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Toelichtingsnota: stedenbouwkundig concept.
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INHOUDELIJKE SITUERING EN INDELING.

De site die het onderwerp van dit Bijzonder Plan van Aanleg uitmaakt, valt uiteen in drie aan elkaar
aansluitende onderdelen:
1.

2.

3.

Het Martelarenplein: de zone de paalt aan het historisch stationsgebouw van Leuven. Ze omvat
het samenhangend gebied dat zich ten noorden, ten zuiden en ten westen van het
stationsgebouw uitstrekt.
De langgerekte zone begrepen tussen de Diestsestraat en het spoorweggebied. Aangezien in het
B.P.A wordt voorzien om de noordelijke eindsectie van de Diestsestraat recht te trekken, wordt
deze zone uitgebreid over het deel van de Diestsestraat dat momenteel ombuigt naar de
Diestsesteenweg onder de Blauwputbrug. Zij sluit op deze wijze aan de noordzijde rechtstreeks
aan op de Vuurkruisenlaan.
Het spoorweggebied dat de beide hiervoor genoemde zones aan de oostzijde begrenst. Ten
aanzien van haar huidige begrenzing wordt deze zone westwaarts uitgebreid om de door de
N.M.B.S. geplande verbreding van deze spoorbundel en bijhorende perrons toe te laten.

Voor elk van de drie aangegeven gebiedsdelen worden de weerhouden opties hierna systematisch
besproken en verantwoord.
De stedenbouwkundige opties van dit B.P.A vormen een nadere uitwerking van de basisopties die
werden geformuleerd in het onderzoeksrapport dat in 1991-92 door het Projectteam Stadsontwerp
1
voor het Leuvens spoorweggebied werd opgesteld ( ) Voor een meer omstandige argumentatie wordt
naar dit document verwezen. De nadere uitwerking van deze basisopties, gebeurde in een
diepgaande studie, waarbij in opdracht van Stad Leuven, de precieze inrichting voor de ruime
omgeving van het Martelarenplein, op gedetailleerde wijze, architectonisch en stedenbouwkundig
werd onderzocht. Voor deze nadere uitwerking, die plaatsgreep o.l.v. Prof M. Smets, deed het
Projectteam Stadsontwerp beroep op Prof. Manuel de Solà-Morales. De evaluatie en bijsturing van
het project voor het stationsgebied van Leuven dat hieruit volgde, werd in nauw overleg met alle
betrokkenen openbare besturen georganiseerd en leidde tot een overeenkomst tussen deze publieke
partners voor de realisatie van het project. Het B.P.A. heeft dus inzonderheid tot doel om deze
realisatie mogelijk te maken.

1

Projectteam stadsontwerp (o.l.v. Prof.M. Smets); Ontwikkelingsplan spoorweggebied Leuven, Studie in
opdracht van de Vlaamse Executieven, de N.M.B.S., Stad Leuven en De Lijn, 10 oktober 1992.
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DE RUIMTELIJKE ORGANISATIE VAN HET MARTELARENPLEIN

Door de voorgestelde inrichting wordt de nogal onbepaalde ruimte van het Martelarenplein
geherstructureerd in drie grote, in elkaar overstromende onderdelen. Dit resultaat wordt bereikt door
het plein aan de noordzijde een vandaag ontbrekende begrenzing te geven, en de bestaande – maar
onduidelijke – begrenzing aan de zuidzijde als ruimtelijk onderdeel te integreren in de meer
omvattende aanleg van het spoorwegdomein langsheen de Tiensevest.
Deze onderverdeling belet echter dat de betreffende zone als eenheid blijft fungeren, aangezien
onderdoorgangen en openingen in de gevelwanden die als begrenzing dienen, er voor zorgen dat de
ruimtes visueel en gebruiksmatig in elkaar overlopen.
Wel wordt door de begrenzing gezorgd voor een afbakening van aparte sferen:
1. Het verkeersarm en representatief plein vóór het spoorwegstation, geanimeerd door het gaan en
toekomen van voetgangers en fietsen
2. Het busstation met intensieve busbewegingen en wachtende reizigers, in het oksel van het Lvormige administratiefgebouw met gelijkvloerse voorzieningen dat de noordelijke begrenzing van
het plein vóór het spoorwegstation uitmaakt.
3. De aanzet van een langgerekt, hoofdzakelijk groen wandelgebied, langsheen de Tiensevest,
waarin incidentele commerciële voorzieningen ten behoeve van de voorbijgangers voorkomen.
De drie beoogde sferen vereisen een drastische reductie van het bovengronds autoverkeer. Om die
reden wordt een tunnel voorzien tussen Tiense- en Diestsevest, met aansluitende ondergrondse
parking onder het Martelarenplein.
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1.1

Deelgebied vóór het stationsgebouw

Ondergronds wordt een zone afgebakend waarbinnen het geplande tunneltracé tussen Tiense- en
Diestsevest moet begrepen zijn. Tevens wordt de begrenzing aangegeven van de ruimte die
ondergronds door de geplande parkeeraccommodatie aansluitend op de tunnel kan ingenomen
worden. Deze laatste mag maximaal twee niveaus omvatten en wordt begrensd tot maximaal 400
plaatsen.
Bovengronds blijft de volledige ruimte vóór het station binnen de nieuwe noordelijke en zuidelijke
afbakening vrij van enige bebouwing. Behalve voor het monument ter nagedachtenis van de
oorlogsslachtoffers, dat op zijn huidige positie gehandhaafd blijft, wordt het gebied volledig als
openbaar domein met verkeersarm karakter ingericht. Dit belet overigens niet dat lokaal
bedieningsverkeer wordt toegelaten. Vóór het station zelf is een zone afgebakend die exclusief voor
voetgangers is voorbehouden.
De afbakening van dit deelgebied gebeurt door het vervolledigen van de bestaande rooilijnen die de
terugsprong van het Martelarenplein t.o.v. de vesten aan het binnenstadsgedeelte markeren.

1.2

Deelgebied ten noorden van het stationsgebouw.

Dit wordt begrensd door de zuidelijke en westelijke rooilijn van de L-vormige zone met gemengde
bestemming, de uiterste bouwlijn van de aanpalende zone met alternatieve bestemming: kantoren en
openbaar nut en de westelijke begrenzing van het spoorweggebied.
De L-vormige zone met gemengde bestemming is ingeplant volgens de hoofdrichtingen van het
Martelarenplein, d.i. evenwijdig met en loodrecht op het historisch spoorwegstation. De zuidelijke arm
van deze zone loopt door tot aan de achtergevel van het spoorwegstation, de westelijke arm tot aan
de in- en uitrit van het achterliggend busstation. Tussen de zone in kwestie en het stationsgebouw is
een niet-bebouwde strook voorzien, die dient om de nieuwe bebouwing los te zetten van het
bestaande stationsgebouw. De bestemming van de zone verschilt naargelang de niveaus. Het
gelijkvloers is voorzien voor commerciële voorzieningen en diensten, die de animatie van het
deelgebied vóór het stationsgebouw bevorderen. Op de verdiepingen daarentegen worden in
hoofdzaak kantoorfunctie, diensten en/of openbare nutsvoorzieningen gepland (eventueel ook
uitbreidingen van commerciële voorzieningen). Zij kunnen steunen op een uiterst goede
bereikbaarheid met openbaar vervoer. In de zone is, zowel aan het einde van de zuidelijke, als over
het grootste deel van de westelijke arm, een onderdoorgang voorzien voor respectievelijk trein- en
busverkeer. In deze zone zijn tevens een aantal doorsteken voor voetgangers opgelegd: zij zorgen
voor de verbinding tussen het achterliggend busstation en het deelgebied vóór het stationsgebouw,
tussen dit laatste en de fiets- en voetgangersverbinding langsheen het busstation en tussen de
voetgangersonderdoorgang onder de treinperrons en de oversteekplaats van de Diestsevest naar de
binnenstad.
In de zone voor openbaar domein die wordt afgebakend door de L-vormige zone met gemengde
bestemming is de inrichting voorzien van een nieuw en compact busstation. Ten einde de perrons
voor aankomende en vertrekkende lijnbussen te beschutten, is een verplichte overkapping met een
beglaasde luifel opgelegd. Om de toegang tot de aanpalende zone voor kantoren- en openbaar nut
vanuit het stationsgebouw te garanderen, zonder verkeersconflict met de aan- en afrijdende
lijnbussen, is een zone voor fietsers- en voetgangers afgebakend parallel met het spoorwegdomein.
Haar afbakening volgt de vereiste kromtestraal opgelegd door de beweging van de in- en uitrijdende
bussen en maakt op die manier de zone voor kantoorbebouwing en openbaar nut over de hele
breedte toegankelijk.
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Deelgebied ten zuiden van het stationsgebouw.

