WELKOM
INFOMOMENT STARTNOTA RUP PARKING BENEDENSTAD
Welkom op het infomoment over de startnota van het ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) Parking Benedenstad.
De opmaak van het RUP past in de plannen van de stad Leuven
die de Benedenstad een nieuw leven moeten geven.
Wat is een RUP, een startnota, een procesnota?
• Een RUP is een plan dat voor een bepaald gebied de
bestemming (welke functies er kunnen komen) en
stedenbouwkundige voorschriften vastlegt. Een RUP bestaat
uit deelzones. Elke deelzone krijgt een eigen bestemming en
voorschriften over hoe je die zone mag inrichten.
De opmaak van een RUP start met de opmaak van een startnota
en een procesnota. Daarna volgt een heel vervolgtraject.
• Een startnota zegt over welk gebied het gaat en wat de
doelstelling van het RUP is. Er staat ook in wat de juridische
context is, wat de relatie is met andere beleidsplannen en welke
milieueffecten onderzocht worden.
• Een procesnota geeft het verloop van het proces weer.
Via infopanelen vertellen we je vanavond meer over de inhoud
van de startnota.

BENEDENSTAD IN VOLLE GROEI
De Benedenstad - het brede gebied rond de oevers van de Dijle
en de eerste stadsomwalling in de binnenstad - verandert in een
autoluwe stadswijk met meer water en groen, een aantrekkelijk
publiek domein en fijne stedelijke en culturele activiteiten voor
iedere Leuvenaar.
De woonprojecten ‘Barbarahof’ en ‘Refugehof’ deden de buurt
de afgelopen jaren al heropleven. En nu gaat het verder.
• Op de site van Sint-Pieter en Sint-Rafaël komt een park en een
nieuwe woonwijk ‘Hertogensite’.
• De gebouwen van het Sint-Pietersziekenhuis maken plaats voor
een nieuwe podiumkunstensite.
• De Dijle wordt opengelegd.
• Er komen nieuwe fiets- en wandelpaden, groene pleintjes ...
• De stadsomwalling wordt gerestaureerd.
• Historische gebouwen krijgen nieuwe functies.
• De Vismarkt wordt als autovrij plein heringericht.
• Park De Bruul wordt opgewaardeerd en waar mogelijk uitgebreid.
Een nieuwe parking is de sleutel om het openbaar domein
autoluw en aangenaam in te richten, met veel plaats voor groen,
bewoners en bezoekers.
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RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
(RUP) PARKING BENEDENSTAD
RUP LEGT BESTEMMING VAST
De stad wil een nieuwe ondergrondse parking bouwen op de
plek van het gebouw van Interleuven in de Brouwersstraat.
Vandaag is er een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
dat een parking mogelijk maakt onder het park De Bruul. Dat
RUP wil het stadsbestuur overschrijven met een nieuw RUP.
Het nieuwe RUP moet een juridisch kader scheppen om:
• een ondergrondse parking van 3 bouwlagen te bouwen op de
plek van het kantoorgebouw van Interleuven;
• een bovengronds gebouw met een eigen invulling te bouwen
op de nieuwe parking;
• park De Bruul uit te breiden tot aan de Dijle (aan de
Pereboomstraat) en met de tuin van het klooster, en opnieuw
in te richten als parkzone, zonder ondergrondse parking;
• de straten rondom het park opnieuw aan te leggen;
• de mogelijkheden te bekijken voor de bestaande bebouwing in
de Halvestraat en de Raoul Claesstraat.

KEUZE VAN HET PROJECTGEBIED
Als je een RUP wil maken, moet je een specifiek gebied bepalen
waarvoor het RUP de bestemming vastlegt.
Het nieuwe RUP Parking Benedenstad legt de bestemming vast
voor het gebied tussen:
• Park De Bruul met de tuin van het aanpalende klooster
• De Brouwersstraat en de Halvestraat
• De bebouwing in de Halvestraat (kant park) en de Raoul
Claesstraat
• De Dijle aan de Pereboomstraat
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TOEKOMST - BESLIST BELEID
BUS DOOR DE BENEDENSTAD
• De doorstroming van de bussen in de Brusselsestraat en aan
het kruispunt van de Kapucijnenvoer met de Brusselsestraat
verloopt moeilijk.
• Het stadsbestuur besliste samen met De Lijn eerder al om het
bustraject in de Benedenstad te verleggen.
• De hoofdroute van het centrum naar de Kapucijnenvoer loopt
in de toekomst langs de Brouwersstraat en de Tessenstraat en
dus niet meer langs de Brusselsestraat..
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• Door die omschakeling kan de stad een goed bediende buslijn
verbinden met de nieuwe parking waar je behalve je auto kan
parkeren, ook bv. een deelbakfiets kan uitlenen. Zo kan je op
dit punt overschakelen op verschillende vervoersmiddelen.
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Toekomstig bustraject door de Benedenstad.

