsgebied Burchtstraat – Sluisstraat –
Glasblazerijstraat kan in het parkeergebouw in het oksel van de Keizersberg worden opgevangen.
Voor deze site is, in navolging van het BPA Vaartkom, de gereduceerde norm van 1 parkeerplaats per
75m² kantoren, handel en recreatie, alsook het principe van samengebruik van parkings van
toepassing. Ten zuiden van de Dijle wordt (i.c. in zone W.C) deze parkeernorm verder teruggebracht
wenselijk om een aanpassing van het stedelijk parkeerreglement (vandaag 1/50 m²), niet af te
wachten.

2.3

Eerste deelgebied: woonzone rond het Klein Begijnhof.

Het Klein Begijnhof vormt een tussenstraat die het groot bouwblok begrepen tussen Mechelsestraat
en Sluisstraat opdeelt. Aan beide zijden ontstaan op die manier twee regelmatige kleine bouwblokken
met aaneengesloten rijbebouwing aan de langse zijden. De binnengebieden zijn opgevuld met een
lage bebouwing van industieel-artisanale oorsprong, die zich vanaf de belendende straten in het
achterliggend binnengebied heeft uitgezaaid.
Het Klein Begijnhof is beschermd bij K.B. van 22/05/1974, en wordt aldus bewaard. Ook de randen
met een gesloten bouwvorm worden in dit BPA bestendigd, zowel naar volume als naar functies.
Langs de Mechelsestraat wordt daarom een zone voor wonen en handel opgetekend..
Gezien de beschikbaarheid van subsidies vanwege de Vlaamse regering, zou de gemeente de
leegstaande schoenfabriek aan de Mechelsestraat kunnen opkopen om als publiek toegankelijke
groenzone in te richten. Het BPA promoot deze optie, maar laat tevens de mogelijkheid open om het
binnengebied op te delen tot privé-tuinen, mocht de bestemming als collectieve groenzone uitblijven.
Voor het bouwblok aan de Sluisstraat wordt gepleit voor een meer gemengde inrichting: beperkte
woongelegenheid gecombineerd met beperkte parkeergelegenheid en groenvoorziening, alsook
toegang tot de achtertuinen. Het creëert een paar schitterende woonlocaties in de binnenstad.
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Fig: woonzone rond het Klein Begijnhof.

2.4

Tweede deelgebied: woonzone op de voormalige bottelarij.

Dit omvangrijke terrein wordt momenteel bezet door de vroegere bottelarij en een bijbehorend
entrepot, en is volledig in eigendom van Interbrew. Het ligt tussen de Dijle en het Klein Begijnhof, die
de toekomstige invulling sterk determineren.
Binnen de keuze voor wonen als hoofdbestemming, mogelijks aangevuld met
gemeenschapsvoorzieningen en diensten, blijven vele mogelijkheden voor een toekomstige invulling
open. Om die reden wordt een algemene zonering voorzien, waarin de bestemming wordt vastgelegd
en de bebouwing onderworpen aan een reeks van criteria die de inpassing in de omgeving en de
woonkwaliteit moeten garanderen.
Aan de randen van de zone worden specifieke regels opgelegd, die een correcte aansluiting op de
onmiddellijke omgeving moeten garanderen: langs de Mechelsestraat wordt rijbebouwing opgelegd,
aan de Sluisstraat wijlt de bebouwing terug van de rooilijn, naar het Klein Begijnhof toe moet tegen de
bestaande blinde gevels worden aangebouwd.
De zone W.C kan binnen de regelgeving van dit BPA op verschillende wijzen kwalitatief ingericht
worden. Door haar grote oppervlakte en centrale ligging vinnen dit BPA heeft zij een grote invloed op
de omliggende zones. Bij middel van het inrichtingsplan blijft de controle over de kwaliteit van het
betreffend toekomstig voorstel behouden.
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Fig: woonzone op de voormalige bottelarij.

2.5

Derde deelgebied: woonzone van de Valkerijgang.

De globale optie voor deze zone begrepen tussen Mechelse- en Glasblazeijstraat behelst het behoud
van het bestaande woonweefsel. Hier en daar worden specifieke ingrepen voorgesteld, die een betere
woonkwaliteit moten garanderen.
De woningen aan de Burchtstraat lijden onder een noord georiënteerde straatgevel, ingesloten door
de helling van de Keizersberg, en gelegen aan een druk bereden voorkant. Hun woonkwaliteit kan
aanzienlijk worden verbeterd door de woningrij te betrekken op de zuidwaarts georiënteerde
achterkant.
Daarvoor kan worden gebruik gemaakt van de sloop van het leegstaande suikergoedfabriekje met
ingang in de aanvangssectie van de Glasblazerijstraat. De vervanging hiervan geeft aanleiding tot een
binnengebied dat als toegang en doorsteek kan fungeren, zowel voor de woningen aan de
Burchtstraat als deze aan de noordzijde van de Valkerijgang.
Voor de Burchtstraat wordt een typologie voorgesteld waarbij het gelijkvloers volledig bebouwd wordt.
Het laat tote onderaan garage, berging en andere secundaire ruimtes in te richten, en het wonen 1
niveau op te tillen. Daardoor wordt er hoogte gewonnen tegenover de Keizersberg, en afstand
genomen tegenover het storende verkeer.
Langs de Mechelsestraat wordt, ook in het vrijgekomen gedeelte ten noorden van de Dijle, gesloten
bebouwing voorzien. Voor de tuinzone hieraan gekoppeld zijn de voorschriften zo opgesteld dat ze
voldoende kwalitatieve open ruimte garanderen, maar de nevenfuncties eigen aan een stedelijke
menging, niet uitsluiten.
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Fig: woonzone Valkerijgang.

2.6

Vierde deelgebied: Scharnierzone rond brouwerijcomplex.

De toekomstige ontwikkeling van het oorspronkelijke bouwblok Glasblazerijstraat-BurchtstraatSluisstraat wordt in het voorliggende bestemmingsplan vastgelegd in een aantal duidelijke
krachtlijnen. Gezien de grote onzekerheid van de toekomstige invullingen, zijn deze voorschriften
evenwel zeer ‘flexibel’ opgesteld en laten deze meerdere varanten toe. Elke bouwaanvraag in dit
bouwblok zal in ieder geval voorafgegaan worden door een inrichtingsplan, waarmee het beleid en de
administraies nog enige controle over de toekomstige ontwikkeling kunnen uitoefenen.
Op de hoek van de Burchtstraat en de Sluisstraat bevinden zich de voormalige brouwerijen “Artois”,
“Internationaal” en “Immo”, die bij M.B. van 23/12/1997 als monument werden beschermd. Interbrew
voorziet in de transformatie van deze gebouwen tot een brouwerijmuseum en bijbehorende
kleinschalige functies, zoals een restaurant, vergaderzalen, ... Concreet betekent deze transformatie
een uitbreiding van bestaande volumes (over een diepte van 6 meter) in zuidelijke richting. Deze
uitbreding is perfect mogelijk binnen de afbakening van zone G.A. Parkeervoorzieningen in functie van
het brouwerijmuseum kunnne worden voorzien in de aanfrenzende zone met absoluut bouwverbod (in
open lucht) of in de zone G.B. (in ondergrondse parkeergarage). Wat betreft het stallen van
autobussen, wordt voorgesteld om deze eventueel achter de Entrepot (Achter de Latten) te platsen ,
of in de aangrenzende zone voor absoluut bouwverbod. Circulatie voor gemotorisserd verkeer rond
het brouwerijmuseum is in alle geval verplicht.
Na de sloop van de omliggende industiële bebouwing zal het brouwerijmuseum als voornaamste
structurerend element in dit deelgebied werken. Aan weerszijden wordt deze aangevuld met
bebouwingsvormen met een gemengde bestemming. Enerzijds vervolledigt deze complementaire
bebouwing de globale vorm van het grote bouwblok en verstevigt ze de hoekpositie van het museum,
anderzijds maakt ze in haar programma de overgang tussen het subcentrum Vaartkom en het
binnenstedelijk woongebied.
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Langs de Burchtstraat wordt de nieuwe bebouwing teruggetrokken van de oorspronkelijke rooilijn,
zodat de betreffende straat een substantiele verbreding kent bij de inkom van de Vaartkom. Deze
verbreding van het openbaar domein levert een belangrijke ademruimte in de bedrukkende
Burchtstraat. De aangrenzende bebouwing (in zone G.B) kent een gemengde bestemming, die
enigszins genuanceerd is in laag A en B. Zowel in laag A (tot 8m hoogte, en 30m diepte) als in laag B
(van laag A tot 18m hoogte, en 20m diepte) kunnnen kantoren en woningen worden voorzien. Laag A
kan bovendien een commerciële of recreatieve functie, of een kleinschalig bedrijf bevatten. De
hiernavolgende figuur toont enkele varanten die mogelijk zijn binnen deze gemengde bestemming en
binnen de vooropgestelde gebarietlijnen in langs- en dwarssnede. Zo wordt de kroonlijsthoogte van de
bebouwing beperkt naar de Glasblazerijstraat en naar de parkzone toe, om een optimale aansluiting
met het achterliggend woonweefsel te vormen.
Aan de Sluisstraat wordt eveneens een zone met gemengde bestemming G.C ingericht; ditmaal
zonder enig verschil naar hogere en lagere bouwlagen. De ruimtelijke regelgeving is beperkt tot het
bepalen van minimale en maximale kroonlijsthoogtes (9m/14m) en van een verplichte bouwlijn langs
de Sluisstraat. Aan de overige zonegrenzen is een beperkte terugtrekking van de bouwlijnen
toegestaan. Een voorname voorwaarde in deze zone is wel de verplichting tot het realiseren an een
doorgang voor fietsers en voetgangers. Wanneer geen doorgang mogelijk is tussen het gebouw en de
Dijle, moet deze doorgang dorheen het gebouw worden voorzien. Deze doorgang is namelijk
essentieel voor de ontsluiting van het achterliggend woongebied ronde de Valkerijgang, aangezien nu
de Glasblazerijstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
In de oksel van de bebouwing worden tot slot twee zones voor open ruimte afgebakend (een parkzone
en een zone voor groen en openbaar nut) die een meerwaarde aan de omliggende woonomgeving
moeten bieden. Ten eerste wordt de Glasblazerijstraat dus als verbrede impasse tot aan De Hond
beperkt en kan deze aangelegd worden als woonerf, hetgeen een directe relatie van de woonzone
ronde de Valkerijgang met de aangrenzende ‘groen’ zones mogelijk maakt. Voor de parkzone en de
zone met alternatieve bestemming groen en openbaar nut blijven de voorschriften beperkt tot een
minimale groenaanleg en maximale verharding. Een verharding van deze zones is enkel toegelaten
voor voorziening van recreatie-infrastructuur, voet- en fietspaden, en andere subzones voor openbaar
nut. Een uitspraak met betrekking tot het publiek of privaat karakter van deze zones is niet mogelijk
omwille van de onzekerheid van de
toekomstige ontwikkelingen.
Fig: scharnierzone rond het
brouwerijcomplex.
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Fig: regelgeving en mogelijke varianten in zone G.B langs Burchtstraat.
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Fig: regelgeving en mogelijke varianten in zone G.C langs Sluisstraat.
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DEEL B
Stedebouwkundige voorschriften
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1

VOORAFGAANDE BEPALINGEN

1.1
Het BPA L3f “St. Geertrui”, goedgekeurd bij KB van 12/02/1952 en gewijzigd bij KB van 25/02/1957 en
17/04/1962, MB van 27/07/1983 en 18/12/1992 wrd gedeeltelijk in herzining gesteld bij MB van
02/03/1994.

1.2
Het voorliggend B.P.A. “Sint-Geertrui – deel 1” behelst de zone die wordt begrensd door de
Mechelsestraat, de Burchtstraat, de Sluisstraat, de Dijle en de Halfmaartstraat, zoals aangeduid op de
bijhorende plannen.

1.3
Het Plan Bestaande Toestand, het Bestemmingsplan en Deel B Planvoorschriften maken deel uit van
het bindend en verordenend gedeelte van dit BPA. Deel A van deze nota geeft bijkomende toelichting
bij het plan.

1.4
Onderhavige voorschriften vullen de grafische gegevens van het Bestemmingsplan aan. Bij
tegenstrijdheid primeren de grafisch aangehuide bepalingen. Gequoteerde maten en definities van
afbakeningen, zoals geformuleerd in de bepalingen per zone, hebben echter voorrang op de grafische
gegevens van het Bestemmingsplan.

1.5
Binnen de grenzen van dit Bijzonder Plan van Aanleg blijven de gemeentelijk bouwverordeningen, de
klasseringsbesluiten en de speciale wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders bepaald in dit
Bijzonder Plan van Aanleg.

1.6
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven behoudt zich het recht voor alle
ontwerpen te onderwerpen aan het advies van een Stedelijke Commissie voor Stedenschoon, of
wanneer deze niet is opgericht aan een onafhankelijke deskundige, die voorstellen of bezwaren kan
uitbrengen.
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2

ALGEMENE BEPALINGEN

2.1

Geldigheid van de algemene bepalingen

De hierna volgende bepalingen gelden slechts in zoverre ze niet tegengesproken worden in de
"Bepalingen per zone".

2.2

Bestemmingen

Hoofd- en nevenbestemmingen
Alle hoofdbestemmingen van de zones en stroken worden voorgesteld op het bestemmingsplan. Op
voorwaarde dat de hoofdbestemming reeds gerealiseerd is, zijn er eveneens nevenbestemmingen
toegelaten. Deze nevenbestemming mag echter geen rook-, reuk-, lawaai- of andere hinder
veroorzaken, die schadelijk is voor de omgeving. De hoofdbestemming dient minimaal 50 % van de
totale vloeroppervlakte in te nemen.

Definitie van bestemmingen
In de bepalingen per zone worden termen voor hoofd- en nevenbestemmingen gehanteerd die
volgende definities kennen. In bijzondere gevallen kunnen deze definities gedeeltelijk gewijzigd en/of
aangevuld en/of beperkt worden. In het bijzonder kan per zone de minimale of maximale
vloeroppervlakte van een bepaalde bestemming vermeld worden.

2.2.1 Wonen
De woongelegenheid betreft een functioneel geheel van ruimtes met een gezamenlijke
vloeroppervlakte groter dan 40 vierkante meter, enkel bestemd voor permanente en duurzame
bewoning. Elke woongelegenheid beschikt naast een leefruimte minstens over één aparte sanitaire
cel en een buitenruimte (privaat of gemeenschappelijk).
Meer specifiek kan volgend onderscheid worden geformuleerd:
o

o

o

o

ééngezinswoning, (of grondgebonden woning) betreft een woongelegenheid voor één gezin onder
haar eigen dakconstructie met private tuin, met minstens twee slaapkamers (waarvan één
minstens 12 vierkante meter en één minstens 9 vierkante meter), en maximaal één extra
woongelegenheid binnen het bouwvolume;
meergezinswoningen betreft een groepering van woongelegenheden voor één gezin (met elk één
slaapkamer van minstens 12 vierkante meter en één van minstens 9 vierkante meter, minstens
één aparte sanitaire cel, en een eigen buitenruimte van minstens 5 vierkante meter met een
bruikbare diepte van 1,5 meter) waaraan gekoppeld ruimtes met een gemeenschappelijk gebruik;
groepswoningbouw betreft een groepering van woongelegenheden van mogelijk diverse groottes
en types waaraan gekoppeld ruimtes met een gemeenschappelijk gebruik; binnen deze categorie
kunnen rusthuizen, weeshuizen en andere opvangcentra met verschillende kamers als één
woongelegenheid voor een collectief gezin of huishouden worden beschouwd.
studio betreft een woongelegenheid in groepswoningbouw, met een gezamelijke vloeroppervlakte
groter dan 40 vierkante meter, die naast een leefruimte minstens beschikt over één aparte
sanitaire cel en een buitenruimte (privaat of gemeenschappelijk).