Behalve voor de bestaande passerel naar Kessel-lo, volgt ook in dit deelgebied de rooilijn deze van de
bestaande inham van het Martelarenplein aan de binnenstadzijde. Op deze wijze wordt het
stationsgebouw ook aan zijn zuidzijde vrijgemaakt van bebouwing, zodat het als dominerend gebouw
beter tot zijn recht komt.
Het betreffend deelgebied sluit als zodanig aan bij de toekomstige ontwikkeling langsheen de
Tiensevest die in het B.P.A. 'Westelijke spoorweggeul‟ wordt vastgelegd. Deze ontwikkeling voorziet in
een lineaire aaneenschakeling van bebouwbare zones langsheen het spoorwegdomein en een groene
zone voor parkaanleg tussen deze bebouwing en de Tiensevest. Het bestaande seinhuis sluit aan bij
de eerste, terwijl de langgerekte parkgebied tot aan het deelgebied vóór het stationsgebouw
doordringt. Ter beëindiging van zowel de parkgebied, als het plein voor het stationsgebouw, is een
zone voorzien voor commerciële voorzieningen. Zij bestaat uit een samenstel van twee lage volumes
met verplichte voetgangersdoorsteek tussen beide.
Om het volume van het bestaande seinhuis meer in harmonie te brengen met de massa van het
stationsgebouw wordt toegelaten om het één bijkomend niveau op te trekken. Op die manier kan ook
de vermenging voor activiteiten op deze wat dode uithoek worden geïntensiveerd. Tevens is voorzien
in de mogelijkheid om de bestaande passerel rechtlijnig te beëindigen en hem met een doorzichtige
luifel of gaanderij te overkappen.
Om de bediening van de toekomstige ontwikkeling langsheen de Tiensevest met gemotoriseerd
verkeer mogelijk te maken is een doorgang voor gemotoriseerd verkeer voorzien vanaf de Tiensevest
naar de zone met bouwverbod die paalt aan het spoorwegdomein. Zolang in dit gebied geen
bebouwing is opgericht, mag de zone langsheen de sporen aan de Tiensevest als fietsenbergplaats
en voor parkeren worden aangewend.
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Toelichting: foto maquette van het zuidelijk deel van het project van de ruimtelijke organisatie van het
Martelarenplein. (M.DE SOLA_MORALES)
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ZONE VOOR KANTOREN EN OPENBAAR NUT TUSSEN HET
SPOORDOMEIN EN DE DIESTSEPOORT

Gezien haar ligging, in de onmiddellijke nabijheid van bus- en treinstation, en enigszins in een uithoek
t.o.v. het stedelijk kerngebied, is deze zone uitermate geschikt voor de inplanting van een meer
grootschalig kantoorcomplex, bv. een openbare administratie).

Figuur: situering zone met alternatieve bestemming: kantoren en openbaar nut.
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Stedenbouwkundig is een – gepaste – vorm van grofkorrelige verdichting verantwoord, omdat geen
fijnkorrelige of kleinschalige bebouwing in de directe omgeving voorkomt. De overzijde van de
Diestsestraat is inderdaad grotendeels ingenomen door een aaneengesloten rij van 7 lagen hoge
kantoorbebouwing. Het karakter van de omgeving wordt voorts bepaald door de maat van het
spoorwegterrein, het terrein van de busstelplaats en de omvang van de industriële gebouwen langs de
Vuurkruisenlaan.
Dit betekent echter niet dat de randvoorwaarden over de hele zone homogeen zijn. Binnen de
voorgenomen bestemming is daarom een omhullende vastgelegd waarbinnen de toekomstige
bouwvorm zich moet houden. De bekommernis is hier om een ruime flexibiliteit in de architecturale
uitwerking te koppelen aan de garantie dat deze zich zal houden aan stedenbouwkundige criteria die
nu reeds kunnen worden vastgelegd. Om de kans op een goede oplossing te vergroten, wordt het
verlenen van een eventuele bouwvergunning in elk geval gekoppeld aan de voorafgaandelijke
goedkeuring van een inrichtingsplan voor de hele zone.
Zoals is voorzien in het B.P.A.‟Diestsevest-Vuurkruisenlaan‟, wordt de noordelijke eindsectie van de
Diestsestraat rechtgetrokken. Deze tracéwijziging geeft aanleiding tot een langgerekte strook, die als
een soort massief talud verschijnt t.o.v. Diestsestraat. Het is van primordiaal belang dit karakter van
eenheidsmassa te bewaren. Om die reden is de hoofdmassa van de voorgestelde omhullende
horizontaal, met uitzondering van een solitair torenvolume dat aan de zijde van de Vuurkruisenlaan op
deze min of meer eenvormige sokkel is opgericht. De aanwezigheid van deze toren wordt verantwoord
door zijn signaalfunctie, bij het toekomen in Leuven met de trein, op de overgang van Leuven en
Kessel-Lo, als beëindiging van de Vuurkruisenlaan.
In haar langsrichting is de Diestsestraat momenteel onevenwichtig opgebouwd. In de beginsectie, het
verlengde van de hoek met de Diestsevest, werd een nagenoeg aaneengesloten wand van 7 lagen
hoge kantoorbebouwing opgericht. Ongeveer halverwege de Diestsestraat bevindt zich de
busstelplaats van De Lijn, die zicht uitstrekt tot aan de aansluiting met de Vuurkruisenlaan. In het
B.P.A. „Diestsevest-Vuurkruisenlaan‟ is de toekomstige bebouwing op dit terrein teruggetrokken t.o.v.
de bestaande rooilijn aan de Diestsestraat en horizontaal van opbouw.. Gezien deze veranderende
dwarsdoorsnede is de zoneafbakening van de zone met alternatieve bestemming: kantoren en
openbaar nut in de beginsectie van de Diestsestraat opgenomen als uiterste bouwlijn, in de eindsectie
als verplichte bouwlijn.
Aangezien slechts een bebouwingscoëfficiënt van 50 % wordt toegelaten in de beginsectie, worden op
die manier tegenover de aaneengesloten kantoorbebouwing aan de overkant de nodige
terugsprongen als expansieruimte van de straat ingebouwd.
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Toelichting: schema Diestsestraat:50% open / verplichte bouwlijn.
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Aan de zijde van de Vuurkruisenlaan is de uiterste bouwlijn van de betreffende zone met alternatieve
bestemming: kantoren en openbaar nut teruggetrokken t.o.v. de rooilijn. Deze terugtrekking is nodig
als toeleveringszone, maar dient ook om de volledige omvang van het bruglichaam van de
Blauwputbrug voldoende zichtbaarheid te verlenen vanuit de Vuurkruisenlaan. Vermits de sokkel van
de vermelde zone aan deze zijde tot 4 lagen hoog kan worden opgebouwd, is de terugsprong nodig
om harmonisch aan te sluiten bij de horizontale sokkel van de bebouwing langs de Vuurkruisenlaan,
die maximum 2 lagen hoog mag worden (cfr. B.P.A. „Vuurkruisenlaan- Diestsevest‟)

Toelichting: zicht op toren vanuit de Vuurkruisenlaan / met bruglichaam.

Aan de zuidelijke rand, moet de vermelde zone met alternatieve bestemming: kantoren en openbaar
nut zo dicht mogelijk aansluiten bij het nieuwe busstation. De nieuwe bebouwing moet zowel
toegankelijk zijn voor voetgangers/fietsers op het niveau van de Diestsestraat, als op het hoger
gelegen niveau van de zone fietsers/voetgangers die langsheen het spoorwegdomein van de
stationsuitgang naar de toekomstige bebouwing is voorzien. Voor de zichtbaarheid van de ingang
vanuit de binnenstad is het absoluut noodzakelijk dat de geplande bouwzone achter de hoek tussen
Diestsevest en Diestsestraat uitsteekt en op die manier vanuit de binnenstad niet door de bestaande
bebouwing wordt verborgen. In die zin is met name het behoud van de bestaande hoek tussen de
zuidelijke gevel van het geplande complex en de aanvang van de Diestsestraat als verplichte bouwlijn
van belang.

Toelichting: Behoud hoek/ zicht vanuit binnenstad

B.P.A. L23 – Station
goedgekeurd bij MB van 30/09/1997
gedeeltelijk herzien bij MB van 22/03/2001 (L23a), MB van 10/01/2003 (L23c) en MB van 11/09/2003 (L23b)
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

16

Vanuit het spoorweggebied (en het uitzicht vanuit Kessel-Lo) tenslotte, vormt de zone met alternatieve
bestemming: kantoren en openbaar nut een langgerekt volume. Opdat het doorzicht naar de
achterliggende bebouwing en naar de binnenstad als tweede laag er niet zou worden afgeschermd,
moet een monolithische wand worden vermeden. Daarom wordt de hoogte van de horizontale
uitbreiding aan deze zijde beperkt, en de bebouwingscoëfficiënt van de bovenste laag tot 40%
gereduceerd.

Toelichting: Langsbebouwing vanuit spoor/ openingen 40%.