EEN NIEUWE PARKING MET
MOBIPUNT IN DE BENEDENSTAD
SLEUTEL VOOR EEN AANGENAAM PUBLIEK DOMEIN
WAAROM EEN NIEUWE PARKING?

Door een nieuwe parking te bouwen, kan de Vismarkt helemaal
autovrij worden en kan de stad die opnieuw aanleggen als een
mooi plein. De straten rondom de Vismarkt worden autovrij of -luw.
En de buurt wordt opnieuw ingericht, met meer ruimte voor groen,
voetgangers, fietsers, zitbanken, speelelementen, horeca en
handel.
De sleutel om de Vismarkt autovrij te maken, omliggende
straten autoluw of autovrij te maken, het openbaar domein op te
waarderen en zoekverkeer te verminderen is een nieuwe parking in
de Benedenstad.
Want er ontbreekt een parking in dit stadsdeel. Er zijn wel veel
parkeerplaatsen op straat. Die zorgen voor veel zoekverkeer.
Het mobiliteitsbeleid van de stad bepaalt dat elk stadsdeel een
centrumparking nodig heeft. Dat is een bezoekersparking die
rechtstreeks aansluit op een verkeerslus. Bezoekers kunnen zo vlot
in een parking op wandelafstand van het winkelcentrum parkeren.
Op die manier is er op straat meer plaats voor bewonersparkeren en
voor fietsenstallingen.

EEN NIEUWE PARKING MET
MOBIPUNT IN DE BENEDENSTAD
OP DE PLEK VAN HET GEBOUW VAN INTERLEUVEN
WAAR KOMT DE NIEUWE PARKING?

De stad onderzocht de haalbaarheid van een parking op een aantal
locaties in het gele stadsdeel. Maar de meeste plekken liggen niet aan
een primaire verkeerslus. Dat zou dan betekenen dat het autoverkeer
naar de parking door veel kleinere woonstraten moet rijden.
Uiteindelijk bleef er één locatie over: de plaats van het
kantoorgebouw van Interleuven (Brouwersstraat nr. 6). Daar zijn nu
al een 100-tal ondergrondse parkeerplaatsen. Het sluit aan op een
verkeerslus en ligt vlakbij het kernwinkelgebied.
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LOCATIE INTERLEUVEN
ONDERZOEK VAN VERSCHILLENDE SCENARIO’S
De haalbaarheidsstudie onderzocht de mogelijkheid van een
ondergrondse, een halfondergrondse en een bovengrondse
parking. Ook werden verschillende inrichtingen bekeken en daar
werd telkens een parkeercapaciteit aan gekoppeld.
Na grondig onderzoek van vooren nadelen is er gekozen voor
een ondergrondse parking van 3
lagen, met de mogelijkheid van
een middelhoog volume erboven.

De ondergrondse parking gaat voor een kleine strook van 16 meter
onder het park De Bruul. Door dat te doen, kiest de stad voor
een evenwicht tussen het aantal ondergrondse bouwlagen en
voldoende parkeerplaatsen. We kunnen daardoor een parkeerlaag
uitsparen en dus minder diep onder de grond gaan.
In de zone van 16 meter naast het terrein van Interleuven raken we
niet aan waardevolle bomen. Er komt een voldoende gronddekking
zodat het park erboven kan doorlopen.

Zone van 16 meter waar de parking onder
park De Bruul ligt.

LOCATIE INTERLEUVEN
MEER DAN EEN PARKING

•

•

INRIT TOT DE PARKING:
OPGENOMEN IN GEBOUW

•

BOVENOP: NIEUWBOUW
MET PUBLIEKE FUNCTIES OP DE
GELIJKVLOERSE VERDIEPING.
ER WORDT NOG ONDERZOCHT
WELKE FUNCTIES ER OP DE
BOVENLIGGENDE VERDIEPINGEN
KUNNEN KOMEN.