55

B.P.A. L03b Sint – Gertrusdiswijk (deel b), goedgekeurd bij MB van 5/05/2000,
gedeeltelijke herziening van het BPA L3 Sint-Geertrui, goedgekeurd bij MB van 18/12/1992,
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

In het geval van de groepswoningbouw en meergezinswoningen betreffen de ruimtes met een
gemeenschappelijk gebruik onder andere: inkomhal, circulatieruimte, bergruimtes, parkeervoorzieningen, semi-private buitenruimtes, ... Indien noodzakelijk worden aan de locatie en inrichting van
de woningen enerzijds en de gemeenschappelijke ruimtes anderzijds afzonderlijke bijzondere
voorwaarden gesteld.
In een zone met enkel wonen als hoofdbestemming kunnen slechts volgende nevenbestemmingen
aanvaard worden:
o
o
o
o

kantoorflats of publieke kantoren;
kleinhandel op buurtniveau of gespecialiseerde kleinhandel;
kleinschalige dagrecreatie;
schone productie.

Deze nevenbestemmingen zijn enkel toegelaten mits deze slechts oppervlakte op gelijkvloers niveau
innemen, een aparte toegang tot de woning op hogere verdiepingen is voorzien en de gebruiker van
de nevenbestemming tevens bewoner is van de woning. De gunningverlenende overheid kan deze
nevenbestemmingen toelaten voor zover ze om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, en voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving. Dit artikel kan in ieder geval niet als recht worden ingeroepen om een
nevenbestemming te voorzien.

2.2.2 Kamer of studentenkamer, hotel
Kamer of studentenkamer:
Verblijfplaats voor studenten of andere personen die niet als hoofdverblijfplaats kan beschouwd
worden. De inrichting van kamers/studentenkamers dient te gebeuren conform de stedelijke
voorschriften en het decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers dd. 4 februari 1997 (en eventuele latere aanvullingen en/of aanpassingen).
Volgende verdere categorisering kan onderscheiden worden:
o
o

o
o
o

kamer: elk vertrek in een kamerwoning, dat bestemd is of dienst doet als huisvesting voor één of
meerdere huurders en niet valt onder de definitie van studentenkamer (zie verder).
kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en
desgevallend gemeenschappelijke ruimtes en niet valt onder de definities van
studenten(gemeenschaps)huis (zie verder).
studentenhuis: elk gebouw of deel van een gebouw waarin één of meer kamers worden te huur
gesteld of verhuurd aan één of meer studenten, met inbegrip van gemeenschappelijke ruimtes.
studentengemeenschapshuis: elk gebouw of deel van een gebouw dat door één of meer personen
integraal wordt gehuurd en (onder)verhuurd aan één of meer studenten.
studentenkamer: elke individuele kamer in een studenten- of studentengemeenschapshuis.

Hotel:
betreft een groepering van privaat gebruikte vertrekken, elk met een aparte sanitaire cel, bestemd
voor kortstondig verblijf, waaraan gekoppeld ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik.

2.2.3 Kantoren
Een kantoor betreft een functioneel geheel van ruimtes die worden gebruikt voor activiteiten met een
groot aantal arbeidsplaatsen per oppervlakte-eenheid en dus met een dicht ruimtegebruik:
administratieve, dienstverlenende en creatieve taken, vrije beroepen, ... en bijbehorende
ondersteunende taken.
Meer specifiek kan volgend onderscheid gemaakt worden:
o

kantoorflat betreft een functioneel geheel van kleinschalige werkruimtes, dat slechts een deel van
een gebouw uitmaakt, voor kantoorwerk en andere beroepsuitoefeningen (advocatenkantoor,
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o

o

o

o

dokterskabinet, architectenbureau, boekhoud-kantoor, ...); de kantoorflat moet om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd, en is
verenigbaar met de onmiddellijke omgeving;
kleinschalig kantoorgebouw betreft een functioneel geheel van landschapskantoren, afzonderlijke
kantooreenheden, archieven, bergruimtes, ontvangstruimtes, wachtruimtes, vergaderruimtes,
refter, ... voor kleine of middelgrote ondernemingen; het kleinschalig kantoorgebouw moet om
redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied worden
afgezonderd, en is verenigbaar met de onmiddellijke omgeving;
publiek kantoor betreft een kantoorflat of kleinschalig kantoorgebouw met één of meerdere publiek
toegankelijke loketzalen (bankfiliaal, verzekeringskantoor, ziekenfonds, overheidsdiensten, ...) in
combinatie met kantooreenheden, en andere bijbehorende voorzieningen; het publiek kantoor
moet om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied worden
afgezonderd, en is verenigbaar met de onmiddellijke omgeving;
grootschalig kantoorgebouw betreft een functioneel geheel van landschapskantoren, afzonderlijke
kantooreenheden, archieven, bergruimtes, ontvangstruimtes, wachtruimtes, vergaderruimtes,
refter, ... voor middelgrote of grote (private of publieke) ondernemingen; het grootschalig
kantoorgebouw is slechts verenigbaar met andere functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij
voorbeeld wonen, indien hiervoor de geschikte ruimtelijke condities worden gecreëerd én indien
de coëxistentie van deze functies wordt voorzien in de bijzondere voorschriften; zoniet moet het
om redenen van goede ruimtelijke ordening in een daartoe aangewezen gebied worden
afgezonderd;
hoofdzetel: grootschalig kantoorgebouw dat de belangrijkste administratieve en bestuurlijke
organen van een (nationaal of internationaal) bedrijf huisvest, en om die reden de uitstraling en
het imago van het bedrijf mee bepaalt. Hiervoor kunnen die locaties gereserveerd worden die
gekenmerkt worden door een strategische en representatieve ligging, een belangrijke
beeldwaarde, een goede bereikbaarheid, ... Aan de hoofdzetel kunnen bijzondere eisen gesteld
worden m.b.t. de architecturale kwaliteit van het gebouw en de omringende buitenruimte.

Beperkte kantoorvoorzieningen als nevenbestemming gekoppeld aan ambachtelijke, commerciële,
recreatieve of andere productieve activiteiten worden niet apart vermeld als kantoren. Zij kunnen in
een zone met dergelijke functie slechts gerealiseerd worden mits ook de hoofdbestemming wordt
voorzien op dezelfde site.

2.2.4 Handel
Handel betreft een functioneel geheel van ruimtes waar niet ter plaatse vervaardigde goederen
worden verkocht. Concreet bestaat de handel uit een kleinschalige of grootschalige ruimte met semipubliek karakter (waar de verkoopswaren worden uitgestald), eventueel gekoppeld aan private
gedeelten met beperkte oppervlakte zoals kantoren, sanitaire cellen, keuken, bergruimtes, ...
Afhankelijk van de omvang van de zaak, de aard van verhandelde goederen en het
verkeersgenererend vermogen wordt de locatie van deze handelsactiviteit al dan niet toegelaten in de
binnenstad, of in de commerciële kernen van de deelgemeenten.
Meer specifiek kan volgend onderscheid gemaakt worden:
o

o

o

kleinhandel op buurtniveau betreft kleinhandelszaken met een buurtondersteunende functie, die
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, en verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving;
gespecialiseerde kleinhandel betreft kleinschalige handelszaken die door hun specialiteit een
buurtoverstijgende betekenis kennen, maar die nochtans om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd en verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving;
grootschalige handel in voeding betreft handelszaken met een aanzienlijke verkoopsoppervlakte,
een zeker verkeersgenererend vermogen en met verkoop van onder andere voedingswaren;
deze handelszaken zijn slechts verenigbaar met andere functies in de onmiddellijke omgeving,
zoals bij voorbeeld wonen, indien hiervoor de geschikte ruimtelijke condities worden gecreëerd én
indien de coëxistentie van deze functies wordt voorzien in de bijzondere voorschriften; zoniet
moeten ze om redenen van goede ruimtelijke ordening in een daartoe aangewezen gebied
worden afgezonderd;
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o

o

o

o

grootschalige handel van dagelijkse verbruiksgoederen betreft handelszaken met een aanzienlijke
verkoopsoppervlakte, een zeker verkeersgenererend vermogen en met verkoop van goederen
die op regelmatige basis aangeschaft worden - uitgezonderd voedingswaren - zoals kleding,
materiaal voor binnenhuisinrichting, kleine elektronische toestellen, huishoudelijke goederen,
bureelartikelen, papierwaren, ...; deze handelszaken zijn slechts verenigbaar met andere functies
in de onmiddellijke omgeving, zoals bij voorbeeld wonen, indien hiervoor de geschikte ruimtelijke
condities worden gecreëerd én indien de coëxistentie van deze functies wordt voorzien in de
bijzondere voorschriften; zoniet moeten ze om redenen van goede ruimtelijke ordening in een
daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd;
grootschalige handel in duurzame verbruiksgoederen betreft een handelszaak met een
aanzienlijke verkoopsoppervlakte, een zeker verkeersgenererend vermogen en met verkoop van
goederen die eerder sporadisch aangeschaft worden zoals meubelen, grote elektronische
toestellen, fietsen, kunstwaren, exclusieve kledij, ...; deze handelszaken zijn slechts verenigbaar
met andere functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij voorbeeld wonen, indien hiervoor de
geschikte ruimtelijke condities worden gecreëerd én indien de coëxistentie van deze functies
wordt voorzien in de bijzondere voorschriften; zoniet moeten ze om redenen van goede ruimtelijke
ordening in een daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd;
groothandel betreft een niet publiek toegankelijke handelszaak met een grote private opslagruimte
en een in verhouding beperkte verkoopsoppervlakte; deze handelszaken moeten om redenen van
goede ruimtelijke ordening in een daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd, en zijn
omwille van het intensieve vrachtverkeer dat ermee gepaard gaat, niet verenigbaar met sommige
functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij voorbeeld wonen;
toonzaal betreft een handelszaak waar een prototype van de koopwaren wordt tentoongesteld,
maar niet rechtstreeks verhandeld: toonzaal van auto’s, moto’s, keukens, badkamers, ...

Het is niet toegelaten:
o
o

een ruimte die bestemd is voor grootschalige kleinhandel, op te splitsen, met de bedoeling er
kleinere zelfstandige eenheden in onder te brengen;
verschillende ruimtes die bestemd zijn voor gespecialiseerde kleinhandelszaken, samen te
voegen, met de bedoeling er één grootschalige kleinhandelszaak in onder te brengen.

2.2.5 Recreatie
Recreatie betreft een functioneel geheel van ruimtes bestemd voor een vorm van vrijetijdsbesteding,
eventueel gekoppeld aan private gedeelten met beperkte oppervlakte zoals kantoren, sanitaire cellen,
keuken, bergruimtes, ... Afhankelijk van de aard van de recreatieve functie, de omvang van de zaak
en het verkeersgenererend vermogen wordt deze activiteit al dan niet toegelaten in de binnenstad of
in de kernen van de deelgemeenten.
Meer specifiek kan volgend onderscheid gemaakt worden:
o

o

o

kleinschalige dagrecreatie betreft een functioneel geheel van ruimtes met beperkte gezamelijke
oppervlakte, die bestemd zijn voor recreatieve activiteiten die voornamelijk overdag en ‘s avonds
plaatsvinden, zoals restaurants, tavernes, kunstgalerijen, hobby-ateliers, sauna, dansstudio’s, ...;
deze voorzieningen moeten om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe
aangewezen gebied worden afgezonderd, en zijn verenigbaar met de onmiddellijke omgeving;
kleinschalige nachtrecreatie betreft een functioneel geheel van ruimtes met beperkte gezamelijke
oppervlakte, die bestemd zijn voor recreatieve activiteiten die voornamelijk ‘s avonds en ‘s nachts
plaatsvinden, zoals cafés, kleinschalige lunaparken, kleinschalige discotheken, ...; deze
voorzieningen zijn slechts verenigbaar met andere functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij
voorbeeld wonen, indien hiervoor de geschikte ruimtelijke condities worden gecreëerd én indien
de coëxistentie van deze functies wordt voorzien in de bijzondere voorschriften; zoniet moeten ze
om redenen van goede ruimtelijke ordening in een daartoe aangewezen gebied worden
afgezonderd;
grootschalige dagrecreatie betreft een functioneel geheel van ruimtes met omvangrijke
gezamelijke oppervlakte die bestemd zijn voor recreatieve activiteiten die voornamelijk overdag en
‘s avonds plaatsvinden en een groot verkeersgenererend vermogen hebben, zoals
sportinfrastructuur (waaronder fitnesszalen, zwembad, sporthal, ...), auditoria,
tentoonstellingsruimtes, musea, culturele centra, ...; deze voorzieningen zijn slechts verenigbaar
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o

met andere functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij voorbeeld wonen, indien hiervoor de
geschikte ruimtelijke condities worden gecreëerd én indien de coëxistentie van deze functies
wordt voorzien in de bijzondere voorschriften; zoniet moeten ze om redenen van goede ruimtelijke
ordening in een daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd;
grootschalige nachtrecreatie betreft een functioneel geheel van ruimtes met omvangrijke
gezamelijke oppervlakte die bestemd zijn voor recreatieve activiteiten die voornamelijk ‘s avonds
en ‘s nachts plaatsvinden en een groot verkeersgenererend vermogen hebben, zoals discotheken,
feestzalen, cinemazalen, theaterzalen, schouwburgen, ...; deze voorzieningen zijn slechts
verenigbaar met andere functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij voorbeeld wonen, indien
hiervoor de geschikte ruimtelijke condities worden gecreëerd én indien de coëxistentie van deze
functies wordt voorzien in de bijzondere voorschriften; zoniet moeten ze om redenen van goede
ruimtelijke ordening in een daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd.

Het is niet toegelaten:
o
o

een ruimte die bestemd is voor grootschalige recreatie, op te splitsen, met de bedoeling er
kleinschalige zelfstandige eenheden in onder te brengen;
verschillende ruimtes die bestemd zijn voor kleinschalige recreatie, samen te voegen, met de
bedoeling er één grootschalige recreatie in onder te brengen.

2.2.6 Productie
Productie betreft een functioneel geheel van ruimtes die worden benut voor allerhande be- en
verwerkende bedrijfsactiviteiten en waar een minimum aantal personen worden tewerkgesteld,
waaraan gekoppeld ruimtes met een minimale vloeroppervlakte voor bijbehorende activiteiten, zoals
kantoren, opslag, verkoop en personeelsaccommodatie (sanitair, keuken, ...). Het toelaten van deze
activiteit in de binnenstad of in de kernen van deelgemeenten is afhankelijk van de aard van de
bedrijfsactiviteit en het effect op de omgeving: omvang en vorm van de infrastructuur, het
verkeersgenererend vermogen (m.i.v. parkeerbelasting), de hinder (rook, reuk, lawaai, brand- en
ontploffingsgevaar, ...), de verontreiniging (water, bodem, lucht) ...
Meer specifiek kan volgend onderscheid gemaakt worden:
o

o

o

schone productie betreft een infrastructuurgeheel voor bedrijfsactiviteiten die door de aard van
hun productieprocessen geen noemenswaardig effect hebben op de omgeving: de hinder en de
verontreiniging blijven beperkt tot de eigen ruimtes en de parkeerdruk blijft beperkt tot het eigen
perceel; deze voorzieningen moeten om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd, en zijn verenigbaar met de onmiddellijke
omgeving. Onder schone productie wordt onder meer verstaan: atelierwerk (herstellingen, op
maat maken van stukken, ...), ontwikkelen van kleinschalige producten (foto’s, films, drukwerk,
computerchips, software, ...), assemblage van kleinschalige onderdelen (hoogtechnologische
eenheden, duurzame materialen, ...), vervaardiging van unieke exemplaren (kunstwerken,
éénmalige produkten, prototypes voor massaproductie ...) of van produkten in beperkte
hoeveelheid, laboratoriumonderzoek en researchwerk, ...
lokaal belastende productie betreft een infrastructuurgeheel voor bedrijfsactiviteiten die door de
aard van hun productieprocessen een beperkt effect hebben op de omgeving: de hinder, de
verontreiniging en de parkeerdruk blijven beperkt tot het eigen perceel; deze productie is slechts
verenigbaar met andere functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij voorbeeld wonen, indien
hiervoor de geschikte ruimtelijke condities worden gecreëerd én indien de coëxistentie van deze
functies wordt voorzien in de bijzondere voorschriften; zoniet moet ze om redenen van goede
ruimtelijke ordening in een daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd. Onder lokaal
belastende productie wordt onder meer verstaan: ambachtelijke productie, kleinschalige
verwerking van materialen (schrijnwerkerij, ...), herstelling van goederen (autogarage, ...), ...
belastende productie betreft een infrastructuurgeheel voor bedrijfsactiviteiten die door de aard van
hun productieprocessen een belastend effect hebben op de omgeving; deze productie is niet
verenigbaar met sommige functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij voorbeeld wonen, en
moet om redenen van goede ruimtelijke ordening in een daartoe aangewezen gebied worden
afgezonderd. Onder belastende productie wordt onder meer verstaan: industriële productie,
distributiecentra, afvalverwerking, ...
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2.2.7 Opslag
Opslag betreft een infrastructuurgeheel dat voornamelijk wordt benut voor het stapelen van goederen,
zonder noemenswaardige bijkomende bedrijfsactiviteit en zonder betekenisvolle tewerkstelling van
personen.