Voor het torenvolume tenslotte moet aan vier belangrijke voorwaarden worden voldaan:
1. De afstand t.o.v. het spoorweggebied moet zo groot mogelijk zijn, om de toren vanuit de
perrons een achterliggende positie te bezorgen. Indien hij teveel op de voorgrond komt, treedt
een schaalbreuk op.
2. Het torenvolume moet t.a.v. de sokkel over de nodige diepte worden teruggetrokken, om te
vermijden dat het vanop de Diestsestraat of de Vuurkruisenlaan over zijn volledige hoogte
vanop het straatniveau wordt waargenomen.
3. Een dwarse opstelling van het torenvolume t.o.v. de Diestsestraat moet vermeden worden,
indien men de waarneming van een te breedvormige massa vanuit het Martelarenplein, de
Diestsestraat en de spoorwegperrons wil beletten.
4. De globale hoogte van de toren moet enerzijds in verhouding zijn met het sokkelvolume, en
mag anderzijds niet al te veel domineren over zijn onmiddellijke en ruimere omgeving.
Perspectivische simulaties wijzen uit dat een optimale hoogte ligt tussen 50 en 60 m (vanaf
het niveau van de Vuurkruisenlaan).
Het geheel van deze bepalingen kan worden vastgelegd door het onderverdelen van de betreffende
zone met alternatieve bestemming: kantoren en openbaar nut in deelzones, waarop telkens andere
volumebepalingen van toepassing zijn.
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Toelichting: perspectivische simulaties toren.

Toren langs diestsestraat
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ZONE VOOR SPOORWEGGEBIED

Twee belangrijke interventies bepalen de toekomstige verschijningsvorm van het spoorweggebied.
Aan de ene kant wordt een substantiële uitbreiding van de bestaande westelijke afbakening voorzien.
De N.M.B.S. wil inderdaad de frequentie van de verbinding met Brussel drastisch opvoeren. Dit vereist
een aanpassing van de perrons die aan de westzijde van de doorgaande spoorbundel zijn gelegen.
De op het plan aangeven uitbreiding van het spoorweggebied omvat de ruimte die nodig is om tot
deze aanpassing van de spoorweginfrastructuur te kunnen overgaan.
Aan de andere kant is de N.M.B.S van plan de bestaande noordelijke onderdoorgang onder de
treinperrons substantieel te verbreden, teneinde deze onderdoorgang ook als voetgangersstraat naar
Kessel-Lo te laten fungeren. In het plan wordt daartoe een doorgang voor voetgangers opgenomen en
een strook afgebakend waarbinnen deze moet gelegen zijn om aan te sluiten op de trappartijen en
hellende vlakken voorzien in L-vormige zone voor gemengde bebouwing aan het Martelarenplein.
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PARKEERNORMEN.

Het B.P.A.‟Station‟ omvat het gebied dat zich in de onmiddellijke omgeving bevindt van zowel het
spoorweg- als busstation. Het is dus uitermate goed ontsloten voor openbaar vervoer. Anderzijds is in
de mogelijkheid voorzien om een ondergrondse parking te realiseren onder het Martelarenplein.
Deze randvoorwaarden pleiten er voor om de parkeernorm voor parkeren op eigen terrein te verlagen
t.o.v. de gebruikelijke. Het betreffend gebied vormt immers per definitie wat in Nederland een A-locatie
wordt genoemd. Dit houdt in dat het bij voorkeur met het openbaar vervoer ontsloten wordt.
Gemotoriseerd verkeer moet absoluut worden teruggedrongen tot het bestemmingsverkeer vereist
voor het functioneren van de nieuwe inplantingen. Deze stelling geldt met name voor de Leuvense
situatie. De toevoerwegen tot het gebied vanuit de oostkant van de stad (Diestsesteenweg en
Tiensesteenweg) zijn momenteel reeds aan verzadiging toe. Anderzijds moet het bovengronds
verkeer op het Martelarenplein maximaal worden gereduceerd om de vlotte voetgangersverbinding
met de binnenstad te garanderen.
2

Om al deze redenen is zowel door het studiebureau TRACER/LANGZAAM VERKEER tijdens het
opstellen van het Ontwikkelingsplan voor de Leuvense spoorwegomgeving, als door het studiebureau
3
GROEP PLANNING , tijdens de verdere uitwerking en detaillering van het stedenbouwkundig plan
voor het Leuvens stationsgebied, voorgesteld om de toegelaten parkeernorm voor kantoorfuncties te
beperken tot 1 per 125 m² kantoorruimte voor eigen personeel, en 1 per 250 m² kantoorruimte voor
bezoekers. Deze norm wordt daarom hierna aangehouden en voor andere functies gepreciseerd
onder de algemene bepalingen.

2

TRACER N.V., LANGZAAM VERKEER V.Z.W.: Verkeersplanologische studie Stationsomgeving Leuven /
Leuven Oost (meerdere delen), Brussel, 1992.
3
GROEP PLANNING: Project Stationsomgeving Leuven. Conceptnota – mobiliteitsonderzoek – autoverkeer
(eindnota), Brugge, mei 1996.
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TOELICHTING BIJ DE WIJZIGING.

Inleiding.
De wijziging van dit BPA verloopt parallel met de wijziging van het BPA Westelijke Spoorweggeul. Een
aantal zones liggen in de twee BPA‟s, de voorschriften moeten concorderen. Daarnaast hangt de
aansluiting van de parkzone met het Martelarenplein samen met het nieuwe project voor de
complementaire bebouwing in het BPA Westelijke Spoorweggebied. Een aantal dingen in het BPA
Station moeten gewijzigd worden.
De wijziging betreft enkel het gedeelte ten zuiden van het stationsgebouw, dat aansluit op het BPA
Westelijke Spoorweggeul.
Het BPA Staton is goedgekeurd op 30 september 1997. Momenteel is er een wijziging van het
gedeelte ten noorden van het busstation in procedure. Het openbaar onderzoek is afgelopen op 9 mei
2002. Als het openbaar onderzoek niet moet worden overgedaan kan deze wijziging voorgelegd
worden aan de gemeenteraad van 24.06.02.

Aanleiding van de BPA-wijziging.
Behoefte aan marktconforme bouwvoorschriften voor de complementaire bebouwing.
Een aanpassing van de voorschriften voor de complementaire bebouwing langs de Tiensevest dringt
zich op. De bestaande voorschriften bleken immers niet marktconform te zijn omwille van volgende
redenen:
De realiseerbare vloeroppervlakte stond niet in verhouding tot de lasten die het BPA aan deze
bouwzone heeft opgelegd. Met name de realisatie (en gratis overdracht aan de NMBS) van de
fietsenparking voor 4000 fietsen, en de aanleg (en gratis overdracht aan de stad) van het publiek park
langs de Tiensevest makten het project economisch onrendabel.
De verlichting om een gestapelde multifunctionaliteit te voorzien (wonen boven kantoren) in elk van de
negen torentjes, leidde per torentje tot een zeer grote oppervlakte voor stijgstructuren t.o.v. de
beperkte toegelaten vloeroppervlakte.
Door de voorschriften van het BPA niet te wijzigen, loopt de stad het risico om voor lange tijd met een
bouwput te blijven zitten in de stationsomgeving. Behalve de geringe maatschappelijke aanvaarding,
is het beleidsmatig weinig verkieslijk om de publieke investeringen in de stationsomgeving niet te zien
renderen.
Naast deze louter bouweconomische argumenten, zijn ook een aantal macro-economische elementen
dit tot een herziening van het BPA aanleiding geven:
Gesteund door de ontwikkelingsperspectieve uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, leeft
vandaag het gevoel dat in het oorspronkelijk stadsontwerp het economisch en stedenbouwkundig
potentieel van de stationsomgeving onvoldoende werd benut. De keuze om net naast één van de
multimodaal best ontsloten plaatsen in Vlaanderen slechts 25.000m² programma toe te laten (met
ongeveer 10.000m² kantoren) is een gemiste kans.
Bovendien is sinds enkele jaren ook in Leuven een schaalvergroting merkbaar m.b.t. kantoorruimte.
Waar het BPA nog voorzag in bedrijfsruimten van enkele duizenden m², blijft vandaag de vraag naar
kantoren van enkele tienduizend m² niet langer uitzonderlijk. Door deze onvoldoende in de
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stationsomgeving toe te laten, moeten deze kantoren uitwijken naar de rand van de stad
(Haasrode,...)
Tot slot moet opgemerkt worden dat de site langs de Tiensevest de enige is die onmiddellijk
beschikbaar is in de Vaartkom en de Stationsomgeving. Dit creëert vandaag een vacuüm in het
aanbod, dat pas zal verdwijnen wanneer de enclave Twee Waters door Interbrew wordt ontruimd en
gesaneerd.
Opportuniteit: relocalisatie en verankering van KBC Verzekeringen, een concreet project voor de
complementaire bebouwing.
De wijziging van deze BPA‟s is onmiskenbaar een aanpassing “op maat” van een project. Dit is om
volgende redenen stedenbouwkundig en maatschappelijk te verantwoorden:
-

het risico op onrealiseerbare voorschriften is onbestaand, omdat hun marktconformiteit wordt
getoest aan het ontwerpproces van het gebouw

-

de stad kan met de aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften de ontwikkeling van
de stationsomgeving in een gewenste richting sturen: in plaats van gelijk wat toe te laten,
wordt een voor de stad interessante opportuniteit afgewacht

-

de stad heeft de quasi zekerheid dat de in het BPA beschreven ontwikkeling er ook werkelijk
komt.