•

DE HOOGTE VAN HET NIEUWE
GEBOUW WORDT ONDERZOCHT
IN HET RUP.

OP -1/2: FIETSENSTALLING EN
BIJKOMENDE MOBIPUNTDIENSTEN

beeld: BUUR
Onderzoeksbeeld uit haalbaarheidsstudie
Geen concreet ontwerp

•

3 ONDERGRONDSE PARKEERLAGEN,
MET 319 PARKEERPLAATSEN

•

DE PARKEERLAGEN WORDEN ZO
ONTWORPEN DAT LATER EEN
HERBESTEMMING MOGELIJK IS

MOBIPUNT
VERVOERSTYPES COMBINEREN
In parking Benedenstad is er ook plaats voor een mobipunt.
Een mobipunt bundelt diverse mobiliteitsdiensten zoals
bijvoorbeeld een bushalte, publieke laadpalen, elektrische
deelauto’s, deelfietsen, een buurtfietsenstalling, elektrische
fietsen en -bakfietsen, een fietspunt waar je je fiets kan
herstellen, buggy’s en rolstoelen op één plek. Er kan ook een
afleverpunt zijn om je boodschappen te laten leveren.
Je vindt er dus verschillende vervoerswijzen samen zodat je ze
snel en efficiënt kan combineren.
Aan parking Benedenstad komt een goed bediende bushalte, als
onderdeel van het mobipunt. Zo kan je snel en vlot overstappen op
het meest geschikte vervoersmiddel om je bestemming te bereiken.

KANSEN VOOR PARK DE BRUUL
UITBREIDING EN OPWAARDERING
Een parking met een nieuw gebouw op de site van Interleuven
biedt de kans om het park De Bruul opnieuw aan te leggen
zodat het een totaalproject vormt bij de herinrichting van de
Benedenstad. De waardevolle bomen blijven behouden.
VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM UIT TE BREIDEN

• Uitbreiding terrein speeltuin
De peuterspeeltuin ligt nu op het dak van de huidige
ondergrondse parking van Interleuven. Met het voorgestelde
scenario is er een uitbreiding mogelijk van dat terrein. Zo kan
het ongeveer verdubbelen en mee als publieke ruimte dienen.
Het is nog niet zeker dat de speeltuin effectief op die plek
terugkomt.
Omdat de huidige speelboot verouderd is, wordt die al tegen de
zomer van 2020 vervangen door een tijdelijk mobiel speeltuig.
• Kloostertuin langs de Pereboomstraat
De stad voert gesprekken met de eigenaars om een deel van de
Kloostertuin mee op te nemen in het park.
• Aangrenzende straten
Tot slot kunnen ook de aangrenzende straten, zoals bv. de
Pereboomstraat, op termijn een groenere invulling krijgen zodat
het park tot de Dijle kan reiken.
OVERLEG MET DE BUURT VOOR HERAANLEG PARK

We gaan niet wachten met de opwaardering van het huidige park
De Bruul totdat de nieuwe parking Benedenstad gebouwd is.
De stad wil gelijktijdig met de opmaak van het nieuwe RUP een
participatietraject opstarten met de buurt om samen een nieuw
ontwerp voor het park te bekijken. Dat moet tegemoet komen aan
de noden van de buurt. Daar komen we later dit jaar voor naar de
buurt.

PARKEERBALANS VOOR DE
NIEUWE PARKING
319 PARKEERPLAATSEN
De stad wil het voetgangersgebied en de autoluwe zone
uitbreiden. Er verdwijnen 219 parkeerplaatsen op het openbaar
domein.
Deze straten gaan mee tot het voetgangersgebied horen en
worden dus autovrij:
• De Vismarkt
• Franz Thielemanslaan
• Dirk Boutslaan
Deze straten worden autoluw. Parkeerplaatsen zijn er
voorbehouden voor bewoners:
• Amerikalaan
• Craenendonck
Parking Benedenstad compenseert de 219 parkeerplaatsen voor
bezoekers die op het openbaar domein verdwijnen.
De parking integreert ook de 100 plaatsen die nu al op de
site van Interleuven liggen: voor het nieuwe programma dat
op de site komt en eventueel voor functies in de onmiddellijke
omgeving.
Zo komen er dus 319 parkeerplaatsen in het gebouw.