2.2.8 Instelling van openbaar nut
Een instelling van openbaar nut betreft een infrastructuur die wordt opgericht en / of uitgebaat door de
overheid, welke hiervoor tot onteigening kan overgaan.
Omdat de term “instelling voor openbaar nut” op zich geen programmatorische specificiteit heeft, moet
deze bestemming bij voorkeur nader omschreven worden. Bij voorbeeld:
o

o

o

o

o
o
o

2.3

wonen van openbaar nut: wooninfrastructuur die, naar functie en ruimtegebruik, onder definitie
van wonen vallen (en aan de bepalingen van § 2.2.1 moeten voldoen), maar uitsluitend voor de
overheid bestemd zijn; b.v. opvangtehuizen van O.C.M.W., ...
kantoor van openbaar nut: kantoorinfrastructuur die, naar functie en ruimtegebruik, onder definitie
van kantoren vallen (en aan de bepalingen van § 2.2.3 moeten voldoen), maar uitsluitend voor de
overheid bestemd zijn; b.v. overheidsadministraties, ...
recreatie van openbaar nut: recreatie-infrastructuur die, naar functie en ruimtegebruik, onder
definitie van recreatie vallen (en aan de bepalingen van § 2.2.5 moeten voldoen), maar uitsluitend
voor de overheid bestemd zijn; b.v. sportinfrastructuur, ...
gemeenschapsvoorziening: infrastructuur voor niet-commerciële dienstverlening, die voor allen
toegankelijk is tegen redelijke voorwaarden en die wordt opgericht en/of uitgebaat door, of in
opdracht van, de overheid: infrastructuur voor politie, brandweer, post, begraafplaatsen,
onderwijs, sociaal-medische dienstverlening, religie, ...
openbare nutsvoorziening: openbare infrastructuur van algemeen nut, zoals voor elektriciteit,
zuivering van afvalwater, afvalverwerking, gas, water, telecommunicatie, ...
openbare wegenis en openbaar domein
water

Classificatie van bestaande gebouwen

2.3.1 Beschermde gebouwen
Deze gebouwen zijn bij Ministerieel Besluit als monument geklasseerd, of staan op de lijst van te
beschermen gebouwen, wat betekent dat zij aan deze specifieke wetgeving moeten beantwoorden.
Concreet betekent dit in de eerste plaats een absoluut behoud van deze gebouwen.

2.3.2 Historisch waardevolle gebouwen
Het behoud van deze gebouwen worden voorgeschreven om te behouden omwille van hun waarde in
de historische evolutie van de stad Leuven. Dit houdt in dat herbestemming en restauratie-,
verbouwings- en instandhoudingswerken van deze gebouwen zijn toegelaten indien aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
o
o
o
o

de herbestemming betekent geen aantasting van het karakter van de gebouwen;
de globale structurele opbouw van de gebouwen, in het bijzonder de vloerhoogten van de
bovengrondse ruimten, blijft bewaard;
de dakvorm blijft bewaard en de dakbedekking mag enkel door gelijksoortig materiaal vervangen
worden;
de gevels worden hersteld en/of gereinigd, maar blijven bewaard, wat betekent dat authentieke
gevelelementen in geen geval verwijderd mogen worden en de gevelopbouw niet gewijzigd mag
worden.

Volgende ingrepen zijn toegestaan:
o

restauratie naar oorspronkelijke toestand;
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o

vervanging van onherstelbaar aangetaste of beschadigde gevelelementen.

Elke bouwvergunning voor deze restauratie-, verbouwings- of instandhoudingswerken kan slechts
verleend worden na advies van het bevoegde bestuur voor Monumenten en Landschappen, waarvan
slechts na schriftelijke motivatie kan worden afgeweken.

2.3.3 Beeldbepalende gebouwen
Het behoud van deze gebouwen worden voorgeschreven omwille van hun waarde in het stadsgezicht.
Dit houdt in dat herbestemming en restauratie-, verbouwings-, instandhoudingswerken of zelfs
grondige verbouwing van deze gebouwen zijn toegelaten indien aan volgende bijzondere
voorwaarden wordt voldaan:
o
o
o
o

de herbestemming betekent geen residueel gebruik, wat wil zeggen dat alle vloeroppervlaktes
worden benut voor een gewenste bestemming;
deze gebouwen moeten niet beantwoorden aan de vooropgestelde regels voor nieuwbouw in
dezelfde zone;
het globale volume van de bestaande gebouwen blijft bewaard;
de toevoeging van nieuwe gevelelementen, vormt geen aantasting van het karakter van de
gevels; authentieke gevelelementen (erkers, balkons, kroonlijsten, geveldecor, schrijn- en
metaalwerk) mogen in ieder geval niet verwijderd worden.

Volgende ingrepen zijn toegestaan:
o
o
o
o

vervanging van onherstelbaar aangetaste of beschadigde gevelelementen;
aanbrengen van glaspartijen in (blinde) gevels en andere noodzakelijke toevoegingen voor een
volwaardig hergebruik van de gebouwen;
structurele wijzigingen -zoals aanpassing van de vloerhoogten en beperkte sloop van het gebouwdie strikt noodzakelijk zijn om een goed gebruik van de gebouwen mogelijk te maken.
Volumewijzigingen in de niet-beeldbepalende gedeelten van het gebouw.

Elke bouwvergunning voor grote restauratie-, verbouwings- of instandhoudingswerken kan slechts
verleend worden na advies van de Stedelijke Commissie voor Stedenschoon of, indien deze niet is
opgericht, na onafhankelijk deskundig advies. Hiervan kan slechts na schriftelijke motivatie worden
afgeweken.
Per hoge uitzondering, en na advies van het bevoegde bestuur voor Monumenten en Landschappen
en de Stedelijke Commissie voor Stedenschoon of, indien deze niet is opgericht, van een
onafhankelijke deskundige, kan ook voor deze beeldbepalende elementen toelating gegeven worden
tot sloop en vervangende nieuwbouw. Van de adviezen kan slechts na schriftelijke motivatie worden
afgeweken. In dit geval gelden volgende beperkende voorwaarden:
o
o
o
o

de onmogelijkheid tot een kwalitatieve reconversie van de bestaande gebouwen wordt op
voldoende wijze gedocumenteerd en geargumenteerd;
een sloopvergunning kan slechts samen met een ontwerp voor de nieuwbouw worden
goedgekeurd;
vervangende nieuwbouw dient te voldoen aan alle stedenbouwkundige voorschriften opgelegd
voor de betreffende zone;
de sloopvergunning moet gunstig advies krijgen van het College van Burgemeester en
Schepenen.

2.3.4 Bijzondere gebouwen
Het behoud van deze gebouwen wordt toegestaan omwille van hun huidig economisch en/of
maatschappelijk belang, in afwachting van vervangende nieuwbouw die naar bebouwingswijze en
bestemming conform de voorschriften van dit BPA is. Dit houdt in dat verbouwings- en
instandhoudingswerken van deze gebouwen zijn toegelaten indien aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
o

huidige activiteit wordt absoluut behouden;

61

B.P.A. L03b Sint – Gertrusdiswijk (deel b), goedgekeurd bij MB van 5/05/2000,
gedeeltelijke herziening van het BPA L3 Sint-Geertrui, goedgekeurd bij MB van 18/12/1992,
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

o
o
o
o

werken zorgen voor een optimalisatie van de huidige productieprocessen;
noch de percelen, noch de gebouwen worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar voor,
tijdens of kort na de verbouwingswerken;
de bestaande gebouwen breiden zich niet uit op aangrenzende percelen;
hinder en het brand- en ontploffingsgevaar met inbegrip van water-, bodem- of luchtvervuiling,
stank, trilling en geluidshinder blijft binnen de grenzen van het eigen bedrijfsterrein behouden.

Elke bouwvergunning voor grote restauratie-, verbouwings- of instandhoudingswerken kan slechts
verleend worden na advies van de Stedelijke Commissie voor Stedenschoon of, indien deze niet is
opgericht, na onafhankelijk deskundig advies. Hiervan kan slechts na schriftelijke motivatie worden
afgeweken.

2.4

Afwijkingen van deze planvoorschriften

Onderstaande bepalingen zijn slechts van toepassing in zoverre dit niet wordt tegengesproken door
de bijzondere bepalingen per zone, of door de algemene bepalingen voor beschermde, historisch
waardevolle, beeldbepalende en bijzondere gebouwen (cfr. § 2.3)..

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

2.4.2 Verbouwingswerken afwijkend van deze planvoorschriften
Aan de bestaande gebouwen die qua volume en/of qua plaatsing niet voldoen aan de voorschriften
van het bestemmingsplan, zijn alle veranderings- en verbeteringswerken slechts toegelaten indien:
o
o

o

ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing wel beantwoordt aan de
voorschriften;
ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing nog niet volledig beantwoordt
aan de voorschriften, maar het er door de verbouwing in één of meerdere opzichten beter aan
beantwoordt dan voorheen; terwijl er geen nieuwe elementen zijn ontstaan, die strijdig zijn met
deze voorschriften;
ofwel de werken van geringe omvang zijn zoals beschreven in art.3 van het koninklijk besluit van
16 december 1971 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de
bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend afvies van
de gemachtigd ambtenaar, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 april 1973, bij koninklijk besluit
van 16 december 1981, bij besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 1983, en bij besluit van
de Vlaamse regering van 16 juli 1996.

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

2.5

Bebouwbare oppervlakte

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

gelegen op de hoek van twee straten;
met een gevel aan twee straten,
handelsfunctie op de gelijkvloerse verdieping, voorzien van zenitale verlichting.

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

2.6

Plaatsing der gebouwen

De bouwzones zijn op het plan begrensd:
o
o
o

ofwel door verplichte bouwlijnen waarlangs het bouwen der gevel op de aangeduide lijnen
verplicht is (min. 80 % van de voorgevellengte)
ofwel door strook- of zonegrenzen; ingeval van toegelaten bebouwing zijn deze strook- of
zonegrenzen de uiterste bouwlijnen waarbinnen de gebouwen dienen opgericht te worden.
ofwel door uiterste bouwlijnen.

Bij aaneengesloten bebouwing zullen de herbouwde of nieuwe constructies opgericht worden op de
zijkavelgrenzen. Tegen een wachtgevel, gelegen op een zijdelingse perceelsgrens, wordt in ieder
geval aangesloten.

2.7

Volume der gebouwen

2.7.1 Algemeen
De hoogte en de diepte, de dakvorm en het dakvolume der gebouwen moeten in harmonie zijn met de
aanpalende gebouwen en met het straatbeeld. Hiertoe dient bij elke bouwaanvraag voor nieuwbouw
of verbouwing die de bebouwing aan de straat wijzigt, een perspectief van de straat gevoegd, alsook
een geveltekening van de aanpalende gebouwen samen met de gevel van de geplande nieuwbouw.
Het straatbeeld is het uitzicht op het geheel van de gebouwde omgeving die de begrenzing vormt van
een publieke open ruimte, hetzij straat of plein.
Bestaande bedaking, gebouwhoogten of -diepten die de bewoonbaarheid van de omgevende
bebouwing of de harmonische samenhang van het straatbeeld of het bouwblok in het gedrang
brengen, kunnen desbetreffend niet als precedent door de aanvrager van de bouwvergunning worden
ingeroepen.
Ter verbetering van de lichtinval en de bezonning binnen het bouwblok kan, in geval van nieuwbouw
of verbouwing met volumewijziging, een geringer volume dan het oorspronkelijke of dan dit van de
gebouwen in de omgeving worden opgelegd.

2.7.2 Hoogte der hoofdgebouwen die palen aan de rooilijn of de verplichte bouwlijn
De hoogte van deze gebouwen wordt bepaald door een minimum en/of maximum kroonlijsthoogte in
combinatie met een minimum en/of maximum aantal bouwlagen. Hierbij heeft de beperking van de
kroonlijsthoogte steeds voorrang op het aantal bouwlagen.
Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse ruimtes mag nergens meer dan 0,30 meter onder of 0,70
meter boven afwijken van het niveau van de afgewerkte, aangrenzende (private of publieke) open
ruimte.
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De kroonlijsthoogte en het aantal bouwlagen wordt gemeten in het midden van het perceel aan de
straatzijde, vanaf het peil van de aanliggende stoep tot de gevelbeëindiging. Elke gedeeltelijke
bouwlaag geldt als volledig bij het bepalen van het aantal bouwlagen. (In het geval van een
puntgevel, wordt de kroonlijsthoogte gemeten tot de aanzet van de puntgevel). De nok van het dak
mag maximaal 5,00 meter hoger zijn dan de kroonlijsthoogte. Een extra bouwlaag, boven het
maximaal toegelaten aantal, in de dakconstructie kan enkel worden toegelaten indien het een
uitbreiding betreft van de onderliggende bouwlaag, en dus geen zelfstandige wooneenheden bevat.

2.7.3 Hoogte van de andere gebouwen
De bepalingen onder 2.7.2. zijn eveneens van toepassing, doch wordt de kroonlijsthoogte in dit geval
per gebouw of gebouwencomplex gemeten vanaf het gemiddelde peil van het grondvlak van het
gebouw of gebouwencomplex.
Dit peil mag echter nergens meer dan 1,00 meter afwijken van het bestaande maaiveld.
Daarenboven geldt voor de constructies, die volgens de bestemmingen, licht en zon-inval beperken
ten opzichte van een zone voor tuinen gelegen in het aanpalend perceel, de gabarietregel. De
gabarietregel bepaalt dat alle constructies moeten gelegen zijn onder een lichtbelemmeringsvlak dat,
vanaf de perceelsscheiding tussen verschillende eigendommen, op 2,50 meter hoogte ten opzichte
van het aanpalende terrein, een hoek vormt van 45°. De gabarietregel geldt niet voor de gemene
muren.
Andere uitzonderingen op deze regel kunnen ook door de gemachtigde ambtenaar worden
toegestaan om redenen van goede ruimtelijke ordening.
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2.7.4 Diepte van de gebouwen
Als algemene regel geldt:
o
o

gelijkvloers: maximale bouwdiepte 15,00 meter.
verdiepingen: maximale bouwdiepte 12,00 meter.

Afwijkingen van deze regel worden expliciet op het bestemmingsplan en/of in de specifieke
voorschriften van de verschillende zones vermeld.
De bouwdiepte wordt loodrecht op de voorgevellijn gemeten.

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

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

Mansardedaken zijn niet toegelaten.
Schouwlichamen mogen in zoverre zij om strikt functionele redenen nodig zijn en in zoverre zij zich
op minimum 3,00 m van de voorgevel bevinden, uitsteken boven de beschreven volumes.
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De nok van het dak mag maximaal 5,00 meter hoger zijn dan de kroonlijsthoogte.
K: kroonlijst
N: nok
D: max. 5,00 meter
A: min 20°, max. 55°

2.8

Materialen

2.8.1 Algemeen
De gevelopbouw en de gevelgeleding, de bedaking, de aard, de toepassing en de kleur van de
gevelmaterialen, de dakbedekking, de schrijnwerken, de beglazing en de buitenschilderingen moeten
in harmonie zijn met het straatbeeld.
Alle van de straat af zichtbaar blijvende gevels (ook zijgevels), de van de straat af, volgens het
bestemmingsplan zichtbaar blijvende gedeelten der scheidingsmuren, alsmede de schoorstenen
boven het dak, moeten afgewerkt worden met materialen gebruikt voor de voorgevel en de
dakbedekking.