Deze strategie werd door de stad recent meermaals toegepast:
-

De aanpassing van het BPA Westelijke Spoorweggeul i.f.v. het Provinciehuis

-

De aanpassing van het BPA Station i.f.v. het Vlaams Huis

-

De geplande aanpassing van het BPA Vaartkom i.f.v. de ontwikkeling van de Interbrewsite

-

De koppeling van het BPA Martelarenlaan aan een project voor de Kop van Kessel-lo.

In deze gaat het, behalve een aanpassing i.f.v. de plannen van de Provincie voor het Provincieplein,
hoofdzakelijk om de inplanting van de hoofdzetel van de KBC Verzekeringen.
Deze ontwikkeling heeft voor de stad Leuven onmiskenbare voordelen:
-

Een belangrijk bedrijf dat in Leuven werd opgericht, wordt in onze stad verankerd. De
tewerkstelling van het bedrijf wordt uit andere steden naar Leuven overgebracht.

-

De site langs de Mindergebroedersstraat komt vrij, en komt, gekoppeld aan de reconversie
van de ziekenhuissite, in aanmerking voor een stedelijk woonproject. De parking St. Barbara
hoeft niet te worden gebouwd.

-

Door de keuze van de stationsomgeving, wordt een autogerichte ontwikkeling (Haasrode,..)
voorkomen. Dit leidt tot een belangrijke modal shifte: het bedrijf laat het aantal
autoverplaatsingen van haar personeel verminderen met de helft. Het autoverkeer rijdt niet
langer tot het hart van de binnenstad, maar blijft op de ring.

Het bedrijf is, méér dan de meeste andere bedrijven, bereid om te investeren in hoogwaardige en
duurzame architectuur. Dit komt de stedenbouwkundige kwaliteit van de stationsomgeving ten goede.
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Krachtlijnen van de BPA-wijziging.
Aanpassing programma complementaire bebouwing.
Het realiseerbare programma langs de Tiensevest (de zogenaamde complementaire bebouwing)
wordt op volgende punten aangepast:
o

Het realiseerbare bouwprogramma wordt verhoogd van ca. 25.000m² tot ca. 48.000m² door
volgende wijzigingen aan het opgelegde bouwvolume:
De verplichte opdeling in negen torentjes wordt opgegeven.
De toegelaten bouwdiepte wordt met 2 meter verhoogd (van 23 naar 25 meter)
De toegelaten kroonlijsthoogte wordt met 2 meter verhoogd (van 26 naar 28 meter t.o.v. het
spoorwegniveau)
Overbouwingen over de aangrenzende dienstwegen zijn toegelaten.

o

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

o

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

Aanpassing van de verkeerscirculatie en parking.
De verkeersciculatie werd op volgende punten aangepast:
o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

De parkeerinfrastructuur werd op volgende punten aangepast:
o

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

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

o

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

o

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

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

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

o

Om de ongelijkvloers kruising tussen in- en uitritten voor de parkings enerzijds, en fietsers en
voetgangers anderzijds, mogelijk te maken, mag het niveau van het park afwijken van het
corresponderende niveau van de Tiensevest. Deze afwijking is gemiddeld (over de hele lengte
van het park) niet meer dan 1 meter, en plaatselijk maximaal 4 meter, boven of onder het niveau
van de Tiensevest. Het hoogteverschil met de Tiensevest moet met een talud (en niet met een
keermuur) worden opgevangen.

o

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

o

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

o

Het paviljoen tussen Park en Tiensevest, t.h.v. de M. Theresiastraat, wordt beter geïntegreerd in
het park.

o

De aanleg van de verharding en de aanplantingen in het park worden gekoppeld aan de
beëindiging van de ruwbouwwerken van de complementaire bebouwing. Zo wordt voorkomen dat
de aanleg van het park uitblijft.

Overzicht van de aanpassingen per zone.
Zone voor Handel H.A.
Voor de handelsfunctie wordt een andere volumetrie gekozen dan in het oorspronkelijke BPA. Deze
optie versterkt het ruimtelijk ontwerp van de ciculatieknoop aan het stationsplein.
De nieuwe vorm overlapt met de BPA-grenzen van het BPA westelijke spoorweggeul.
Zone met alternatieve bestemming: gemengde bestemming en openbaar nut (ON/G)
Om het seinhuis beter te kunnen integreren in een project voor de complementaire bebouwing uit het
BPA westelijk spoorweggeul moeten de voorschriften aangepast worden. Bij de fasering worden
garanties ingebouwd dat de realisatie van dit deel een onderdeel uitmaakt van een project voor de
complementaire bebouwing.
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De zone voor hanel B verdwijnt en wordt opgenomen in deze zone.
Zone voor gemengde bestemming B, zone voor dienstweg D.1 en zone voor dienstweg D.3.
De voorschriften worden in overeenstemming gebracht met de voorschriften uit het BPA Westelijke
Spoorweggeul.
De zone voor dienstweg worden om die reden toegevoegd.
Zone fiets- en voetpaden (F/V 1), parkgebied.
Tussen park en Martelarenplein komt een zone die een iets nadere inrichting kan krijgen dan het
parkgebied. Deze zone moet een verbinding realiseren tussen het Martelarenplein en de parkzone
(zie ook “aanpassing van de parkzone” bij krachtlijnen van de BPA-wijziging). De voorschriften voor de
parkzone worden in overeenstemming gebracht met de voorschriften van het BPA Westelijke
Spoorweggeul.
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VOORAFGAANDE BEPALINGEN.

1.1
Het Bijzonder Plan van Aanleg Station wordt begrensd door: het Martelarenplein (voorgevellijn), de
Tiensevest (voorgevellijn), de loodrechte op de Tiensevest door de gevelscheiding tussen de panden
Tiensevest 42 en 44, het huidige spoor 1, de grens van het bestaande Bijzonder Plan van Aanleg
Dijledreef, de as van de Diestsestraat, zoals aangeduid op de bijhorende plannen.

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

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

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

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

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

2.1

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

2.2

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 nevenbestemmingen mag echter geen rook-,reuk-, lawaai- of andere hinder
veroorzaken, die schadelijk is voor de omgeving.

2.3

Bestaande bestemmingen afwijkend van deze planvoorschriften.

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

2.4

Verbouwingswerken afwijkend van deze planvoorschriften.

Verbouwingswerken aan gebouwen die niet voldoen aan deze voorschriften qua volume en qua
plaatsing zijn slechts toegelaten indien:
o ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing wel beantwoord aan de
voorschriften.
o ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing nog niet volledig beantwoordt aan
de voorschriften, maar het er door de verbouwing in één of meerdere opzichten beter aan
beantwoordt dan voorheen; terwijl er geen nieuwe elementen zijn ontstaan, die strijdig zijn met
deze voorschriften.

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

De grondoppervlakte der toegelaten bebouwing blijft voor elk perceel beperkt tot maximaal 80% van
de kadastrale perceelsoppervlakte.
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 ofwel door verplichte bouwlijnen waarlangs het bouwen der gevel op de aangeduide lijnen verplicht
is.
o ofwel door strook- of zonegrenzen; ingeval van toegelaten bebouwing zijn deze strook- of
zonegrenzen de uiterste bouwlijnen waarbinnen de gebouwen dienen opgericht te worden.
o ofwel door uiterste bouwlijnen

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. 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.
(Aan elke bouwlaag, de dakverdieping uitgezonderd, wordt een maximale hoogte van 3.50 meter
toegekend. Uitzonderingen worden expliciet vermeld in de specifieke voorschriften voor de
verschillende zones).
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De kroonlijsthoogte en het aantal bouwlagen wordt gemeten in het midden van het perceel aan de
straatzijde, vanaf het peil van de aanliggende stoep tot de gevelbeëindiging.
Elke gedeeltelijke bouwlaag geldt als volledig bij het bepalen van het aantal bouwlagen.
(In het geval van een puntgevel, wordt de kroonlijsthoogte gemeten tot de aanzet van de puntgevel).
De nok van het dak mag maximaal 4.00 meter hoger zijn dan de kroonlijsthoogte.
Een extra bouwlaag, boven het maximaal toegelaten aantal, in de dakconstructie kan enkel worden
toegelaten indien het een uitbreiding betreft van de onderlinge 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 lichtbellemmeringsvlak
dat, vanaf de perceelsscheiding tussen verschillende eigendommen, op 2.50 meter hoogte ten
opzichte van het aanpalende terrein, een hoek vormt van 45°.
De gabarietregel geldt niet voor de gemene muren gelegen in volgende zones: Zones met gesloten
bebouwing A en B, Zone voor wonen, Zone voor wonen en handel en Zone met gemengde
bestemming.
Andere uitzonderingen op deze regel kunnen ook door de gunningverlenende overheid worden
toegestaan om redenen van goede ruimtelijke ordening
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2.7.4 Diepte van de gebouwen
Als algemene regel geldt:
o
o

Gelijkvloers: maximale bouwdiepte van 15.00 meter.
Verdiepingen: maximale bouwdiepte van 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.