SHOP-AND-GO
Er komen ook extra shop-and-goplaatsen in het gele stadsdeel,
vlakbij het voetgangersgebied. Daardoor komt het totaal in de
omgeving op 40 shop-and-go’s te liggen.
Bezoekers kunnen hier parkeren voor een korte boodschap.
Na 18 uur kunnen bewoners op die parkeerplaatsen parkeren.

WATERTOETS
SITUATIE
Het plangebied van het nieuwe RUP ligt in het Dijledekken. Bij
de opmaak van een RUP moet er een watertoets gebeuren. Die
toetsing bekijkt de impact van het RUP op volgende aspecten:
• Infiltratie van hemelwater
• Grondwaterstroming en grondwaterstand
• Omliggende waterlopen
• Capaciteit waterberging en overstromingsrisico’s in de omgeving
• Kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater

TOETSING
Het RUP legt maatregelen op tijdens de aanleg van de
ondergrondse parking:
• Voor het afvalwater
• Voor accidentele bodem- of grondwaterverontreiniging
• Voor de bemaling om de bouwput droog te houden
Vandaag ligt er al een ondergrondse parking op dezelfde plek.
Daarom worden er geen effecten op overstroming van de Dijle
verwacht.
Het RUP legt ook maatregelen op voor de toekomstige situatie:
• Regenwater dat op het gebouw valt zoveel mogelijk opvangen
en hergebruiken.
• Regenwater dat op het openbaar domein valt zoveel mogelijk
plaatselijk laten infiltreren.
• Maatregelen om de waterhuishouding te beperken
			 > vastleggen van een minimale gronddekking
			 > maximaal te bebouwen grondoppervlak
			 > beperking van het aantal ondergrondse bouwlagen …

SCREENING VAN DE
MILIEUEFFECTEN
WAT?
Een screening van de milieueffecten (MER)
• is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van
bepaalde activiteiten of ingrepen
• wordt opgemaakt tijdens de opmaak van het plan om
schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium in te
schatten en op te vangen.

ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVEN
Een belangrijke doelstelling van het nieuwe RUP is de bouw van
een ondergrondse bezoekersparking op de site van Interleuven
mogelijk maken.
Een MER-screening vraagt om ook alternatieven te onderzoeken.
De keuze voor de locatie van Interleuven kwam er nadat andere
locaties of situaties onderzocht zijn:
• rotatieparking onder Hertogensite
• geen nieuwe rotatieparking in de Benedenstad
• een parking onder het Sint-Jacobsplein
• een parking onder het park De Bruul
Parking Benedenstad op de site van Interleuven kwam als beste
keuze naar voor omwille van:
• de goede ligging t.o.v. het historische centrum
• de goede bereikbaarheid via de verkeerslus van de
Donkerstraat

WELKE EFFECTEN ONDERZOEKT
DE MER-SCREENING?
De startnota bevat een MER-screening. Die onderzoekt een
aantal milieueffecten en bekijkt of er een grondiger onderzoek
noodzakelijk is.

EFFECT OP RUIMTELIJKE
ORDENING

EFFECT OP BIODIVERSITEIT,
FAUNA EN FLORA

Geen aanleiding tot
negatieve effecten:

• Waardevol groen blijft
behouden.

• Het project gaat uit van
functies die er nu al zijn.

• De oevers van De Dijle
blijven onbebouwd.

• Park blijft park.
• Bebouwing in
aangrenzende straten
blijft.
• Parking op terrein waar
nu al een parking is.

EFFECT OP LANDSCHAP,
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Geen negatief effect:
• Ondergrondse parking
op plek waar nu al
ondergrondse parking is.

EFFECT OP LUCHT EN KLIMAAT
Geen verandering in de
uitlaatconcentraties. Die
blijven onder de geldende
grenswaarden.
• De nieuwe
parkeerplaatsen in
de parking heffen
de bestaande
parkeerplaatsen op het
openbaar domein op.

• Alleen de strook van
16 meter in het park is
vandaag onbebouwd.
• Gezien de ligging vlakbij
de stadsomwalling:
wel een archeologisch
onderzoek.
• Het RUP kan enkele
gebouwen met
erfgoedwaarde
aanduiden als ‘te
behouden’.