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

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

2.9

Uitsprongen uit het gevelvlak van een hoofdgebouw

Uit de voorgevel:
o
o

Uitsprongen van max. 0,50 meter ten opzichte van het voorgevelvlak zijn toegelaten op minimum
0,60 meter afstand van het verlengde van elke scheidsmuur.
Indien de voorgevelbouwlijn met de rooilijn samenvalt, zijn deze uitsprongen enkel toegelaten op
min. 2,50 meter boven de stoep. Tevens geldt de beperking dat deze uitsprongen maximum 50 %
van de breedte van de voorgevel mogen bedragen

Terrassen, luifels, zonnetenten en externe zonneweringen:
Voor luifels en merkwaardige bouwkundige onderdelen mag het College van Burgemeester en
schepenen grotere uitsprongen toestaan op voorwaarde dat zij geen hinder of gevaar opleveren voor
de weggebruikers. Dergelijke constructies zullen een minimale afstand van 0,50 meter bewaren tot de
boordsteen van de rijbaan en zullen minstens 2,50 meter vrije hoogte boven het voetpad laten.
Uit de vrijstaande zijgevel
o
o

Uitsprongen van max. 0,50 meter ten opzichte van het zijgevelvlak zijn toegelaten voor zover zij
zich niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden.
Indien de zijgevelbouwlijn met de rooilijn samenvalt, zijn deze uitsprongen enkel toegelaten op
min. 2.50 meter boven de stoep. Tevens geldt de beperking dat deze uitsprongen max. 50 % van
de breedte van de voorgevel mogen bedragen.

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

de maximum hoogte van het verticaal vlak 1,20 meter bedraagt.
de minimum afstand tot de scheidsmuur en/of tot de vrijstaande zijgevel 1,00 meter bedraagt.
de maximale breedte per raam 1,50 m bedraagt.

Voor de dakvlakramen:
o

de effectieve hoogtemaat (in het schuine dakvlak) niet meer dan 2,00 meter bedraagt.
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o
o

de minimum afstand tot de scheidsmuur en/of tot de vrijstaande zijgevel 1,00 meter bedraagt.
de maximale breedte per raam 1,50 meter bedraagt.

2.11 Afsluitingen
2.11.1 Algemene bepalingen
Alle materialen, kleuren en vormen van de afsluitingen dienen in harmonie te zijn met de aanpalende
gebouwen en met het straatbeeld. Het straatbeeld is het uitzicht op het geheel van de gebouwde
omgeving die de begrenzing vormt van een publieke open ruimte, zoals een straat of plein.
Desbetreffend kan niet gerefereerd worden naar bestaande afsluitingen die door hun materiaal, kleur
of vormgeving de harmonische samenhang van het straatbeeld in het gedrang brengen.
Beplanting, bakstenen muurtjes, houten panelen of hekken in combinatie met voldoende dichte
groenaanleg zijn toegelaten. Levende afsluitingen dienen op min. 0,50 meter afstand van de
perceelsgrens aangeplant te worden. Mits onderling akkoord van de betrokken eigenaars is een
beplanting in de scheidingslijn mogelijk.

2.11.2 Hoogte van de afsluitingen
Op de rooilijn zijn alleen bakstenen muren toegelaten met een hoogte van 2,00 meter boven het peil
van het voetpad.
In de achteruitbouwstrook zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De eerste 5,00 meter uit de
achtergevel max. 2,50 meter hoog, de overige max. 2,20 meter hoog boven het aanpalend grondpeil.

2.12 Publiciteit
Publiciteit is enkel toegelaten in de voor bebouwing bestemde zones mits voorafgaande en bijzondere
vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen.

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

2.14 In de gevel van het hoofdgebouw ingebouwde garages
Zijn enkel toegelaten indien de gevel tenminste 7,00 meter breed is. De maximale poortbreedte wordt
op 3,00 meter gesteld.

2.15 Private buitenruimte
Elke nieuwbouwwoongelegenheid moet over een private buitenruimte beschikken.
Indien er gelijkvloers gewoond wordt, moet deze buitenruimte minimaal 40 % van de
woningoppervlakte bedragen.
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Indien er op de verdiepingen gewoond wordt, moet elke woongelegenheid over een buitenruimte
(terras) beschikken van minstens vier vierkante meter. De bruikbare diepte van het terras moet
minimum 1,50 meter bedragen.
Bovenstaand voorschrift is niet van toepassing voor geklasseerde panden, voor bijkomende
woongelegenheid die door een verbouwing wordt gerealiseerd, voor studio's kleiner dan 50 vierkante
meter en voor woongelegenheden die enkel op het gelijkvloers aan de straatzijde gesitueerd zijn.

2.16 Parkeernormen
2.16.1 Algemeen
Parkeerplaatsen
Onder parkeerplaats wordt verstaan hetzij een gesloten garage, hetzij een standplaats in een gesloten
ruimte of in de open lucht, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en door het College van
Burgemeester en Schepenen geschikt bevonden.
Een garage moet minstens 2,75 meter breed en 5,00 meter lang zijn. Een standplaats bestaat uit een
rechthoekig vlak van tenminste 2,25 meter breedte en 4,50 meter lengte. Ze moet toegankelijk zijn
langs een weg van minimum 6,00 meter breedte als de standplaats een hoek van 90° vormt met die
weg, 5,00 meter als de standplaats een hoek van 60° vormt met die weg, 4,00 meter breedte als de
standplaats een hoek van 30° vormt met die weg.
Er worden hoogstens 2 in elkaars verlengde liggende en aansluitende standplaatsen toegestaan.
Onder het aanleggen van een parkeerplaats wordt verstaan:
o
o

Het bouwen van een nieuwe parkeerplaats;
Het in volle eigendom, in erfpacht of met recht van opstal, bezitten of verwerven van een
bestaande parkeerplaats, die nog niet in aanmerking werd genomen voor het bekomen van een
andere bouwvergunning.

Bruto vloeroppervlakte:
De bruto vloeroppervlakte, waarvan in dit artikel sprake is, wordt als volgt berekend:

aantal bouwlagen x vloeroppervlakte (met inbegrip van de buitenmuren, verminderd
met de oppervlakte van de vertikale en horizontale verbindingswegen).
Niet in aanmerking te nemen oppervlaktes:

De oppervlakte van de parkeerplaatsen, bestemd om te voldoen aan onderhavige
voorschriften, worden niet geteld als vloeroppervlakte voor de berekening van het
aantal parkeerplaatsen.
2.16.2 Vereist aantal parkeerplaatsen
1.
2.

3.

Onderstaande voorschriften m.b.t. het vereist aantal parkeerplaatsen, gelden slechts in zoverre de
betreffende bepalingen per zone geen vervangende regels bevatten.
Met betrekking tot het verplicht aan te leggen parkeerplaatsen is de bouwheer onderworpen aan
het stedelijk "belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen". Dit aantal wordt
beschouwd als het minimaal aantal aan te leggen parkeerplaatsen, tenzij het anders wordt
bepaald in de volgende paragraaf §3.
Voor kantoren, handel en dagrecreatie wordt een norm gehanteerd die afwijkt van het stedelijk
‘belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen’, meer bepaald: één parkeerplaats per
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4.

5.

75 vierkante meter gerealiseerde bruto vloeroppervlakte van zowel nieuwbouw- als
verbouwingswerken.
Principe van samengebruik: Een parkeerplaats, die aangelegd is of wordt ten behoeve van een
bepaalde functie, mag opnieuw in rekening gebracht worden voor een tweede functie, mits kan
aangetoond worden dat beide functies over het algemeen geen overlappend of samenvallend
gebruik hebben in de tijd. Wonen wordt echter nadrukkelijk uitgesloten van deze mogelijkheid tot
samengebruik. Voorbeeld: samengebruik van parkeerplaatsen voor kantoren en handel enerzijds
en nachtrecreatie anderzijds.
Indien een gebouw door verbouwing een functiewijziging ondergaat, is het aantal bijkomende
parkeerplaatsen het verschil tussen het aantal parkeerplaatsen van de nieuwe functie en het
aantal bestaande parkeerplaatsen voor de vroegere functie.

Het maximaal aantal parkeerplaatsen dat mag aangelegd worden bedraagt het minimaal aantal,
vermenigvuldigd met 1,25.

2.17 Inrichtingsplan
De verwezenlijking van de bouwprogramma's in sommige gebieden uit dit Bijzonder Plan van Aanleg
vereisen de opstelling van een inrichtingsplan. Desgevallend maken de bepalingen per zone hier
melding van.
Het inrichtingsplan wordt - voorafgaand aan de bouwvergunning - onderworpen aan het bindend
advies van de gemachtigd ambtenaar en dient vervolgens goedgekeurd te worden door de
gemeentenraad.
Het inrichtingsplan is niet nodig voor werken van geringe omvang zoals beschreven in art.3, met
uitsluiting van §4a, van het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en
handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel van de
bouwvergunning, ofwel van het eensluidend afvies van de gemachtigd ambtenaar, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 25 april 1973, bij koninklijk besluit van 16 december 1981, bij besluit van de
Vlaamse regering van 16 maart 1983, en bij besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 1996.
Het dossier over het inrichtingsplan, dat in viervoud moet worden ingediend, moet aan volgende
voorwaarden voldoen:
o

o

o

o

o
o

Indien binnen begrenzing van het vereiste inrichtingsplan naast het te verwezenlijken programma
ook (delen van) percelen vervat zijn waaraan niets wordt gewijzigd, zullen deze in hun actuele
toestand worden opgenomen. De relatie tussen het te verwezenlijken programma en deze
percelen moet expliciet toegelicht worden, zowel wat betreft functie als voorkomen.
De inlichtingen omtrent de eigendomstitel van alle percelen in het gebied waarvoor een
inrichtingsplan vereist is, overeenkomstig artikel 144 van het wetboek van de successierechten
verstrekt door de ontvanger van de successierechten van het gebied waar de percelen gelegen
zijn, worden aan het dossier toegevoegd.
Het dossier moet minstens ondertekend zijn door de eigenaars van de percelen die door het
voorgestelde project in hun actuele toestand gewijzigd worden. Bij voorkeur tekenen echter ook
de eigenaars van percelen binnen het gebied waarvoor een inrichtingsplan wordt opgesteld, maar
waaraan geen wijzigingen worden voorgesteld.
Het dossier bevat een plan op een schaal van minstens 1/500 waarop de bestaande toestand
nauwkeurig is aangegeven (de verschillende onroerende goederen en de afmetingen ervan, de
noordpijl, de aanpalende wegen, met vermelding van breedte en naam, de op het/de perce(e)l(en)
en op de aangrenzende percelen aanwezige bebouwing, met de van maten voorziene aanduiding
van de stand ervan op het/de perce(e)l(en), het reliëf van de bodem en de aanwezige beplanting).
Het dossier bevat minimaal drie foto's. De foto's dienen zo genomen dat ze een volledig inzicht
verschaffen in de huidige toestand van het gebied.
Profieltekeningen, met ingeschreven maten, van de naburige bebouwing.
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o

o

o

o

o

Opgave van de actuele juridische toestand van het gebied: heersende en de leidende
erfdienstbaarheden waarmede de onroerende goederen bezwaard zijn, verkavelingen,
beschermingen, goedgekeurde bouwvergunningen,
De ontwerptekeningen waarop het voorgestelde programma wordt verduidelijkt, met aanduiding
van niveaus, en alle andere gegevens die nodig zijn om het ontwerp te beoordelen. Deze
tekeningen hebben de schaal die gebruikelijk is voor het programma dat voorgesteld wordt. De
schaal mag in geen enkel geval kleiner zijn dan 1/500. Desgevallend worden meerdere
tekeningen ingediend.
Het inrichtingsplan geeft een volledig inzicht in zowel de geplande bebouwing en functies, als in
de inrichting van de open ruimtes (groenaanleg, verharding, toegankelijkheid, etc.), en de
verkaveling of verdeling. De eventueel voorgestelde accommodatie voor parkeren wordt
nadrukkelijk toegelicht, o.a. wat betreft aantal (correspondentie met de voorschriften), gebruik en
aansluiting op het openbaar gebied.
Als er, binnen de begrenzingen van het inrichtingsplan, bestaande publieke of semi-publieke
verbindingen of doorgangen (voor voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer) worden
bestendigd of niewe woerden gerealiseerd, dan moeten deze worden aangeduid: (1) in plan, met
aanduiding van breedte van het tracé en eventuele afsluitingen, (2) in snede, met aanduiding van
vrije gabarieten, aangrenzende wanden en afsluitingen en gevels.
Het dossier moet duidelijkheid verschaffen over eventuele fasering, en aantonen dat de
opeenvolgende fasen in overeenstemming zijn met het BPA. Ook moet duidelijk gemaakt worden
hoe — bij niet-realisatie van een volgende fase — de kwaliteit van het project en zijn omgeving
gegarandeerd blijft.

Het ingediende inrichtingsplan zal aan minstens volgende criteria beoordeeld worden.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Volledigheid en accuraatheid van het ingediende dossier;
Concordantie met dit BPA (algemene bepalingen en bepalingen per zone);
Leefbaarheid en kwaliteit van de gebouwen:
?? qua programma: variatie, evenwichtige verhouding tussen de verschillende voorgestelde
functies, onderlinge relaties tussen de verschillende functies, belasting van de omliggende
gebieden, opties op stedelijk niveau, ... ;
?? qua inplanting en dimensionering van de volumes: onderlinge proporties, verhoudingen tot
het publiek gebied en de bebouwing in de omgeving;
?? qua typologie en interne organisatie: specificatie volgens omgevingskarakteristieken,
verscheidenheid, toegankelijkheid, zonnetoetreding, privacy, relatie tot de open ruimte en
het publiek domein;
Leefbaarheid en kwaliteit van de open ruimte: variatie, bezonning, sociale controle, ontsluiting,
aantakking op stedelijke netwerken (wegen en paden);
Impact op mobiliteit en verkeer;
Impact op de omgeving.

Afwijking van een goedgekeurd inrichtingsplan is slechts mogelijk na goedkeuring van een nieuw
inrichtingsplan dat minstens hetzelfde gebied beslaat.
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3

BEPALINGEN PER ZONE

3.1

Zone met gemengde bestemming A (G.A)

3.1.1 Inrichtingsplan
Elke inrichting binnen deze zone dient te gebeuren aan de hand van een goedgekeurd inrichtingsplan,
dat de zones G.A, G.B, G.C, PA, GR/ON en D behandelt (zie figuur 3.1.1).
Bovenop de criteria, vooropgesteld in § 2.17, zal het inrichtingsplan specifiek beoordeeld worden op
volgende criteria:
o
o
o
o
o

relatie tot achterliggend woongebied (Valkerijgang – Glasblazijerijstraat), tot bestaande en
toekomstige bebouwing langs de oostzijde van de Sluisstraat en tot Keizersberg;
relatie van bebouwing tot publieke en private open ruimtes: ontsluiting, zichtrelatie, openheid van
gevel, gevelafwerking;
inrichting en ontsluiting van gebouwen;
inrichting van open ruimtes: relatie tot aangrenzende bebouwing, kwaliteit van voetgangers- en
fietsersdoorgangen, relatie tot water, openheid naar publiek domein, onderlinge aansluitingen;
inrichting en ontsluiting van parkeeraccommodatie.

Figuur 3.1.1: inrichtingsplan.

3.1.2 Bestemming
Deze zone is bestemd voor:
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o
o
o
o

recreatie;
kantoren;
handel;
instelling van openbaar nut.

De onmiddellijke nabijheid van eventuele woonfuncties in de zones G.B ( § 3.2) en G.C ( § 3.3)
vereisen dat elke gerealiseerde bestemming in deze zone uitdrukkelijk voldoet aan de geldende
regelgeving inzake rook-, reuk-, lawaai- en andere overlast.