Schouwlichamen mogen inzoverre zijn 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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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 of 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 uitsluitende kleinschalige materialen, zoals baksteen,
natuursteen, betonsteen, e.d. toegelaten.
Gevelbekleding in beton-, marmer-, graniet- of kunstofpanelen 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.
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.
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Uitsprongen uit het gevelvlak van een hoofdgebouw.

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

2.10 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 gedenkteken op voorwaarde dat:
Voor de in- en uitspringende verticale vlakken met ramen:
o
o
o

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

Voor de dakvlakramen:
o
o
o

de effectieve hoogtemaat ( in het schuine dakvlak) niet meer dan 2.00 meter bedraagt.
de minimum afstand tot de scheidingsmuur 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
2.11.1.1 Harmonieregel
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.

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

betonplaten (max. 0.30 meter hoog) en/of betonpalen en draad.
metalen of houten palen en draad.
gelijkaardige afsluitingen en een lichte constructie.

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

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

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

Hoogte:
o
o

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

Inplanting:
o
o
o
o

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

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

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

Hoogte:
o
o

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

Inplanting:
o

achter of tegen de rooilijn;
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beplanting op 0.50 meter achter de rooilijn.

2.11.2.3 Afsluitingen tussen eigendommen en achter de bouwvrije zone;
Type afsluiting:
o
o

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

Toegelaten materialen:
o
o
o
o
o

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

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

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

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

Hoogte:
Maximaal 2.20 meter boven het maaiveld van de tuin.
Inplanting:
Achter de bouwvrije zone.

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

Type afsluiting:
o
o

gesloten of open afsluitingen in de aaneengesloten bebouwing in de woonzone (volgens art
2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.11.2.3 en 2.11.2.4);
open afsluitingen en beplantingen voor de andere gebieden.

Toegelaten materialen:
o
o

Metalen of houten palen en draad of hekwerk;
Hagen of scheidende beplantingen.

Hoogte:
o

maximaal 2.20 meter hoog boven het maaiveld

Inplanting:
o
o
o
o
o

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

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

2.11.5 Definities gehanteerd voor termen in art.2.11
2.11.5.1 Bouwvrije zone:
Zone tussen de rooilijn en de bouwlijn, indien deze zijn vastgelegd door het bijzonder plan van aanleg
of een rooilijnplan of een verkavelingsvergunning.
Indien er geen bouwlijn of rooilijn vastligt, wordt de „bouwvrije zone‟ beschouwd als de zone tussen de
gevel en de grens van het openbaar domein. De breedte van deze zone wordt beperkt tot maximum
5.00 meter vanaf de grens van het openbaar domein.

2.11.5.2 Rooilijn:
De bestaande of te realiseren eigendomsgrens tussen het openbaar domein (wegenis) en het privaat
domein.
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2.11.5.3 Bouwlijn:
De uiterste begrenzing tot dewelke de aangeduide bebouwing zich mag uitbreiden. Deze bouwlijn is
vastgelegd in dit bijzonder plan van aanleg, een rooilijnenplan of een verkavelingsvergunning.

2.11.5.4 Open afsluitingen
Afsluitingen die over de volledige hoogte doorzichtig zijn en waarvan het materiaalgebruik beperkt blijft
tot maximum 40 % van de oppervlakte van de afsluiting.

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

2.13 Verkaveling en verdeling
Verkaveling is toegelaten mits volgende voorwaarden:
Minimum breedte der kavels, langs de voorgevelbouwlijn, loodrecht gemeten op de zijdelingse
perceelsgrenzen:
o

aaneengesloten bebouwing: 6.00 meter.

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

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

2.15 Private buitenruimte.
Elke nieuwbouwwoongelegenheid moet over een private buitenruimte beschikken.
Indien er gelijkvloers gewoond wordt, moet deze buitenruimte minimaal 40 % van de
woningoppervlakte bedragen.
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 zal minimum
1.80 meter bedragen.
Bovenstaand voorschrift is niet van toepassing voor geklasseerde gedenktekenen, voor bijkomende
woongelegenheid die door een verbouwing wordt gerealiseerd, voor studio‟s kleiner dan 50 vierkante
meter en voor woongelegenheden die enkel op het gelijkvloers aan de straatzijde gesitueerd zijn.
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2.16 Parkeernormen.
2.16.0 Algemeen
Voor het gebied waarop dit B.P.A terugslaat, is het parkeerreglement van de Stad Leuven van
toepassing (“Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen”, hernieuwing voor de periode
1996-2000 bij gemeenteraadsbeslissing van 18/12/1995, of een vervangende verordening). Dit
reglement bepaalt het minimum aantal parkeerplaatsen dat moet ingericht worden.
In dit Bijzonder Plan van Aanleg worden echter, gezien de nabijheid van het station en van het
busstation (gezien de zeer goede bereikbaarheid per openbaar vervoer dus) voor sommige functies
bijzondere parkeernormen aangewend die afwijken van dit parkeerreglement van de Stad Leuven.
Deze afwijkingen worden bepaald in 2.16.2.
De bepalingen per zone kunnen bijkomende voorschriften opleggen m.b.t. de aard en de inplanting
van parkeerplaatsen of in- en uitritten.

2.16.1 Minimaal – maximaal aantal parkeerplaatsen..
De verdichting van de stationsomgeving, die door dit en aangrenzende B.P.A.‟s mogelijk gemaakt
wordt, baseert zich op de primaire rol van het openbaar vervoer (trein, bus) om dit gebied te ontsluiten
en toegankelijk te maken. Om deze oriëntatie te sturen wordt aan het parkeeraanbod binnen de
grenzen van dit B.P.A. ook maxima opgelegd.
Minimaal aantal parkeerplaatsen:
Wordt bepaald door de normen zoals beschreven in het parkeerreglement van de Stad Leuven (zie
§2.16.0) of – indien van toepassing – de normen zoals beschreven in de bijzondere bepalingen
betreffende parkeervoorzieningen (zie §2.16.2).
Maximaal aantal parkeerplaatsen:
Wordt bepaald door de formule:
Maximaal aantal parkeerplaatsen = 1,25 x (minimaal aantal parkeerplaatsen).
Het College van Burgemeesters en Schepenen is gemachtigd, na gemotiveerde aanvraag, dit
maximaal aantal parkeerplaatsen in individuele gevallen op te trekken, indien de noodzaak daartoe
zich voordoet.

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

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

2.16.2.2 Handel en horeca:
Het betreft hier winkels, warenhuizen en winkelcentra voor kleinhandel, alsook restaurants, cafés en
dergelijke.
Bij nieuwbouw:
1 parkeerplaats per 250 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor personeel), en
1 parkeerplaats per 125 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor bezoekers).
Bij verbouwing:
1 bijkomende parkeerplaats (t.o.v. de bestaande toestand), per begonnen schijf van 250 vierkante
meter bruto vloeroppervlakte (voor personeel) en
1 bijkomende parkeerplaats per begonnen schijf van 125 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor
bezoekers).

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

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

2.16.2.5 Overige functies:
Het College van Burgemeester en Schepenen kan functies die niet vernoemd zijn in 2.16.2. toch deze
bijkomende parkeernormen opleggen omwille van het gelijkwaardigheid met hierboven beschreven
functies.

2.16.3 Definities voor termen gehanteerd in 2.16.
2.16.3.1 Bruto vloeroppervlakte:
De bruto vloeroppervlakte, waarvan in dit artikel sprake wordt als volgt berekend:
Aantal bouwlagen X vloeroppervlakte (met inbegrip van de buitenmuren, verminderd met de
oppervlakte van de verticale en horizontale verbindingswegen).
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Niet in aanmerking te nemen oppervlaktes:
De oppervlakte van de parkeerplaatsen, bestemd om te voldoen aan onderhavige voorschriften,
worden niet geteld als vloeroppervlakte voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen.

2.16.3.2 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 alsdusdanig door het College
van Burgemeester en Schepenen aanvaard.
De gabarieten waaraan een parkeerplaats minimaal moet beantwoorden, zijn conform de
beschrijvingen van het Parkeerreglement van de Stad Leuven.

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

2.17 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 dient te wordend goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de gemachtigde
ambtenaar van het bestuur bevoegd voor de stedenbouw en de ruimtelijke ordening.
Het inrichtingsplan, en de bouwaanvragen betreffende de zones vervat in een inrichtingsplan dienen
voor voorafgaandelijk advies te worden voorgelegd aan een Stedelijke Commissie voor
Stedenschoon. Het College van Burgemeester en Schepenen kan in zijn beslissing slechts afwijken
van dit advies mits een omstandige, schriftelijke motivatie.
Het dossier over het inrichtingsplan, dat in viervoud moet worden ingediend, zal aan volgende
voorwaarden voldoen:
- Het moet ondertekend zijn door alle eigenaars van percelen behorend tot het gebied waarvoor een
inrichtingsplan wordt opgesteld. De inlichtingen omtrent de eigendomstitel van de betrokken percelen,
overeenkomstig artikel 144 van het wetboek van de successierechten verstrekt door de ontvanger van
de successierechten van het gebied waar de percelen gelegen zijn, worden aan het dossier
toegevoegd.
- Het dossier bevat een 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 relief 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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- opgave van de heersende en de leidende erfdienstbaarheden waarmede de onroerende goederen in
het betreffende gebied bezwaard zijn.
- 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, als in de inrichting van
de open ruimtes (groenaanleg, verharding, etc.) en de verkaveling of verdeling.
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BEPALINGEN PER ZONE.