WELKE EFFECTEN ONDERZOEKT
DE MER-SCREENING?
EFFECT OP MOBILITEIT
Een MOBER onderzocht
de mobiliteitseffecten van
de nieuwe rotatieparking.
Globaal zijn de effecten
positief:
• De parking wil de
middeleeuwse stadskern
autoluw en parkeervrij
maken en zo de
leefbaarheid van de
omgeving verhogen.
• De parking groepeert
parkeerplaatsen
ondergronds op één plek.
• De breedte van de
Donkerstraat en de
Brouwersstraat laat toe
om bestemmingsverkeer
op te vangen.
• De parking vervangt de
bestaande parkeerplaatsen
voor bezoekers op het
openbaar domein en zorgt
dus voor weinig extra
verkeer.
• De parking haalt het
zoekverkeer uit andere
straten weg.

EFFECT OP GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
Een bezonningsstudie
maakte een inschatting
van de impact van het
nieuwe gebouw op de
omgeving:
• Als het gebouw uit 5
bouwlagen bestaat, en
tot 8 bouwlagen hoog
gaat aan de kant van het
park, dan is de impact
op de bezonning van
het park en omliggende
woningen beperkt.
Die conclusie wordt
meegenomen in het RUP.
Het is ook aangewezen
om in de voorschriften van
het RUP bepalingen op te
nemen om een eventuele
inkijk in de aanpalende
tuinen op te lossen.

OPENBAAR ONDERZOEK
STARTNOTA RUP
RAADPLEGEN
Tussen 13 januari 2020 en 12 maart 2020 loopt er een openbaar
onderzoek over de startnota.
Tot 12 maart kan je de startnota raadplegen op twee manieren:
• Aan de infobalie in het stadskantoor
Open op maandag en donderdag van 9 uur tot 20 uur, dinsdag
en vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur, woensdag van 9 uur tot
16.30 uur
• Op de website van de stad, surf naar
www.leuven.be/rups-in-opmaak

OPMERKINGEN, SUGGESTIES OF BEZWAREN
Die kan je tot 12 maart 2020 indienen op twee manieren:
• Door een aangetekende brief
Aan het stadsbestuur Leuven,
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
• Door je brief af te geven aan de balie van het stadskantoor
Vraag een ontvangstbewijs.

FEEDBACKFORMULIER
Wil je graag al een informele opmerking of bedenking kwijt? Vul
dan het feedbackformulier in en bezorg je ingevulde formulier
aan een medewerker van de stad Leuven. We nemen die
opmerking dan mee in het verslag van dit infomoment.
Deze opmerking of bedenking geldt niet als formele opmerking,
suggestie of bezwaar. Die dien je in volgens de procedure zoals
hierboven beschreven.

TIJDSLIJN RUP
DECEMBER 2019
• Opmaak startnota en procesnota
De startnota geeft aan over welk gebied het gaat en wat
de doelstellingen zijn. De procesnota geeft het verloop
van het proces weer.
VANDAAG
• Infomoment startnota
Tussen 13 januari en 12 maart 2020 loopt er een publieke
raadpleging. Je kan de nota raadplegen aan de infobalie
in het stadskantoor, of via de website van de stad, en
advies of opmerkingen geven.
De stad vraagt in deze periode ook advies aan andere
instanties en overheden.
MEI 2020
• Opmaak scopingnota
De stad verwerkt de opmerkingen, adviezen en
bezwaren tot een scopingnota. De scopingnota vormt
samen met de procesnota de leidraad voor de opmaak
van het voorontwerp van het RUP.
SEPTEMBER 2020
• Opmaak ontwerp RUP
Daarna maakt de stad het eigenlijke bestemmingsplan
met de voorschriften op. Over dit plan vraagt de
stad opnieuw advies aan verschillende overheden
en instanties en komt er een openbaar onderzoek.
Daarin kan je opmerkingen, suggesties en bezwaren
formuleren. Het ontwerp RUP komt in september 2020
op de gemeenteraad.
Na het openbaar onderzoek volgt de procedure voor de
definitieve vaststelling van het RUP.

MEI 2021
• Definitieve vaststelling RUP