3.1.3 Bebouwingswijze
3.1.3.1 Berschermde gebouwen
De gebouwen “Artois”, “Internationaal”, en “Immo” zijn als monument beschermd bij M.B. van
23/12/1997. Dit betekent dat deze gebouwen moeten voldoen aan de algemene bepaling § 2.3.1.

3.1.3.2 Algemene bepalingen
De voorschriften van de algemene bepalingen art 2.5 en 2.7.4.

3.1.3.3 Bebouwbare oppervlakte
De zone is voor maximaal 100% bebouwbaar.

3.1.3.4 Bouwvolume
Bij toevoeging van nieuwe volumes aan de beschermde gebouwen mogen deze niet hoger zijn dan de
kroonlijst van het gebouw “Artois”. Indien bovenop de bestaande gebouwen “Artois”, “Internationaal”,
“Immo” een bijkomend volume wordt gerealiseerd, moet dit langs de Sluisstraat en de Burchtstraat
minimaal 2.00 meter teruggetrokken zijn t.o.v. de rooilijn.

3.1.3.5 Dakvorm
De dakvorm is vrij, mits zij binnen het gabariet beschreven in § 3.1.3.4 valt.

3.1.3.6 Gevelbehandeling
De west- en zuidgevel mogen niet als blinde wachtgevel worden uitgewerkt: gebruik van
gevelmaterialen en voldoende beglazing is verplicht. Elk nieuw toegevoegd gevelvlak moet in
harmonie zijn met het industriële en massieve karakter van de bestaande vrije gevels van de
gebouwen “Artois”, “Internationaal”, en “Immo”.
Grootschalige gevelmaterialen zoals beton-, natuursteen-, graniet, of kunststofpanelen zijn toegelaten.

3.1.3.7 Onbebouwde oppervlakte
Alle niet-bebouwde buitenruimte in deze zone wordt ingericht en aangesloten bij de aangrenzende
zone voor dienstweg en/of de zone met alternatieve bestemming groen en openbaar nut.

3.1.4 Parkeervoorzieningen
Aantal parkeerplaatsen: conform de algemene bepalingen § 2.16.
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Het nodige aantal parkeerplaatsen voor auto’s en/of bussen voor de bestemming van zone G.A kan
gerealiseerd worden binnen het parkeergebouw in zone MF.A van B.P.A Vaartkom, de eigen zone,
en/of zones D (subzone II), G.B en G.C.

3.2

Zone met gemengde bestemming B (G.B).

3.2.1 Inrichtingsplan
Elke inrichting binnen deze zone dient te gebeuren aan de hand van een goedgekeurd inrichtingsplan,
dat de zones G.A, G.B, G.C, PA, GR/ON en D behandelt (zie figuur 3.1.1).
Bovenop de criteria, vooropgesteld in § 2.17, zal dit intichtingsplan specifiek beoordeeld worden op
volgende criteria:
o
o
o
o
o

relatie tot achterliggend woongebied (Valkerijgang – Glasblazerijstraat), tot bestaande en
toekomstige bebouwing langs de oostzijde van de Sluisstraat en tot Keizersberg;
relatie van bebouwing tot publieke en private open ruimtes: ontsluiting, zichtrelatie, openheid van
gevel, gevelafwerking;
inrichting en ontsluiting van gebouwen;
inrichting van open ruimtes: relatie tot aangrenzende bebouwing, kwaliteit van voetgangers- en
fietsersdoorgangen, relatie tot water, openheid naar publiek domein, onderlinge aansluitingen;
inrichting en ontsluiting van parkeeraccommodatie.

3.2.2 Voorafgaande bepaling.
De bebouwing in deze zone is in verticale richting onderworpen aan verdeling in volgende horizontale
lagen (gemeten vanaf referentiepeil +21.15 meter):
o
o

Laag A: van 0 tot 8 meter;
Laag B: van laag A tot 18 meter.

Figuur 3.2.1. Mogelijke verdeling in horizontale lagen.

3.2.3 Bestemming
In deze zone zijn volgende bestemmingen mogelijk:
o
o
o
o
o

wonen, met uitsluiting van studio’s;
hotel;
kantoren;
schone productie;
instelling van openbaar nut.

In laag A zijn, naast voorgaande bestemmingen, ook volgende bestemmingen mogelijk:
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o
o
o

handel;
recreatie;
lokaal belastende productie, mits deze de achterliggende parkzone niet hindert, belast of het
gebruik ervan belemmert.

3.2.4 Bebouwingswijze
3.2.4.1 Algemene bepalingen
De voorschriften van de algemene bepalingen art. § 2.5. en 2.7.4. zijn niet van toepassing.

3.2.4.2 Bebouwbare oppervlakte
De zone is voor maximaal 100% bebouwbaar.

3.2.4.3 Bouwvolume
Bouwlijnen
De zonegrenzen langs Burchtstraat en langs de achterliggende parkzone zijn uiterste bouwlijnen. Elke
gekozen bouwlijn langs de Burchtstraat en de parkzone moet evenwijdig zijn één van deze
betreffende zonegrenzen. De bouwlijn van laag A langs de Burchtstraat mag maximaal 2.5 meter van
de voorste zonegrens worden teruggetrokken.
Langs de Glasblazerijstraat wordt een bouwlijn (tot maximaal 12 meter kroonlijsthoogte) gekozen
tussen de nieuwe rooilijn en de bestaande bouwlijn van de oorspronkelijke industriële gebouwen (zie
figuur 3.2.2.). Dit betekent dat de afstand van het bestaande hoekgebouw BurchtstraatGlasblazerijstraat tot de nieuwe bebouwing minimaal 12 tot maximaal de bestaande straatbreedte
bedraagt. Voor het bouwvolume boven de 12 meter kroonlijsthoogte is een uiterste bouwlijn
aangeduid op het bestemmingsplan.

Figuur 3.2.2. Bouwlijn langs Glasblazerijstraat
Langs de zone G.A moet de bebouwing ofwel een bouwlijn op 12 meter van de zonegrens met G.A
respecteren over de volledige hoogte van het gebouw (scenario1), ofwel over de verplichte doorgang
voor gemotoriseerd verkeer bouwen tot tegen de gevel van zone G.A (scenario 2).
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Figuur 3.2.3. Bebouwing tegen zone G.A (gevelbeeld langs Burchtstraat)
Bouwhoogte
De vrije verdiepingshoogte van het gelijkvloers niveau bedraagt minimaal 4.0 meter. Dit geldt niet
indien deze bestemd is voor een woonfunctie.
De bouwhoogte van laag A bedraagt maximaal 8 meter (gemeten t.o.v. referentiepeil +21.15 meter)
waarvinnen maximaal 2 bouwlagen kunnen gerealiseerd worden. Over maximaal 30% van de totale
zone mogen vinnen laag A drie bouwlagen worden voorzien.
De minimale en maximale kroonlijsthoogtes (gemeten t.o.v. referentiepeil +21.15 meter, op het
kruispunt Burchtstraat-Glasblazerijstraat) en het toegelaten aantal bouwlagen zijn aangeduid op het
bestemmingsplan.
Bovendien moet het gekozen bouwvolume zich passen binnen de volgende gabarietlijn:

Figuur 3.2.5. Maximale kroonlijsthoogtes in doorsnee over Burchtstraat en parkzone.
Bouwdieptes
In laag A geldt een maximale bouwdiepte van 30 meter, in laag B van 20 meter.
Dakvorm
De dakvorm is plat. Technische ruimten, nodig voor lift- en luchtbehandeling, en noodtrap mogen in
een volume ondergevracht worden dat boven de kroonlijst uitsteekt, mits een terugsprong van
minimum 4.00 meter tegenover elk gevelvlak. De vrije hoogte van deze extra bouwlaag mag maximaal
2.20 meter bedragen.
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3.2.4.4 Gevelbehandeling
Op de gelijkvloerse laag moet minimaal 40% van het gerealiseerde geveloppervlak langs de
Burchtstraat en langs de parkzone beglaasd zijn.

3.2.4.5 Inrichting van onbebouwde oppervlakte
Elke niet-bebouwde oppervlakte grenzend aan de zone voor dienstweg (langs de Burchtstraat) moet
als één coherent geheel met de voorliggende zone D worden ingericht.
Elke niet-bebouwde oppervlakte grenzend aan de Glasblazerijstraat wordt overgeheveld naar het
openbaar domein en als dusdanig behandeld.
Elke niet-bebouwde oppervl akte grenzend aan de parkzone wordt volledig overgeheveld naar deze
laatste zone en als dusdanig behandeld.

3.2.5 Toegangen
De hoofdontsluiting van elke bestemming bevindt zich langs de zijde van de Burschtstraat of de
Glasblazerijstraat.
Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer mag enkel voorzien worden langs de zijde van de Burchtstraat
en/of langs de Glasblazerijstraat.

3.2.6 Doorgangen
Grenzend aan de zone G.A moet over de volledige diepte een doorgang voor gemotoriseerd verkeer
naar de achterliggende zone voor dienstweg worden voorzien. Deze doorgang is minimaal 12 meter
breed en minimaal 6 meter hoog.

3.2.7 Parkeervoorzieningen
Aantal parkeerplaatsen: conform de algemene bepalingen § 2.16.
De parkeerplaatsen voor deze zone mogen binnen het parkeergebouw in de zone MF.A van B.P.A.
Vaartkom voorzien worden, of binnen de eigen zone. De parkeerplaatsen voor de zone G.A mogen
ook binnen deze zone G.B voorzien worden.
Eventuele parkeerplaatsen op de gelijkvloers laag mogen ingericht worden over maximaal 1000
vierkante meters oppervlakte en over een gevellengte van maximaal 35 meter langs de parkzone.

3.2.8 Fasering en verdeling
De bebouwing in deze zone vormt één aaneengesloten geheel en moet in één operatie gerealiseerd
worden.
De achterliggende parkzone PA (§ 3.4 ) dient voor, of ten laatste gelijktijdig met, de realisatie van
zone G.B te worden ingericht.

3.3

Zone met gemengde bestemming C (G.C)

3.3.1 Inrichtingsplan
Elke inrichting binnen deze zone dient te gebeuren aan de hand van een goedgekeurd inrichtingsplan,
dat de zones G.A, G.B, G.C, PA, GR/ON en D behandelt (zie figuur 3.1.1)
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Bovenop de criteria, vooropgesteld in 2.17, zal dit intichtingsplan specifiek beoordeeld worden op
volgende criteria:
o
o
o
o
o

relatie tot achterliggend woongebied (Valkerijgang – Glasblazerijstraat), tot bestaande en
toekomstige bebouwing langs de oostzijde van de Sluisstraat en tot Keizersberg;
relatie van bebouwing tot publieke en private open ruimtes: ontsluiting, zichtrelatie, openheid van
gevel, gevelafwerking;
inrichting en ontsluiting van gebouwen;
inrichting van open ruimtes: relatie tot aangrenzende bebouwing, kwaliteit van voetgangers- en
fietsersdoorgangen, relatie tot water, openheid naar publiek domein, onderlinge aansluitingen;
inrichting en ontsluiting van parkeeraccommodatie.

3.3.2 Bestemming
In deze zone zijn volgende bestemmingen mogelijk:
o
o
o
o
o
o
o

wonen, met uitsluiting van studio’s;
hotel;
kantoren;
schone productie;
instelling van openbaar nut;
handel;
recreatie.

3.3.3 Bebouwingswijze
3.3.3.1 Algemene bepalingen
De voorschriften van de algemene bepalingen art. § 2.5.(zie punt 2.5) en 2.7.4.(zie punt 2.7.4) zijn
niet van toepassing.

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

3.3.3.3 Bouwvolume
o Bouwlijnen
De rooilijn langs de Sluisstraat vormt een verplichte bouwlijn waarvan over een lengte van maximaal
30% van de totale gevellengte mag worden afgeweken.
Langs de zone GR/ON geldt de zonegrens als uiterste bouwlijn. Elke gekozen woublijn langs zone
GR/ON moet evenwijdig met deze zonegrens zijn.
De zonegrens met de zone voor dienstweg geld tals een uiterste bouwlijn. De gekozen bouwlijn mag
maximaal 5 meter worden teruggetrokken van de zonegrens.
Langs de zonegrens met de Dijle mag de gekozen bouwlijn zicht maximaal terugtrekken tot een
bouwlijn loodrecht op de rooilijn langs de Sluisstraat, en op 5 meter afstand van de Dijle (zie figuur
3.3.1).
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o Kroonlijsthoogtes
Langs de Sluisstraat bedraagt de rkoonlijsthoogte minimaal 9 tot maximaal 14 meter, gemeten ten
opzichte van referentiepeil +19.25 meter (het huidig kruispunt Glasblazerijstraat – Sluisstraat). Binnen
deze kroonlijsthoogte mogen minimaal 3 tot maximaal 4 bouwlagen worden voorzien.
o Dakvorm
De dakvorm is plat. Technische ruimten, nodig voor lift- en luchtbehandeling, en noodtrap mogen in
een volume ondergebracht worden dat boven de kroonlijst uitsteekt, mits een terugsprong van
minimum 4.00 meter tegenover elk gevelvlak. De vrije hoogte binnen dit extra volume mag maximaal
2.20 meter bedragen. Woon- of verblijfsruimten binnen dit volume zijn geenzins toegelaten.

3.3.3.4 Inrichting van onbebouwde oppervlakte.
Elke niet-bebouwde oppervlakte langs de zone GR/ON wordt aangesloten bij de betreffende zone en
als dusdanig behandeld.

3.3.4 Toegangen
De hoofdontsluiting van bebouwing in deze zone ligt langs de Sluisstraat of in de verplichte doorgang
onder het gebouw.
Ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer mogen enkel langs de Sluisstraat, langs de verplichte
doorgang of langs de zone voor dienstweg voorzien worden. In geen geval mag een ontsluiting voor
gemotoriseerd verkeer langs de zijde van zone GR/ON voorzien worden.

3.3.5 Doorgangen
Er dient tussen de Glasblazerijstraat en de Sluisstraat een verbinding met een publiek karakter voor
voetgangers en fietsers voorzien te worden. Deze verbinding loopt door de zones GR/ON en G.C en
moet zicht situeren in de zuidelijke helft van de zone G.C. Het tracé voor deze verbinding wordt
zodanig gekozen dat vanaf ieder uiteinde van de verbinding (resp. zijde Glasblazerijstraat en zijde
Sluisstraat) de hele doorgang tot het andere uiteinde kan waargenomen worden.
Deze verbinding kan over het onbebouwde deel tussen de Dijle en de bebouwing worden voorzien,
wanneer de gebouwen zich terugtrekken tot 5 meter van de Dijle (op uiterste bouwlijn, zoals in figuur
3.3.1.). Indien de bebouwing reikt tot aan de Dijle, moet een doorgang in het gebouw worden voorzien
van minimaal 6 meter breed en minimaal 6 meter hoog.

3.3.6 Parkeervoorzieningen
Aantal parkeerplaatsen: conform de algemene bepalingen § 2.16.
De parkeerplaatsen voor deze zone mogen opgericht worden in het parkeergebouw in de zone MF.A
van B.P.A. Vaartkom, of binnen de eigen zone.
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3.3.7 Fasering en verdeling
De bebouwing in deze zone moet één aaneengesloten geheel vromen en in één operatie worden
gerealiseerd.
De achterliggende zone GR/ON (§ 3.5) dient voor, of ten laatste gelijktijdig met, de realisatie van zone
G.C te worden ingericht.

3.4

Parkzone (PA)

3.4.1 Inrichtingsplan
Elke inrichting binnne deze zone dient te gebeuren aan de hand van een goedgekeurd inrichtingsplan,
dat de zones G.A, G.B, G.C, PA, GR/ON en D behandelt (zie figuur 3.1.1.).
Bovenop de criteria, vooropgesteld in § 2.17, zal dit inrichtingsplan specifiek beoordeeld worden op
volgende criteria:
o
o
o
o
o

relatie tot achterliggend woongebied (Valkerijgang – Glasblazerijstraat), tot de bestaande en
toekomstige bebouwing langs de oostzijde van de Sluisstraat en tot de Keizersberg;
relatie van bebouwing tot publieke en private open ruimtes: ontsluiting, zichtrelatie, openheidvan
gevel, gevelafwerking;
inrichting en ontsluiting van gebouwen;
inrichting van open ruimtes: relatie tot aangrenzende bebouwing, kwaliteit van voetgangers- en
fietsersdoorgangen, relatie tot water, openheid naar publiek domein, onderlinge aansluitingen;
inrichting en ontsluiting van parkeeraccommodatie.