3.1

Zone met alternatieve bestemming: kantoren en openbaar nut (K/ON)
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3.1.0 Inrichtingsplan;
Elke concrete inrichting binnen deze zone, ongeacht deze het geheel of slechts een gedeelte ervan
beslaat, dient te gebeuren aan de hand van een inrichtingsplan voor de gehele zone. Het
inrichtingsplan dient te worden goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de gemachtigde
ambtenaar van het bestuur bevoegd voor de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. Dit
inrichtingsplan moet voorafgaandelijk voor advies worden voorgelegd aan een Stedelijke Commissie
voor Stedenschoon. Het College van Burgemeester en Schepenen kan in zijn beslissing slechts
afwijken van dit advies mits een omstandige, schriftelijke motivatie.
Dergelijk inrichtingsplan verschaft duidelijk over:
o
o
o
o
o
o
o

de inplanting en volumetrie van de bouwvolumes, met aanduiding van bouwlagen en toegangen.
de inplanting en inrichting van alle open ruimten en ruimten niet afgesloten van de buitenlucht,
ongeacht of deze op de begane grond dan wel op of in volumes verwerkt zijn, met aanduiding van
eventuele publieke toegankelijkheid;
geveltekeningen met materiaalaanduiding;
desgevallend, eventuele fasering van het project;
toegangen, inplanting en inrichting van parkeervoorzieningen;
een gedetailleerd overzicht van programmatorische wensen en eisen, organigram, dimensionering
van de parkeervoorziening, verwachte verkeersproductie, schatting van grootte en tijdskader van
eventuele uitbreidingsperspectieven (indicatief).
impact op en relatie met de onmiddellijke omgeving; verhouding van de volumina tot die in de
omgeving, kritische zichten vanuit de omgeving, uitzichten vanaf hoger gelegen terrassen op de
omgeving. In het bijzonder moet voor deze zone de impact van de toren op de wijde omgeving
onderzocht worden, waarvoor reeds een idee van de gevelarchitectuur nodig is.

Bij wijziging van de plannen tussen twee realisatiefasen, of bij elke gewenste afwijking tijdens het
ontwerpproces in het algemeen, dient opnieuw een inrichtingsplan te worden ingediend.

3.1.1 Afbakening zone:
De zone met alternatieve bestemming: kantoren en openbaar nut wordt begrepen binnen volgende
grenzen:
o
o
o
o

ten westen, de rechttrekking van de bestaande rooilijn van de Diestsestraat- spoorwegzijde;
ten zuiden, de verlengde bouwlijn van het bestaande spoorweggebouwtje, loodrecht op de
Diestsestraat;
ten noorden, een evenwijdige op 10.00 meter aan de loodrechte op de rechtgetrokken
Diestsestraat, die de verlengde bouwlijn van de zuidelijke keermuur van de Blauwputbrug snijdt,
14.00 meter voorbij het eind van de brugconstructie;
ten oosten, door de kromme zoals weergegeven op het bestemmingsplan.
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3.1.2 Bestemming
3.1.2.1 Hoofdbestemming:
Kantoren en diensten, met inbegrip van aanvullende activiteiten als cafetaria, auditoria,
congresruimte, tentoonstellingsruimte,…
Gezien haar representatieve ligging gaat de voorkeur uit naar aanwending voor de overheid en/of een
overheidsinstelling, in het bijzonder die administraties, besturen en afdelingen met een (minstens
gedeeltelijk) publiek karakter.

3.1.2.2 Nevenbestemming:
Op gelijkvloerse ruimten, in relatie tot het openbaar gebied, zijn kleinschalige commerciële
voorzieningen die zich richten op voetgangers- en fietsersverkeer mogelijk.
Concreet zijn handelszaken, drankgelegenheden en etablissementen toegelaten voor zover zij geen
rook- of geurhinder veroorzaken.

3.1.2.3 Diestsestraat:
Teneinde sociale controle op en de nodige levendigheid in de Diestsestraat te garanderen, moeten de
gelijkvloerse ruimtes die erop uitgeven integraal gebruikt worden voor menselijke activiteit die daar
plaatsvindt gedurende het grootste deel van de werkdag. Hiervoor komen in aanmerking:
o
o

kantoren, ontvangstruimten, loketzalen, wachtruimtes,… behorend tot de hoofdbestemming
(art.3.1.2.1.)
de nevenbestemmingen beschreven in art.3.1.2.2.

Zogenaamde dode ruimte zoals archief, stockage, gesloten parking,… zijn verboden. Een ontsluiting
van de (al dan niet ondergrondse ) parking is echter wel toegestaan (zie § 3.1.5.3.).

3.1.3 Bebouwingswijze.
3.1.3.0 Algemeen:
Zie de grafische aanduidingen op het Bestemmingsplan.
De algemene bepalingen art.2.5 en art. 2.7.4 zijn niet van toepassing in deze zone.

3.1.3.1 Zone I: Sokkel Vuurkruisenlaan.

3.1.3.1.1 Afbakening:
Zone I is begrepen, ten noorden, oosten en westen, in de afbakening van zone K/ON. Ten zuiden is zij
begrensd door een loodrechte op de rechtgetrokken Diestsestraat, 10.00 meter voorbij kadastrale
kavel 36m12 (aan de overzijde van de straat).
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3.1.3.1.2 Bebouwbare oppervlakte:
Van het gebied binnen de -eventuele teruggetrokken- bouwlijnen (met inbegrip van zone II) is
maximaal 85% bebouwbaar boven het perronniveau (29.70 meter). Onbebouwbare oppervlakte die
ontstaat door de terugtrekking van de uiterste bouwlijn langs de Vuurkruisenlaan mag hierin niet
meegerekend worden.

3.1.3.1.3 Bouwvolume:
De uiterste bouwlijn langs de Vuurkruisenlaan mag maximum over 5.00 meter teruggetrokken worden.
Daarbuiten mogen geen bouwvolumes voorzien worden, tenzij (een) open luifelconstructie(s) (zie
§3.14).
De verplichte bouwlijn langs de Diestsestraat en de –eventueel teruggetrokken- bouwlijn langs de
Vuurkruisenlaan, moeten over hun volledige lengte bebouwd worden (dit betekent dat er zich aan de
kant van de Diestsepoort en aan de kant van de Vuurkruisenlaan een doorlopend gevelvlak moet
bevinden).
De zone dient bovengronds over 4 bouwlagen bebouwd te worden, met een kroonlijsthoogte variërend
tussen 15.00 en 17.00 meter boven het corresponderend niveau van de Vuurkruisenlaan. De
kroonlijsthoogte mag langs de grens met het openbaar gebied niet variëren.
De gelijkvloerse bouwlaag dient uitgewerkt te worden als een representatief niveau met een vrije
hoogte die minstens 0.50 meter hoger is dan die van de bovenste bouwlaag.
Het afgewerkt vloerpeil van de gelijkvloerse ruimte langs de Diestsepoort mag nergens meer dan 0.50
meter verschillen (naar boven of naar onder) van het niveau van het afgewerkte, aangrenzende
voetpad.
Zogenaamde dode ruimten zijn verboden. Deze beide voorgaande bepalingen gaan niet op indien de
hoofdtoegang tot de parkeergarage aan de zijde van de Vuurkruisenlaan gelegen is.
Alle vloerniveaus dienen ter hoogte van de zuidelijke zonegrens aan te sluiten op de
corresponderende niveaus van zones III en IV (zie respectievelijk § 3.1.3.3. en 3.1.3.4.)
Het afgewerkt vloerpeil van de gelijkvloerse ruimten langs de Diestsestraat mag nergens meer dan
0.50 meter verschillen (naar boven of onder) van het niveau van het afgewerkte, aangrenzende
voetpad. Zogenaamde dode ruimten (zie 3.1.2.3.) zijn verboden.

3.1.3.1.4 Dakvorm:
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De dakvorm van zone 1 is plat. Uitstekende volumes, zelfs teruggetrokken van de kroonlijst, zijn niet
toegelaten.
Het dak kan eventueel als toegankelijk afgewerkt worden. Mocht een buitenruimte, grenzend aan de
spoorwegzone en corresponderend met het niveau ervan toegankelijk zijn voor ander gebruik dan
voor onderhoud, dan is een mandichte afsluiting verplicht (conform § 2.11).

3.1.3.1.5 Gevelmaterialen:
De geveluitwerking dient te gebeuren conform 2.8.2.
Afwijkingen op de algemene bepalingen:
o

o
o

afwerking in grootschalige, hoogwaardige panelen is toegelaten, voor zover zij niet meer dan 70%
van de niet-beglaasde oppervlakte beslaan. Dergelijke afwerking kan slechts na uitdrukkelijke
goedkeuring van de gemachtigde ambtenaren van de bevoegde besturen enerzijds, en het
College van Burgemeester en Schepenen anderzijds. Deze laatste moet het advies inwinnen van
een Stedelijke Commissie voor Stedenschoon, waarvan slechts na schriftelijke motivatie kan
afgeweken worden. Daarom zal een beschrijving van de gevelafwerking desgevallend een
noodzakelijk onderdeel (in tekst en kleurtekeningen) van de vergunningsaanvraag zijn.
De gesloten oppervlakte van het gelijkvloerse gevelvlak mag maximaal 60% bedragen, teneinde
de doelstellingen geformuleerd in § 3.1.2.3. te bereiken. Beglazing, verwerkt in deuren, mag niet
tot dit percentage gerekend worden.
het gebruik van ondoorzichtig en/of spiegelend glas is verboden.

3.1.3.1.6 Onbebouwde oppervlakten:
De onbebouwde oppervlakte, bekomen door terugtrekking van de bouwlijn langs de Vuurkruisenlaan,
wordt overgeheveld naar de zone met absoluut bouwverbod B (zie § 3.14) en moet aan de
betreffende voorschriften beantwoorden.
De onbebouwde oppervlakte buiten de bouwlijn en grenzend aan het spoorweggebied wordt als buffer
ingericht en is enkel betreedbaar voor onderhoud van het gebouw en voor hulpdiensten. Enkel de
voor dit doel hoogst noodzakelijke verharding is toegestaan.
De onbebouwde oppervlakte, met uitzondering van hellingsbanen voor parkeergarages, binnen het
omhullende van het volume van deze zone, zoals beschreven in § 3.1.3.1.2., ligt ten laagste op niveau
Vuurkruisenlaan (21.50 meter) en ten hoogste op spoorwegniveau (28.50 meter). Een mandichte
afsluiting conform § 2.11. moet worden voorzien indien de open ruimte met minder dan 1.00 meter
niveauverschil aan het spoorweggebied grenst. Deze open ruimte dient als toegankelijke buitenruimte
ingericht te worden en moet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit minstens 50% van de ruimtes die
eraan grenzen.
Indien zich onder de open ruimte nog een bouwlaag uitstrekt, zelfs indien dit parkeerruimte betreft,
moeten lichtputten of dakdichten voorzien worden met een totale nuttige (i.c. open of beglaasde)
oppervlakte van tenminste 5.00 vierkante meter.
De open ruimte zal over minstens 40% van haar oppervlakte onverhard en beplant zijn.

3.1.3.2 Zone II: Torenvolume.

3.1.3.2.1 Afbakening:
De grenzen van zone 2 vallen samen met de grenzen van zone 1. Dit deel moet een kantoortoren
bevatten.
3.1.3.2.2 Bebouwbare oppervlakte:
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Maximaal 30% van zone 2 mag door het grondvlak van de toren in beslag genomen worden. De
oppervlakte binnen deze zone die niet tot het grondvlak van de toren behoort, wordt integraal tot Zone
1, i.c. het sokkelvolume (zie § 3.1.3.1.) gerekend en ook als zodanig aan de betreffende regels
onderworpen.

3.1.3.2.3 Bouwvolume:
Het grondvlak van de toren schrijft zich volledig in in zone 2. Het zwaartepunt van het grondvlak van
de toren dient gelegen te zijn in de noordelijke helft van zone 2 (aangeduid op bestemmingsplan door
de middelloodlijn op de westelijke zijde van zone 2)
Het volume van de toren moet tussen sokkel (zie § 3.1.3.1..) en kroonlijst volledig verticaal zijn.
Een tweede sokkel, gecreëerd door het grondvlak vanaf een bepaald niveau te reduceren, is daarom
niet toegelaten.
De kroonlijst van de toren situeert zich tussen de 35.00 en de 45.00 meter boven de kroonlijst van de
sokkel, beschreven in § 3.1.3.1.. Vergelijkend perspectivisch onderzoek toonde aan dat de
aanwezigheid in zijn onmiddellijke omgeving tussen die maten optimaal was, ook rekening houdend
met het mogelijk storende inzicht in de tuinen van de woningen langs de Diestsevest.

3.1.3.2.4 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. De vrije hoogte van deze extra
bouwlaag zal maximaal 2.20 meter bedragen.
Het dak is, behalve voor onderhoud en als nooduitgang, niet betreedbaar.

3.1.3.2.5 Gevelmaterialen:
Beglazing:
Opdat de kantoortoren als baken voor de ruime omgeving zou kunnen functioneren moet vermeden
worden dat één of meerdere gevelwanden van de toren volledig of nagenoeg volledig blind zijn.
Materialen:
Om dezelfde reden als hoger aangehaald is het verplicht de vier gevelzijden van de kantoortoren een
gelijkwaardige architecturale behandeling te geven. Dit impliceert niet dat alle gevelzijden uit een
identiek gevelmateriaal of identieke gevelmaterialen moeten worden opgebouwd. Wel is het verplicht
gelijkwaardige materialen te voorzien.
De verplichting voor het gebruik van kleinschalige materialen voor de gevelopbouw, vermeld in de
algemene bepalingen van dit Bijzonder Plan van Aanleg Station (§ 2.8), is niet van toepassing voor
deze kantoortoren. Zo zijn ondermeer ook vliesgevels en andere hedendaagse gevelbekledingen voor
kantoortorens toegestaan voor de gevels van de toren. Deze vrijstelling van de verplichte aanwending
van kleinschalige materialen ontslaat de bouwheer evenwel niet van het nastreven van een
hoogwaardige architecturale kwaliteit en een harmonische inpassing in de omgeving. Dergelijke
afwerking kan slechts na uitdrukkelijke goedkeuring van de gemachtigde ambtenaren van de
bevoegde besturen enerzijds, en het College van Burgemeester en Schepenen anderzijds. Deze
laatste moet het advies inwinnen van een Stedelijke Commissie voor Stedenschoon, waarvan slechts
na schriftelijke motivatie kan van afgeweken worden.
Daarom zal een beschrijving van de gevelafwerking desgevallend een noodzakelijk onderdeel (in tekst
en kleurtekeningen) van de vergunningsaanvraag zijn.
Extern aangebrachte zonnewering buiten het gevelvlak zijn toegelaten.
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3.1.3.3 Zone III: Langsbebouwing Diestsestraat.
3.1.3.3.1 Afbakening:
Zone III gelegen langs de rooilijn van de rechtgetrokken Diestsestraat, over een diepte die
correspondeert met het bestaande spoorweggebouw op de hoek (zijde station),i.c. 12.00 meter. Ten
zuiden wordt ze begrensd door de zijgevel van het eerder vermeld gebouw, ten noorden door een
loodrechte op de rechtgetrokken Diestsestraat, 10.00 meter voorbij kadastrale kavel 36m12 (aan de
overzijde van de straat)

3.1.3.3.2. Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone mag maximaal voor 50% bebouwd worden.

3.1.3.3.3. Bouwvolume:
De rooilijn langs de Diestsestraat geldt als uiterste bouwlijn.
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 17.00 meter, te meten vanaf het niveau van de
Vuurkruisenlaan (21.50 meter), de minimale kroonlijsthoogte bedraagt 7.00 meter vanaf dezelfde
referentie. Binnen deze hoogte moeten minimaal 2 en maximaal 4 bouwlagen gerealiseerd worden.
Het peil van de verschillende bouwlagen zal aan de rand van deze zone corresponderen met dat van
de aangrenzende zones (I,IV,VI)
Het afgewerkt vloerpeil van de gelijkvloerse ruimten langs de Diestsetraat mag nergens meer dan 0.50
meter verschillen (naar boven of onder) van het niveau van het afgewerkte, aangrenzende voetpad.
De gelijkvloerse ruimten mogen geen dode ruimten bevatten (zie § 3.1.2.3.).

3.1.3.3.4. Dakvorm:
De dakvorm is plat. De daken kunnen eventueel als toegankelijke buitenruimte ingericht worden.
Boven de kroonlijst uitstekende volumes, die niet binnen het gabariet vallen zoals beschreven in
§3.1.3.3.3., zijn niet toegelaten.

3.1.3.3.5. Gevelmaterialen:
Identieke bepalingen zoals beschreven in § 3.1.3.1.5.
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3.1.3.3.6. Onbebouwde oppervlakte:
Minstens 50% van de onbebouwde oppervlakte dient onverhard en beplant te zijn.
Indien de onbebouwde oppervlakte grenst aan het openbaar domein, dan moet zij minstens ten dele
vanuit het openbaar domein publiek toegankelijk zijn, en daartoe ook de gepaste inrichting krijgen.
Eventueel kunnen maximaal 8 parkings voor bezoekers voorzien worden, voor zover ze gerealiseerd
worden binnen de maximale verharde oppervlakte, en voor zover het kortparkeren strikt wordt
opgelegd.
De onbebouwde oppervlakte die niet vanaf het openbaar gebied betreedbaar is, dient als
toegankelijke buitenruimte ingericht te worden, en moet langs minstens één zijde vanuit een
collectieve ruimte (circulatie, vergaderzaal,…) betreedbaar zijn..
Indien zich onder de open ruimte nog een bouwlaag uitstrekt, zelfs indien dit parkeerruimte betreft,
moeten lichtputten of daklichten voorzien worden met een totale nuttige (i.c. open of beglaasde )
oppervlakte van tenminste 5.00 m².
De onbebouwbare oppervlakte buiten de bouwlijn, en grenzend aan het spoorweggebied, wordt als
buffer ingericht en is enkel betreedbaar voor onderhoud van het gebouw en voor hulpdiensten. Enkel
de voor dit doel hoogst noodzakelijke verharding is toegestaan.