3.4.2 Bestemming
Deze zone wordt bestemd als parkgebied, als collectief roen, of als private tuin in aansluiting bij de
functies van G.A en G.B. Als nevenbestemming kan in dit parkgebied recreatie in open lucht worden
voorzien.
Parkeervoorzieningen in deze zone zijn niet toegelaten.

3.4.3 Inrichting
Maximaal 30% van deze zone mag worden verhard. De verharding is enkel toegelaten voor de aanleg
van redreatieve voorzieningen, van terrassen en van eventuele voet/fietspaden. De onverharde zone
wordt ingericht met hoog- en laagstammig groen.
Eventuele afsluitingen tussen privaat en publiek terrein dienen in harmonie met de omgeving te zijn.
Mogelijke afsluitingen zijn: een muur van maximaal 1.20 meter hoog, hekken, een levende haag,...
Draadafsluitingen zijn in geen geval toegestaan.
Fasering
Fasering van de aanleg van deze zone is niet mogelijk. Deze zone dient voor, of ten laatste gelijktijdig
met, de realisatie van zone G.B (§ 3.2 ) te worden ingericht.
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3.5

Zone met alternatieve bestemming: groen en openbaar nut (GR/ON).

3.5.1 Inrichtingsplan
Elke inrichting binnen deze zone dient te gebeuren aan de hand van een goegekeurd inrichtingsplan,
dat de zones G.A, G.A, G.C, PA, GR/ON en D behandelt (zie figuur 3.1.1.).
Bovenop de criteria, vooropgesteld in § 2.17, zal dit inrichtingsplan specifiek beoordeeld worden op
volgende criteria:
o
o
o
o
o

relatie tot achterliggend woongebied (Valkerijgang – Glasblazerijstraat), tot de bestaande en
toekomstige bebouwing langs de oostzijde van de Sluisstraat en tot de Keizersberg;
relatie van bebouwing tot publieke en private open ruimtes: ontsluiting, zichtrelatie, openheidvan
gevel, gevelafwerking;
inrichting en ontsluiting van gebouwen;
inrichting van open ruimtes: relatie tot aangrenzende bebouwing, kwaliteit van voetgangers- en
fietsersdoorgangen, relatie tot water, openheid naar publiek domein, onderlinge aansluitingen;
inrichting en ontsluiting van parkeeraccommodatie.

3.5.2 Bestemming
De hoofdbestemming van deze zone is groenzone.
Tevens is het mogelijk een deel van deze zone te bestemmen voor openbaar nut, in het bijzonder
voor recreatieve voorzieningen in open lucht en/of voor inrichtingen ter bediening van de
waterinfrastrcutuur.

3.5.3 Inrichting
Minimaal 40% van de terreinoppervlakte in deze zone moet onverhard blijven en een groenaanleg
krijgen.
Deze zone mag enkel verhard worden voor de aanleg van recreatieve voorzieningen, van terrassen,
van eventuele voet/fietspaden en voor eventuele voorzieningen van openbaar nut. In aansluiting bij de
zone voor dienstweg en de zone G.B mag de groenzone over een beperkte oppervlakte verhard
worden om de verbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen beide zones te realiseren.
Eventuele afsluitingen tussen privaat en publiek terrein dienen in harmonie met de omgeving te zijn.
Mogelijke afsluitingen zijn: een muur van maximaal 1.20 meter hoog, hekken, een levende haag,...
Draadafsluitingen zijn in geen geval teogestaan.

3.5.4 Doorgangen
Er dient tussen de Glasblazerijstraat en de Sluisstraat een verginding met een publiek karakter voor
voetgangers en fietsers voorzien te worden. Deze verbinding loopt door de zones GR/ON en G.C. Het
tracé voor deze verbinding wordt zodanig gekozen dat vanaf ieder uiteinde van de verbinding (resp.
zijde Glasblazerijstraat en zijde Sluisstraat) de hele doorgang tot het andere uiteinde kan
waargenomen worden.
Over de groenzone mag een verbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen de aaangrezende zone
voor dienstweg en de zone G.A voorzien worden.

3.5.5 Fasering en verdeling
Deze zone dient voor, of ten laatste gelijktijdig met, de realisatie van zone G.C te worden ingericht.
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3.6

Zone voor dienstweg (D)

3.6.1 Inrichtingsplan
Elke inrichting binnen deze zone dient te gebeuren aan de hand van een goegekeurd inrichtingsplan,
dat de zones G.A, G.A, G.C, PA, GR/ON en D behandelt (zie figuur 3.1.1.).
Bovenop de criteria, vooropgesteld in § 2.17, zal dit inrichtingsplan specifiek beoordeeld worden op
volgende criteria:
o
o
o
o
o

relatie tot achterliggend woongebied (Valkerijgang – Glasblazerijstraat), tot de bestaande en
toekomstige bebouwing langs de oostzijde van de Sluisstraat en tot de Keizersberg;
relatie van bebouwing tot publieke en private open ruimtes: ontsluiting, zichtrelatie, openheidvan
gevel, gevelafwerking;
inrichting en ontsluiting van gebouwen;
inrichting van open ruimtes: relatie tot aangrenzende bebouwing, kwaliteit van voetgangers- en
fietsersdoorgangen, relatie tot water, openheid naar publiek domein, onderlinge aansluitingen;
inrichting en ontsluiting van parkeeraccommodatie.

3.6.2 Voorafgaande bepaling
Deze zone wordt verdeeld in twee subzones: subzone I langs de Burchtstraat, gelegen voor de zone
G.B en subzone II tussen zone G.A en G.C, langs Sluisstraat.

3.6.3 Bestemming
Beide zones worden hoofdzakelijk ingericht als ‘uitloopzones’ van de aangrenzende zones, meer
bepaald van zone G.B in subzone I, en van zone G.A in subzone II.
Subzone II kan tevens ingericht worden voor parkeervoorzieningen van bussen en/of auto’s.

3.6.4 Inrichting
De zones D mogen voor 100% verhard worden. Luifels zijn toegelaten, voor het overige worden er
geen bouwwerken opgetrokken binnen deze zone.
In subzone II zijn eventuele afsluitingen tussen privaat en publiek terrein teogelaten, mits deze in
harmonie met de omgeving te zijn. Mogelijke afsluitingen zijn: een muur van maximaal 1.20 meter
hoog, hekken, een levende haag... Draadafsluitingen zijn in geen geval toegestaan.
De aansluitingen op aangrenzende open ruimtes dienen in het bijzonder verzorgd te worden, meer
bepaald op het openbaar domein in zone I, en op de parkzone in subzone II.

3.6.5 Fasering en verdeling
Subzone I(van zone D) dient ten laatste gelijktijdig met de realisatie van aangrenzende zone G.B te
worden ingericht; subzone II (van zone D) met de realisatie van aangrenzende zones G.A, G.C en
Gr/ON.

3.7

Zone voor gesloten bebouwing A (GB.A)

3.7.1 Bijzondere bepalingen
Binnen deze zone wordt het pand met perceelnummer 266y5 gekenmerkt als historisch waardevol
gebouw, waardoor het moet beantwoorden aan de algemene bepalingen § 2.3.2.

82

B.P.A. L03b Sint – Gertrusdiswijk (deel b), goedgekeurd bij MB van 5/05/2000,
gedeeltelijke herziening van het BPA L3 Sint-Geertrui, goedgekeurd bij MB van 18/12/1992,
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

3.7.2 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, met name eengezins- en of meergezinswoningen (conform de
algemene bepalingen § 2.2.1).
De opdeling van bestaande eengezinswoningen tot, of de nieuwbouw van studentenkamers wordt in
deze zone niet toegestaan.

3.7.3 Bebouwingswijze
3.7.3.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art § 2.5, § 2.7.4 en § 2.14 zijn niet van toepassing.

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

3.7.3.3 Bouwdiepte:
De uiterste bouwlijn, aangeduid op het Bestemmingsplan, geldt als maximale bouwdiepte op de
verdiepingen. Indien minder dan 25 vierkante meter van de kavel ongebebouwd blijft, dient minstens
25 vierkante meter van de gelijkvloerse uitbouw voorbij deze uiterste bouwlijn, van een dakterras
voorzien te worden.
De plaats van deze zone in de nabijheid van de Keizersberg noopt tot een bijzondeze aandacht voor
lichtinval en doorzonning.

3.7.3.4 Bouwhoogte:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 14.00 meter. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 7.00 meter. Binnen deze hoogte moeten minimaal 2 bouwlagen en maximaal 4 bouwlagen
gerealiseerd worden.

3.7.3.5 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz.) Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten
bebouwing.

3.7.3.6 Onbebouwde oppervlakte:
De onbebouwde oppervlakte in deze zone wordt ingericht als privé-tuin.

3.7.3.7 In de gevel van het hoofdgebouw ingebouwde garages:
De maximale poortbreedte wordt op 3.00 meter gesteld.
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3.7.3.8 Toelichting
Als toelichting wordt een type getoond dat rekening houdt met de drukke Burchtstraat, de steile flank
van de Caesarsberg en de achterliggende zone met alternatieve bestemming: groenzone en tuinen
(zone GR/T.1 (§ 3.15 )).

3.8

Zone voor gesloten bebouwing B (GB.B)

3.8.1 Bijzondere bepalingen
e

Binnen deze zone zijn de panden Mechelsestraat 174 en 174 A (met perceelsnummer 285 ) bij M.B.
van 26/03/1998 beschermd als monument, waardoor ze moeten beantwoorden aan de algemene
bepalingen § 2.3.1. Binnen deze zone worden boevndien de panden met perceelsnummer 283d, 284h
en 284k gekenmerkt als historisch waardevolle gebouwen, waardoor ze moeten beantwoorden aan de
algemene bepalingen § 2.3.2.

3.8.2 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, m.n. eengezinswoningen (conform algemene bepalingen § 2.2.1).
Uitzonderlijk zal, binnen de bebouwing op één kadastraal pereel, een kleinschalige openbare functie
of gemeenschapsvoorziening als hoofdbestemming opgevat mogen worden.
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3.8.3 Bebouwingswijze
3.8.3.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art. § 2.5. zijn niet van toepassing.

3.8.3.2 Bebouwbare oppervlakte:
De percelen gelegen in de zones GB.B (§ 3.8.) en T.1 (§ 3.13) zijn voor maximaal 65% van de totale
perceelsoppervlakte bebouwbaar.

3.8.3.3 Bouwdiepte:
De uiterste bouwlijn, aangeduid op het Bestemmingsplan, geldt als maximale bouwdiepte op de
verdiepingen.
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 12.00 meter. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 9.00 meter. Binnen deze hoogte moeten 3 bouwlagen gerealiseerd worden.

3.8.3.4 Darkvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz) Indien hellende daken gebruikt worden is de maximale
dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten bebouwing
met continue roolijn.

3.8.4 Doorgangen
Ter hoogte van perceel nr. 281d wordt een doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien, die de
Mechelsestraat verbindt met de Valkerijgang. De minimale vrije hoogte van deze doorgang bedraagt
3.50 meter, de vrije breedte bedraagt minimaal 4.00 meter.

3.9

Zone voor gesloten bebouwing C (GB.C).

3.9.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, m.n. eengezins- en of meergezinswoningen (conform de
algemene bepalingen § 2.2.1).
De opdeling van bestaande eengezinswoningen tot, of de nieuwbouw van studentenkamers wordt in
deze zone niet toegestaan.

3.9.2 Bebouwingswijze
3.9.2.1 Bouwhoogte:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 12.00 meter. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 8.50 meter. Binnen deze hoogte mooeten 3 bouwlagen gerealiseerd worden.
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3.9.2.2 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz). Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten
bebouwing binnen deze zone.

3.9.3 Doorgangen
Ter hoogte van het perceel nr 248n2 langs de Glasblazerijstraat wordt in de aangeduide zone op het
Bestemmingsplan een doorgang voor autoverkeer voorzien. Deze dient ter ontsluiting van de
groenzone GR (§ 3.16) en als toegang tot achterliggende parkeergelegenheid.
De bestaande doorgang van de Glasblazerijstraat naar de groenzone GR.1/T (§ 3.15) dient te worden
geconsolideerd.

3.10 Zone voor gesloten bebouwing D (GB.D).
3.10.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, m.n. eengezinswoningen (conform de algemene bepalingen §
2.2.1).
Uitzonderlijk zal, binnen een volume ter grootte van maximum één bouwvolume een kleinschalige
openbare functie of gemeenschapsvoorziening als hoofdbestemming opgevat mogen worden.
Het samenvoegen van twee aangrenzende eengezinswoninge tot of de nieuwbouw van
studentenkamers wordt in deze zone niet toegestaan.

3.10.2 Bebouwingswijze
3.10.2.1 Bouwdiepte:
De uiterste bouwlijn op het Bestemmingsplan geldt als maximale bouwdiepte op de verdiepingen.

3.10.2.2 Bouwhoogte:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.50 meter. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 6.00 meter. Binnen deze hoogte moeten 2 bouwlagen gerealiseerd worden.

3.10.2.3 Dakvrom:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz). Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten
bebouwing binnen deze zone.

3.11 Zone voor wonen A (W.A).
3.11.1 Inrichtingsplan
Elke concrete inrichting van zone W.A (§ 3.11) en/of GR/T.1 (§ 3.15), dient te gebeuren aan de hand
van een inrichtingsplan dat beide zones omvat.
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Dit inrichtingsplan zal, behalve volgens de criteria aangehaald in § 2.17, ook beoordeeld worden op de
uitwerking van de aansluiting op de zones die de zones W.A en GR/T.1 omgeven, m.n. delen van
zones GB.A (§ 3.7), GB.C (§ 3.9), GB.D (§ 3.10) en zone T.2 (§ 3.14).

3.11.2 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, met uitsluiting van studio’s.
De opdeling van bestaande eengezinswoningen tot of de nieuwbouw van studentenkamer wordt in
deze zone niet toegestaan.

3.11.3 Bebouwingswijze
3.11.3.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art. § 2.5 en § 2.7.4 zijn niet van toepassing.

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

3.11.3.3 Bouwvolume:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 11.00 meter, gemeten aan de straatzijde, in het
midden van de zone, vanaf het peil van de aanliggende stoep. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 6.00 meter tegenover dezelfde referentie. Binnen deze hoogte moeten minimaal 2 en
maximaal 3 bouwlagen gerealiseerd worden.

3.11.3.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz). Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 45°.

3.11.4 Toegangen
Deze zone wordt toegankelijk gesteld vanuit de Valkerijgang. Tevens is zij te bereiken vanuit de
Mechelsestraat via de zone voor fiets- en voetpaden F/V (§ 3.17), en vanuit de Glasblazerijstraat via
de zone GR/T.1 (§ 3.15)

3.12 Zone voor wonen B (W.B).
3.12.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, m.n. eengezinswoningen (conform de algemene bepalingen §
2.2.1.)
De opdeling van bestaande eengezinswoningen tot, of de nieuwbouw van studentenkamers wordt in
deze zone niet toegestaan.
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3.12.2 Bebouwingswijze
3.12.2.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art § 2.5 en § 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.12.2.2 Bebouwbare oppervlakte:
Maximaal 35% van deze zone mag bebouwd worden.

3.12.2.3 Bouwvolume:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.50 meter. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 6.00 meter. Binnen deze hoogte moeten 2 bouwlagen gerealiseerd worden.
Binnen deze zone moet aaneengesloten bebouwing gerealiseerd worden.
e

De huidige bebouwing op de percelen 224h, 244m, 244n, 244p, 256 , 256f, 256g vormt een
samenhangend geheel. Wijzigingen aan betreffende volumes worden enkel toegestaan indien het
ontwerp in een globale behandeling van dit geheel voorziet.

3.12.2.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz). Indien hellende daken gebruikt worde is de maximale
dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten bebouwing.

3.12.2.5 Onbebouwde oppervlakte:
Van de onbebouwde oppervlakte dient minimaal 75% te worden voorzien voor tuinen. Langs de Voer
en de Dijle wordt een zone voor ruimingswerken van minstens 5 meter vrijgehouden.

3.12.3 Toegangen
De woningen worden ontsloten vanuit de groenzone GR (§ 3.16).

3.13 Zone voor tuinen 1 (T.1)
3.13.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor tuinen, aangehecht aan de voorliggende zone langs de straat die het
hoofdvolume bevat.
In deze zone is beperkte bebouwing toegestaan, conform art § 3.13.2 ,waarin volgende
bestemmingen mogelijk zijn; schone productie, uitbreiding van de handels- of kantooractiviteit in het
hoofdvolume, uitbreiding van de woning van het hoofdvolume.
Indien deze bebouwing tot woonruimte wordt ingericht, mag deze geenszins als aparte wooneenheid
fungeren. Ze zal slechts tot uitbreiding dienen van de woning in het hoofdvolume, en derhalve geen
eigen toegang vanaf de straat hebben.
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3.13.2 Bebouwingswijze
3.13.2.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art § 2.5 zijn niet van toepassing.

3.13.2.2 Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is in die mate bebouwbaar dat de bebouwde oppervlakte van het totale kadastrale perceel
(m.i.v.) het bijhorend hoofdvolume aan de straat gelegen) maximaal 65% bedraagt. In de
bouwaanvraag zal nadrukkelijk aangetoond worden dat aan deze voorwaarde voldaan is.

3.13.2.3 Bebouwingswijze:

3.13.2.3.1 Plaatsing der gebouwen:
Minimaal 35% van de totale kadastrale perceelsoppervlakte wordt ingericht als open ruimte die zich
situeert aangrenzend aan de gekozen uiterste bouwlijn van de achtergevel van het hoofdvolume op
niveau 0.
Wanneer de kavelbreedte op de gekozen uiterste bouwlijn van de achtergevel minder bedraagt dan,
of gelijk is aan 4.50 meter, bestrijkt de open ruimte de volledige kavelbreedte. Wanneer de
kavelbreedte op de gekozen uiterste bouwlijn van de achtergevel meer bedraagt dan 4.50 meter dient
de open ruimte op die uiterste bouwlijn een minimale breedte van 4.50 meter te hebben.
Er kan op de perceelsgrens gebouwd worden mits het schriftelijk akkoord van de eigenaar van het
aangrenzende perceel in kwestie.

3.13.2.3.2 Hoogte der gebouwen:
Maximum 1 bouwlaag met een maximum kroonlijsthoogte van 2.50 meter.

3.13.2.3.3 Dakvorm:
Maximale dakhelling van 45°. De nok van het dak mag maximaal 2.00 meter hoog zijn dan de
kroonlijsthoogte.
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Fig: toelichting bebouwingswijze Tuinen

3.13.2.3.4 Materialen:
Alle bebouwing dient volledig in gevelmaterialen te worden opgetrokken, uitgezonderd een muur op
de perceelsgrens.

3.13.3 Doorgangen
Ter hoogte van perceel nr 281d wordt doorheen zone T.1 en de voorliggende zone GB.B een
doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien, die de Mechelsestraat verbindt met de Valkerijgang.
De minimale vrije hoogte van deze doorgang bedraagt 3.50 m, de vrije breedte bedraagt minimaal
3.50m.
Ter hoogte van perceel nr 311r wordt binnen de aangeduide zone op het Bestemmingsplan een
doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien, die de Mechelsestraat verbindt met de publieke
groenzone GR/T.2 (§3.24). De minimale brijze hoogte van deze doorgan bedraagt 3.50 m, de vrije
breedte bedraagt minimaal 3.50m. Een bouwvergunning voor een bebouwing die deze doorgang
verhindert kan slechts worden toegekend indien de gemeentenraad voordien zou beslis hebben dat
de aanleg van publiek groen in de zone GR/T.2 (§ 3.24) niet oportuun is (zie ook de voorschriften art §
3.24).

3.14 Zone voor tuinen 2 (T.2)
3.14.1 Bestemming:
Deze zone is bestemd voor tuinen, aangehecht aan de panden van de zone voor gesloten bebouwing
GB.D (§ 3.10). In deze zone is geen bebouwing toegestaan.
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3.14.2 Inrichting:
De zone moet volledig benut worden voor tuinen en als zodanig aangelegd.

3.15 Zone met alternatieve bestemming; groenzone en tuinen (GR/T.1)
3.15.1 Inrichtingsplan
Elke concrete inrichting van zone W.A (§ 3.11) en/of GR/T.1 (§3.15), dient te gebeuren aan de hand
van een inrichtingsplan dat beide zones omvat.
Dit inrichtingsplan zal, behalve volgens de criteria aangehaald in § 2.17, ook beoordeeld worden op de
uitwerking van de aansluiting op de zones die de zones van W.A en GR/t.1 omgeven, m.n. delen van
zones GB.A (§3.7), GB.C (§3.9) en GB.D (§3.10).

3.15.2 Bestemming
Deze zone is bestemd voor publiek of privaat groen. Ze doet dienst als noodzakelijke open ruimte
voor de omliggende woonzones, als toegang tot de zone W.A (§3.11) en eventueel als achtertoegang
tot de zones GB.B (§ 3.8), GB.C (§ 3.9) en GB.D (§ 3.10).

3.15.3 Inrichting
Binnen deze zone mogen geen constructies opgetrokken worden, tenzij deze betrekking hebben op
het publiek karakter of het gebruik van het plein (luifels, fietsenberging, _).
Maximaal 40% van het oppervlak mag verhard worden, waarin de infrastructuur voor fiets- en
voetpaden begrepen ligt.

3.15.4 Droogangen
Door deze zone moet een doorgang voor niet gemotoriseerd verkeer gevrijwaard worden als toegang
tot de zone W.A (§ 3.11) vanuit de Glasblazerijstraat. Het traject van deze doorgang is vrij te kiezen.

3.16 Groenzone (GR)
3.16.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor publiek of semi-publiek groen. Ze doet dienst als noodzakelijke open
ruimte voor de omliggende woonzones, als toegang tot de zone W.B (§3.12) en als achtertoegang tot
de zones GB.C (§ 3.9) en T.2 (§3.14).

3.16.2 Inrichting
Deze zone wordt met laag- en hoogstammig groen ingericht.
Binnen deze zone mogen geen constructies opgetrokken worden.
Maximaal 40% van het oppervlak mag verhard worden, waarin de infrastructuur voor fiets- en
voetpaden en dienstverkeer begrepen ligt. Parkeeraccomodatie is nie toegelaten.
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3.17 Zone voor fiets- en voetpaden (F/V)
3.17.1 Bestemming
Deze zone wordt bestemd als ontsluiting voor niet-gemotoriseerd verkeer van de woonzone W.A (§
3.11) op de Mechelsestraat. Ze dient eveneens als achtertoegang tot de woningen in de zone GB.A (§
3.7).

3.17.2 Inrichting
Deze zone mag voor 100% verhard worden. De inrichting moet de doorgangsfunctie voor nietgemotoriseerd verkeer beklemtonen.

3.18 Zone voor wonen C (W.C)
3.18.1 Inrichtingsplan
De inrichting van deze zone moet verantwoord worden in een inrichtingsplan dat naast de zone W.C
ook de percelen 335a en 336b bevat. Behalve op de criteria van § 2.17, wordt dit inrichtingsplan ook
beoordeeld op volgende criteria:
o
o
o
o
o

kwaliteit van aansluiting op de zones WH (§ 3.19), GB.G (§ 3.22), W/GR/T (§ 3.23);
inplanting tegenover de zones aan de overkant van de Dijle: GB.B (§ 3.8), W.B (§ 3.12), G/GR (§
3.4) en G.B (§ 3.2);
kwaliteit van aansluiting op en de relatie met de Mechelsestraat, Sluisstraat en Klein Begijnhof;
kwaliteit van ontsluitingsinfrastructuur van zone W.C: doorlopende wegen voor auto’s,
verbindende voet- en fietspaden (cfr. Pad naast Dijle, pad van noord naar zuid,...);
kwaliteit van woontypologieën, met per type kwaliteit van planorganisatie (oppervlakte,
slaapkamer, buitenruimte, toegang,...) en evenwichtig aandeel in het totale aanbod.

3.18.2 Bestemming
3.18.2.1 Hoofdbestemming:
De hoofdbestemming binnen deze zone is wonen, met name eengezins- en meergezinswoningen,
conform § 2.2.1. Elke woongelegenheid bezit een eigen buitenruimte.
Minstens 40% van het totaal aantal wooneenheden dienen eengezinswoningen te zijn met private
tuin. Daarvan is minstens de helft een “klassieke” eengezinswoning onder haar eigen dakconstructie;
het andere deel kan de onderste eenheid (met private tuin) zijn van een woningstructuur, waarin niet
meer dean twee wooneenheden boven elkaar voorzien zijn.
Studentenkamers zijn niet toegelaten.

3.18.2.2 Nevenbestemming:
Volgens nevenbestemmingen kunnen over een beperkte oppervlakte toegestaan worden: kantoorflats
of publiek kantoor, kleinschadlige dagrecreatie, instellingen van openbaar nut. Langs de
Mechelsestraat wordt tevens kleinhandel op buurtniveau en gespecialiseerde kleinhandel toegestaan.
Alleen nevenactiviteiten kunnen aanvaard worden die zicht op het buurniveau richten, of een
buurtondersteunende betekenis kunnen hebben. De beoordeling is gebaseerd op de aard van de
activiteit, de omvang en de schaal van de activiteit, en de mogelijke hinder. Mogelijke hinder betreft
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abnormale rook, reuk, lawaai, verkeers- en parkeerdruk, en andere aspecten die schadelijk zijn voor
de voorgeschreven of feitelijke bestemmingen binnen de omliggende gebieden.

3.18.3 Bebouwingswijze
3.18.3.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemen bepalingen art § 2.5 en § 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.18.3.2 Bebouwbare oppervlakte:
Het geprojecteerd grondgebruik van de bebouwing in deze zone bedraagt minimaal 35% en maximaal
50% van de totale oppervlakte van de zone W.C (§ 3.18). In deze percentages ligt de geprojecteerde
grondopervlakte van uit- en overkragingen eveneens begrepen, alsook constructies als car-ports
e.d....

3.18.3.3 Bouwvolume:
1) De bebouwing moet aan volgende regels voldoen:
2) V/T ligt begrepen tussen 1.2 en 1.6. V staat voor de totale gerealiseerde bruto bloeroppervlakte, T
voor de totale terreinoppervlakte.
3) Kroonlijsthoogte voor hoofdgebouw: Maximale kroonlijsthoogte: 15.00 meter, minimale
kroonlijsthoogte: 7.00 meter (t.o.v. refereintiepeil + 20.22 meter, gemeten op de brug over de Dijle
in de Mechelsestraat). Binnen deze hoogte dienen minimaal 2 en maximaal 5 bouwlagen
gerealiseerd te worden, tenzij in punt 4) anders bepaald.
4) Minimaal 60% van de wooneenheden hebben 2 of meer slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met
een minimale oppervlakte van 15m² en de overige met een minimale oppervlakte van 9.75 m².
5) Aan de zonegrenzen gelden volgende specifieke voorschriften:
?? Westelijke zonegrens, Mechelsestraat:
Gesloten bebouwing op de rooilijn voor minimaal 85% van de totale lengte van de
zonegrens op de Mechelsestraat.
De kroonlijsthoogte is hier minimaal 10 meter en maximaal 12 meter. Binnen deze hoogte
dienen 3 bouwlagen gerealiseerd te worden. Als maximale bouwdiepte geldt 12.00 meter,
zowel voor het gelijkvloers als voor de verdiepingen.
Indien in deze zone het gelijkvloers wordt bestemd voor handel, dient dit verdiep een
representatieve vrije hoogte te hebben van minimaal de vrije hoogte van het hoogste
verdiep + 0.50 meter.
?? Noordelijke zonegrens, Dijle-oever:
Voor het onderhoud van Dijle moet een dienststrook van minimaal 5 meter breedte worden
gevrijwaard tussen de Mechelsestraat en de Sluisstraat, grezend aan de rechteroever.
Binnen deze zone mogen geen bebouwing of afsluitingen voorkomen.
?? Oostelijke zonegrens,Sluisstraat:
Maximaal 35% van de totale lengte van de zonegrens langs de Sluisstraat mag bebouwd
worden op de rooilijn.
De bebouwingswijze is gesloten bebouwing met een maximale kroonlijsthoogte van 12
meter en een minimale kroonlijsthoogte van 9 meter. Binnen deze hoogte dienen 3
bouwlagen te worden gerealiseerd. Deze bebouwing sluit aan op de blinde noordgevel van
het perceel nr. 375f. Als maximale bouwdiepte geldt 12.00 meter, zowel voor gelijkvloers
als voor de verdiepingen.
Minimaal 65% van de bebouwing langs de Sluisstraat diente worden teruggetrokken van
de rooilijn over een afstand van minimaal 15 meter, en maximaal 30 meter. De aldus
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vrijgekomen open ruimte wordt ingericht en toegankelijk gesteld als publiek gebied.
?? Zuidelijke zonegrens:
Er moet tegen de blinde noordgevels van de kavels met nrs. 306r, 334d en 375f worden
aangebouwd.

6) Maximaal 1000 m² mag bestemd worden voor handel, diensten, kantoren, horeca en/of
gemeenschapsvoorzieningen, met een maximale grootte per eenheid van 200 m². Behalve
eventuele gemeenschapsvoorzieningen, dienen deze bestemmingen voornamelijk voorzien te
worden langs de Mechelsestraat, tenzij het College van Burgemeeter en Schepenen toestemming
verleent voor een andere inplanting.

3.18.3.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz.). Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 55°.

3.18.3.5 Onbebouwde oppervlakte:
De verplichte private buitenruimte per woonst met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m², onder de
vorm van terrassen of balkons bedraagt minimaal 8m², met minimaal 2m bruikbare diepte.
Elke wooneenheid met een oppervlakte van meer dan 100 m² dient voorzien te worden van een direct
betreedbare buitenruimte van minimaal 25 m², al dan niet op de begane grond.
Minimaal 45% van de niet-bebouwde ruimte dient te worden ingericht en toegankelijk gesteld als
publiek gebied.
Langs de rechteroever van de Dijle wordt een zone voor ruimingswerken vrijgehouden van
bebouwing, van minstens 5 meter breed. Deze moet worden ingericht met laag- en hoogstammig
groen. Verharding is er enkel toegestaan voor de aanleg van een publiek fiets- en voetpad tussen de
Mechelsestraat en de Sluisstraat.
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3.18.4 Parkeervoorzieningen
3.18.4.1 Aantal:
Het minimaal aantal parkeerplaatsen dat moet voorzien worden voor de zone W.C wordt berekend op
volgende wijze:
A=Bewoners: het aantal wooneenheden met opp. van meer dan 100 m² + de helft van
het aantal woningen met opp. van minder dan 100 m².
B=Supplement voor gezinnen met meer dan 1 wage: het aantal wooneenheden met een
opp. van meer dan 150 m².
C=Bezoekers: het aantal wooneenheden gedeeld door 10.
D=Handel, diensten, kantoren, horeca en/of gemeenschapsvoorzieningen: één plaats per
schijf van 100 m² vloeropp.
Het minimaal aantal parkeerplaatsen dat in deze zone dient gerealiseerd te worden is de som
A+B+C+D. Het maximaal aantal parkeerplaatsen dat in deze zone voor bovenstaande doeleinden
mag gerealiseerd worden is 1.1 keer het minimum.
Er kan bovenop de parkings van zone W.C een supplement van maximaal 20 parkeerplaatsen worden
voorzien, uitsluitend voorbehouden voor lokale bewoners van zones die niet volledig zelf de zigen
parkeerlast kunnen opnemen.

3.18.4.2 Inplanting:
De parkings voor de zone W.C moeten binnen deze zone voorzien worden.
Maximaal 35% van het totaal aantal parkings mag gerealiseerd worden in publiek of semi-publiek
gebied. Voor elke woning groter dan 100 m²dient minimaal 1 parkeerplaats voorzien te worden, hetzij
in een individuele garage, hetzij in een gemeenschappelijke parkeervoorziening.
Ondergrondse garages onde private of publiek groenruimten kunnen voorzien worden, mits een
normale groenaanleg inclusief heesters en kleine bomen erboven mogelijk blijft.
Maximaal 35% van de totale gevellengte van de gelijkvloerse bebouwing in de zone W.C mag
gebruikte worden voor garagepoorten en in- en uitritten.

3.18.4.3 Ontsluiting:
De ontsluiting voor parkeren gebeurt via de Mechelsestraat en Sluisstraat. Parkings binnen zone W.C
mogen niet langs het Klein Begijnhof ontsloten worden, tenzij ze specifiek en exclusief voor woningen
in het Klein Begijnhof bestemd zijn.

3.18.5 Toegangen
Zowel langs de Mechelsestraat als langs de Sluisstraat moet de toegang voor gemotoriseerd verkeer
tot de zone W.C mogelijk gemaakt worden. Deze dienen als ontsluiting voor individuele en collectieve
parkings die in deze zone worden gerealiseerd. Een vrije doorgang voor gemotoriseerd verkeer van
de Mechelsestraat tot de Sluisstraat moet vermeden worden.

3.18.6 Doorgangen
Vanuit de Sluisstraat moet een vlotte doorgang voor gemotoriseerd verkeer tot het Klein Begijnhof
worden voorzien, als ontsluiting van deze woonzone.
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Tevens moeten volgende doorgangen voor fietsers en voetgangers door de zone W.C worden
voorzien (de doorgangen moeten permanent publiek toegankelijk zijn, voorzien van verharding en
verlichting die het publiek karakter versterkt):
o

o
o

één die de Mechelsestraat verbindt met de Sluisstraat. De doorgang takt aan aan de
Mechelsestraat, niet noordelijker dan de geplande toegang tot het park aan de overzijde van de
straat (kavel 282r) en niet zuidelijke dan de Penitentienenstraat. Op de Sluisstraat geeft het pad
uit, niet meer dan 15.00 meter verwijderd van de aansluiting van het Snoekenpad (kavel 338r);
één die zone GR/ON (zie § 3.5) verbindt met het Klein Begijnhof. Deze doorgang steekt de Dijle
over via de oude sluisburg (kadastrale kavel 253b);
één die de rechterover van de Dijle volgt, tussen Mechelsestraat en Sluisstraat (supplementair
aan de eerste doorgang), en gelegen is in de zone voor ruimingswerken.

3.18.7 Fasering
Afbraak en ontruiming van bestaande installaties in de zone W.C dient direct opgevolgd te worden
door bebouwing of een tijdelijke inrichting.

3.19 Zone voor wonen en handel (WH)
3.19.1 Bijzondere bepalingen
Binnen deze zone worden de panden met perceelsnummer 320k, 321a, 322c, 323h, 323l en 323k
gekenmerkt als historisch waardevol gebouw. Zij moeten voldoen aan de betreffende bepalingen §
2.3.2.

3.19.2 Bestemming
In deze zone zijn wonen (eengezins- of meergezinswoningen) en handel (kleinhandel op buurtniveau
of gespecialiseerde kleinhandel) evenwaardige functies. In plaats van handel zijn ook kantoorflats,
publieke kantoren kleinschalige dagrecreatie, schone productie en instellingen die reuk-, rook-, lawaaien/of andere hinder veroorzaken zijn echter niet toegelaten.
Wonen beslaat per pand minimaal 50% van de totale bruto vloeroppevlakte. De opdeling van
bestaande eengezinswoningen tot, of de nieuwbouw van studentenkamers wordt in deze zone niet
toegestaan.

3.19.3 Bebouwingswijze
3.19.3.1 Bouwdiepte:
De aangeduide bouwdiepte op het Bestemmingsplan geldt als maximale bouwdiepte op de
verdiepingen.

3.19.3.2 Bouwhoogte:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 12.00 meter. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 9.00 meter. Binnen deze hoogte moeten 3 bouwlagen gerealiseerd worden.

3.19.3.3 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz.) Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten
bebouwing.

96

B.P.A. L03b Sint – Gertrusdiswijk (deel b), goedgekeurd bij MB van 5/05/2000,
gedeeltelijke herziening van het BPA L3 Sint-Geertrui, goedgekeurd bij MB van 18/12/1992,
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

3.19.4 Doorgangen
Ter hoogte van perceel nr 311r wordt binnen de aangeduide zone op het Bestemmingsplan een
doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien, die de Mechelsestraat verbindt met de publieke
groenzone GR/T.2 (§3.24). De minimale vrije hoogte van deze doorgang bedraagt 3.50 m, de vrije
breedte bedraagt minimaal 3.50m. Een bouwvergunning voor een bebouwing die deze doorgang
verhindert kan slechts worden toegekend indien de gemeentenraad voordien zou beslist hebben dat
de aanleg van publiek groen in de zone GR/T.2 (§ 3.24) niet oportuun is (zie ook de voorschiften art §
3.24).

3.20 Zone voor gesloten bebouwing E (GB.E): “Klein Begijnhof”
3.20.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, met name één- of meergezinswoningen. Elke woning dient te
beschikken over een private buitenruimte, hetzij tuin, hetzij terras.
De opdeling van bestaande woningen tot, of de nieuwbouw van studentenkamers wordt in deze zone
niet toegestaan.

3.20.2 Bebouwingswijze
3.20.2.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art. § 2.5 en § 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.20.2.2 Beschermde panden:
Bij K.B. van 22-05-1974 werden als monument beschermd: het Klein Begijnhof nrs.1-27 en het
complex Halfmaartstraat nr. 15-17, zoals afgebakend op het Bestemmingsplan. De algemene
bepalingen § 3.2.1 zijn van toepassing.
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3.20.3 Doorgangen
Ter hoogte van perceel nr. 325f wordt een doorgang voor fietsers en voergangers voorzien, die het
Klein Begijnhof verbindt met de publieke groenzone GR/T.2 (§3.24). Een bouwvergunning voor een
bebouwing die deze doorgang verhindert kan slechts worden toegekend indien de gemeenteraad
voordien zou beslist hebben dat de aanleg van publiek groen in de zone GR/T.2 (§ 3.24) niet oportuun
is (zie ook de voorschriften art. § 3.24)

3.21 Zone voor gesloten bebouwing F (GB.F)
3.21.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, m.n. één- of meergezinswoningen.
Als nevenbestemming zijn kantoren (kantoorflat, publiek kantoor) toegestaan, voor zover ze niet meer
dan 50% van de totale bruto vloeroppervlakte innemen.
De opdeling van bestaande eengezinswoningen tot, of de nieuwbouw van studentenkamers wordt in
deze zone niet toegestaan.

3.21.2 Bebouwingswijze
3.21.2.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art. § 2.7.4 zijn niet van toepassing.
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3.21.2.2 Beschermde panden:
Bij K.B. van 22/05/1974 werden als monument beschermd: het Klein Begijnhof nrs. 1-27 en het
complex Halfmaartstraat nr. 15-17, zoals afgebakend op het Bestemmingsplan (zie ook § 3.20.2.2).
Elke aanvraag voor verbouwing of instandhouding van deze panden dient dan ook de geëigende
procedure te doorlopen.

3.21.2.3 Bouwdiepte:
De aangeduide bouwdiepte op het Bestemmingsplan geldt als maximale bouwdiepte op de
verdiepingen.

3.21.2.4 Bouwhoogte:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 12 meter. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 8 meter. Binnen deze hoogte moeten minimaal 2 bouwlagen en maximaal 3 bouwlagen
gerealiseerd worden.

3.21.2.5 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz.). Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten
bebouwing binnen deze zone.

3.22 Zone voor gesloten bebouwing G (GB.G)
3.22.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, m.n. ééngezinswoningen.
Uitzonderlijk zal, binnen een volume ter grootte van maximaal één woongelegenheid een kleinschalige
openbare functie of gemeenschapsvoorziening als hoofdbestemming opgevat mogen worden.
De opdeling van bestaande eengezinswoningen tot, of de nieuwbouw van studentenkamers wordt in
deze zone niet toegestaan.

3.22.2 Bebouwingswijze
3.22.2.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art. § 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.22.2.2 Bouwdiepte:
De aangeduide bouwdiepte op het Bestemmingsplan geldt als maximale bouwdiepte op de
verdiepingen.
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3.22.2.3 Bouwhoogte:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 12 meter. De minimale kroonlijsthoogte wordt
gesteld op 9 meter. Binnen deze hoogte moeten 3 bouwlagen gerealiseerd worden.

3.22.2.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz.). Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 45°. De dakvorm wordt wel uniform toegepast per volledige rij aaneengesloten
bebouwing binnen deze zone.

3.23 Zone met alternatieve bestemming: wonen, groenzone en tuinen
(W/GR/T)
3.23.1 Bestemming
Deze zone is in hoofdzaak bestemd voor collectief groen, waarbij een deel kan worden bestemd voor
maximaal twee eengezinswoningen conform § 2.2.1 van de algemene bepalingen.
De opdeling van bestaande eengezinswoningen tot, of de nieuwbouw van studentenkamers wordt in
deze zone niet toegestaan.
Deze zone kan eveneens geheel of gedeeltelijk ingericht worden als privé-tuinen, gekoppeld aan de
zones voor gesloten bebouwing GB.E (§ 3.20), GB.F (§3.21) en GB.G (§3.22).

3.23.2 Beschermde panden
Bij K.B. van 22/05/1974 werden als monument beschermd: het Klein Begijnhof nrs. 1-27 en het
complex Halfmaartstraat nr.15-17, zoals afgebakend op het Bestemmingsplan (zie ook § 3.20.2.2).
Elke aanvraag voor verbouwing of instandhouding van deze panden dient dan ook de geëigende
procedure te doorlopen.

3.23.3 Bebouwingswijze bij bestemming van collectief groen en wonen
3.23.3.1 Algemene bepalingen:
De voorschriften van de algemene bepalingen art. 2.5 en 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.23.3.2 Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is voor maximaal 40% bebouwbaar. Over- en uitkragingen zijn niet in dit percentage
inbegrepen.

3.23.3.3 Bouwvolume:
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7 meter. Binnen deze hoogte mogen maximaal 2
bouwlagen gerealiseerd worden.
Bijzondere aandacht bij het ontwerp dient te worden besteed aan de belichting en bezonning van de
naburige tuinen en aan het probleem van inkijk.
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3.23.3.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij (plat, hellend, gebogen, enz.). Indien hellende daken gebruikt worden is de
maximale dakhelling 45°.

3.23.3.5 Inrichting onbebouwde oppervlakte:
Elke wooneenheid moet kunnen beschikken over een private buitenruimte van minimaal 15m², direct
toegankelijk vanuit woon- en/of eetruimte.
De niet geprivatiseerde oppervlakte wordt ingericht en toegankelijk gesteld als publiek gebied.

3.23.3.6 Parkeervoorzieningen:
Het noodzakelijke aantal parkeerplaatsen voor nieuwe bebouwing in de zone W/GR/T dient in deze
zone zelf voorzien te worden.
Het maximaal aantal parkeerplaatsen dat in deze zone ingericht mag worden is gelijk aan het aantal
wooneenheden dat in deze zone wordt gerealiseerd.

3.23.3.7 Ontsluiting:
Deze zone wordt ontsloten voor voetgangers en fietsers naar het Klein Begijnhof via de bestaande
toegangen aan de noord- en westzijde.
Voor gemotoriseerd verkeer gebeurt de ontsluiting naar het Klein Begijnhof enkel via de bestaande
toegang aan de noordzijde.

3.23.4 Inrichtingswijze voor de delen bestemd als prié-tuinen
In het voorkomend geval dat het geheel of delen van deze zone worden bestemd als privé-tuinen (cfr.
§ 3.23.1) geldt voor inrichting en eventuele bebouwing van deze tuin de integrale regelgeving van de
zone voor tuinen T.1 (§ 3.13).
Parkeren is in deze privé-tuinen niet toegestaan.

3.24 Zone met alternatieve bestemming: groenzone en tuinen (GR/T.2)
3.24.1 Bestemming
De zone is bestemd voor publiek of semi-publiek groen.
Indien in de gemeentenraad de beslissing wordt genomen dat de bestemming van publiek of sempubliek groen niet oportuun is voor het geheel of delen van deze zone, kan het geheel of die delen
bestemd worden als privé-tuinen, gekoppeld aan de zones WH (§ 3.19) en GB.E (§ 3.20).

3.24.2 Inrichting publiek of semi-publiek groen
Indien het geheel of delen van deze zone worden ingericht als publiek of semi-publiek gebied, mag
maximaal 40% van de totale oppervlakte van dit publiek of semi-publiek gebied verhard worden.
Constucties van openbaar nut, die onmiddellijk betrekking hebben op het publiek karakter van het
gebied, zijn toegelaten.
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3.24.3 Inrichting privé-tuinen
In het voorkomend geval dat het geheel of delen van deze zone worden bestemd als privé-tuinen (cfr.
§ 3.24.1) geldt voor de inrichting en eventuele bebouwing van deze tuinen de integrale regelgeving
van de zone voor tuinen T.1 (§ 3.13).
Parkeren is in deze zone niet toegelaten.

3.25 Openbare Wegen
3.25.1 Algemene bepalingen
1. Deze zone is bestemd voor het verkeer en de hieraan noodzakelijke infrastructuur, en
parkeerfaciliteiten, voetpaden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. De aanleg of
werken van heraanleg in deze zone zullen de tot standkoming van een kwalitatief hoogwaardige
publieke ruimte beogen.
2. De handelingen en werken voor de aanleg of de wijziging van de verkeerswegen ten gunste van
het gemotoriseerd verkeer mogen de normale eisen inzake veiligheid en comfort van de andere
weggebruikers, noch de leefbaarheid van de anpalende functies in het gedrang brengen. Daarom
mogen deze handelingen slechts worden toegestaan indien zij gepaard gaan met de nodige
ordenings- en uitvoeringsmaatregelen ten gunste van:
a: de voetgangers en de minder validen door o.a. de voorziening van afdoend breede voetpaden,
oversteekplaatsen en het garanderen van de toegang tot de aanpalende functies,
b: de bromfietsers en fietsers door o.a. de voorziening van een veilige plaats op de rijbaan en op de
kruispunten en de voorziening van de nodige stallingsfaciliteiten,
c: het openbaar vervoer door o.a. de nodige kunstwerken, voorbehouden stroken, haltes en de nodige
maatregelen ten gunste van de toegankelijkheid en de efficiënte afwikkeling van het openbaar
vervoer,
d: de nodige vertikale en horizontale verkeerstekens voor alle categorieën van weggebruikers,
f: de constructies nodig voor verlichting,
h: de gecoördineerde aanleg van kabels en leidingen, voorr o.a. de water-, gas- en
electricteitsvoorzieningen, telefonie en voor het opvangen van afvalwater.
3. Alle overige constucties zijn verbonden, met uitzondering van informatieborden en straatmeubilair.

3.25.2 Openbare wegen met verkeersarm karakter
Worden ingericht als openbare weg met verkeersarm karakter: de Halfmaartstraat, het Klein
Begijnhof, de Glasblazerijstraat en de Valkerijgang.

3.26 Water
Waterlopen kunnen altijd wordn aangepast volgens de noodwendigheden. Overbruggingen,
overwelvingen of verbouwingen, andere dan op het plan aangeduid, kunnen voor vergunning in
aanmerking komen, mits voorafgaande machtiging van de bevoegde besturen en onder voorwaarde
dat ze de goede aanleg, de hygiëne en het uitzicht van de omgeving niet schaden.
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Alle handelingen binnen de afstand van 5 meter van een waterloop dienen vooraf voor bindend
technisch advies voorgelegd te worden aan de beheerders van de waterloop.
De historische sluis op de Dijle (perceel 235b) wordt als historisch waardevol gebouw
gecategoriseerd. Het bouwwerk moet voldoen aan de algemene bepalingen § 2.3.2.
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