3.1.3.4 Zone IV: Langsbebouwing Spoorwegbundel

3.1.3.4.1 Afbakening:
Zone IV is begrepen tussen de grens met Zone III (een evenwijdige op 12.00 meter aan de rooilijn van
de Diestsestraat), der verlengde bouwlijn van de noordgevel van het spoorweggebouw (hoek
Diestsestraat) en een loodrechte op de rechtgetrokken Diestsestraat, 10.00 meter voorbij kadastrale
kavel 36m12 (aan de overzijde van de straat).

3.1.3.4.2 Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone mag voor maximaal 65% bebouwd worden boven het spoorwegniveau (28.50 meter).

3.1.3.4.3 Bouwvolume:
De maximaal toegelaten bouwhoogte bedraagt 13.00 meter, te meten vanaf het perronniveau (29.70
meter) en bevat 3 bouwlagen. De minimale bouwhoogte is 7.00 meter (2 lagen).
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Het peil van de verschillende bouwlagen moet aan de rand van deze zone corresponderen met dat
van de aangrenzende zones (I,IV, VI).
Daar waar de toegelaten bouwoppervlakte van 65% terugslaat op de onderste twee bouwlagen, mag
de derde bouwlaag over maximaal 40% van de totale oppervlakte van de zone gerealiseerd worden.
Deze oppervlakte moet in minstens 2 delen opgesplitst worden, die over een afstand van hun grootste
bouwdiepte van elkaar verwijderd zijn.

3.1.3.4.4 Dakvorm:
De dakvorm is plat. De daken kunnen eventueel als toegankelijke buitenruimte ingericht worden.
Boven de kroonlijst uitstekende volumes, die niet binnen het gabariet vallen zoals beschreven in
§3.1.3.4.3., zijn toegelaten voor zover zij strikt noodzakelijk zijn als technische ruimte (lift- of
luchtbehandeling) of als nooduitgang. Dergelijk volume is zo klein mogelijk in oppervlakte en steekt
slechts 2.50 meter boven het dakvlak uit.

3.1.3.4.5 Gevelmaterialen:
De geveluitwerking dient te gebeuren conform 2.8.2.
Afwijkingen op de algemene bepalingen:
Afwerking in grootschalige, hoogwaardige panelen is toegelaten mits uitdrukkelijke toelating van alle
besturen die het stedenbouwkundig attest nr.2 (of een gelijkgestelde, vervangende vergunning die de
bouwvergunning voorafgaat) moeten beoordelen. Daarom zal een beschrijving van de gevelafwerking
desgevallend een noodzakelijk onderdeel (in tekst en kleurtekeningen) van de vergunningsaanvraag
zijn.

3.1.3.5 Zone V: Voorplein Stationszijde.

3.1.3.5.1 Afbakening:
Zone V wordt afgebakend door de zuidzijde van zone K/ON (de verlengde van de zuidelijke gevel van
het spoorweggebouwtje) en een evenwijdige op 12.00 meter eraan. Oost en west worden begrensd
door de randen van zone K/ON.

3.1.3.5.2 Bebouwbare oppervlakte:
Van de totale oppervlakte van deze zone is minimaal 20% en maximaal 40% bebouwbaar boven
niveau 29.70 meter.
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3.1.3.5.3 Bouwvolume:
Het op te richten bouwvolume moet in kroonlijsthoogte gesitueerd zijn tussen 7.00 en 20.00 meter, te
meten vanaf niveau 25.90 meter in de Diestsestraat. Het bevat respectievelijk 2 tot 5 bouwlagen
langs de Diestsestraat.
De hoek gevormd door de rooilijnen aan de Diestsepoort en aan het busstation dient in de volumetrie
van het gebouw zichtbaar gemaakt te worden. Het gebouw vormt zodoende de visuele aanzet tot de
Diestsestraat.
Indien voor een volume van 4 lagen boven de Diestsestraat gekozen wordt, dan dient de kroonlijst in
vorm en hoogte aan te sluiten op het volume van Zone IV.
Impliciet bieden deze voorschriften de mogelijkheid om het bestaande spoorweggebouw te behouden.
Conservatie van en aansluiting op het bestaande spoorweggebouw moeten in dat geval bij het
inrichtingsplan toegelicht worden.

3.1.3.5.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij.

3.1.3.5.5 Gevelmaterialen:
Identieke bepalingen als beschreven in § 3.1.3.4.5.
In geval van behoud van het bestaande gebouw dienen ingrepen aan en aansluitingen op het gebouw
met zorg te gebeuren. Zo mogen enkel materialen gebruikt worden met een kleur uit het palet van het
bestaande gebouw. PVC wordt als schrijnwerk- of andere toepassing geweerd. De aansluitingen op
het bebouw worden bij voorkeur in doorzichtig glas uitgevoerd.

3.1.3.5.6 Onbebouwde oppervlakte:
De onbebouwde oppervlakte moet ingericht worden als publiek toegankelijk voorplein, waarop de
hoofdingang langs deze kopse zijde georiënteerd wordt. De open ruimte is gesitueerd op een niveau,
aansluitend op het niveau van de aangrenzende zone voor fiets- en voetpaden.
Van de open ruimte zal minstens 20% onverhard en beplant zijn.
Een mandichte afsluiting met het spoorweggebied moet worden voorzien.
Het plein moet op een volwaardige manier op de niveaus 29.70 meter en 25.90 meter aansluiten. Dit
laatste kan hetzij in de aangrenzende zone voor fiets- en voetpaden, hetzij doorheen het bouwvolume
van Zone V gerealiseerd worden.
Los van de mogelijkheid om op het plein fietsenstallingen te voorzien, moet onder het voorplein en
aansluitend op de Diestsestraat, een fietsenstalling voorzien worden die in oppervlakte minstens die
van het plein evenaart. Deze fietsenparking, in overleg met de Stad, de NMBS en De Lijn te
realiseren, moet publiek toegankelijk zijn en voornamelijk gericht op werknemers en bezoekers van de
kantoren in zone K/ON enerzijds en op bus- en treinpendelaars anderzijds. De fietsenparking moet
van voldoende daklichten voorzien zijn, evenals van gevelopeningen in de sokkel.

3.1.3.6 Zone VI: Kopgevel Stationszijde

3.1.3.6.1 Afbakening:
Zone VI is begrepen tussen de oostelijke en de westelijke zonegrens van K/ON enerzijds en twee
evenwijdigen aan de zuidelijke zonebegrenzing anderzijds.
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De eerste is 12.00 meter teruggetrokken van de zuidelijke bouwlijn van het spoorweggebouw, de
tweede valt samen met de noordelijke bouwlijn ervan.

3.1.3.6.2 Bebouwbare oppervlakte:
De oppervlakte die naar bouwwijze toe niet dient overgeheveld te worden naar zones III,IV of V (zie
§3.1.3.6.3.), is voor 100% bebouwbaar. De overgehevelde zones beantwoorden wat bebouwbare
oppervlakte betreft ook aan de betreffende voorschriften.

3.1.3.6.3 Bouwvolume:
Het op te richten bouwvolume op deze zone moet 3 bouwlagen tellen boven niveau 29.70 meter, met
een kroonlijsthoogte tussen 11.00 en 12.00 meter (deze kroonlijst moet naar hoogte overeenstemmen
met de bebouwing in Zone V, indien deze 4 bouwlagen vanaf de Diestsestraat telt). Het gelijkvloerse
niveau heeft als representatief niveau een vrije hoogte die minstens 0.50 meter meer meet dan die
van de bovenste bouwlaag.
De zuidelijke zonegrens geldt als uiterste bouwgrens, en mag over een lengte van maximaal 14.00
meter teruggetrokken worden.
Op die manier blijft vanaf de Diestsestraat (binnen de ringweg) minstens 50 % van de kopgevel
zichtbaar. Dit zicht kan als kritisch criterium gehanteerd worden, aangezien het de zone K/ON in de
meest scherpe hoek waarneemt. De ruimte ten zuiden van de gekozen bouwlijn wordt naar
reglementering integraal toegehecht aan de aangrenzende Zone V.
De bouwdiepte bedraagt maximaal 20.00 meter en mag eventueel de noordelijke zonegrens
overschrijden. Het zonedeel ten noorden van dit bouwvolume wordt naar reglementering toegehecht
aan de aangrenzende zones III en IV.
Indien in navolging van de voorschriften van § 3.1.3.5.3. voor het behoud van het bestaande
spoorweggebouw gekozen wordt, is de opgelegde bouwhoogte hierop niet van toepassing. De eerste
17.00 meter vanaf de rooilijn worden in dat geval van de opgelegde bouwhoogte ontslaan.

3.1.3.6.4 Dakvorm:
conform 3.1.3.5.4.

3.1.3.6.5 Gevelmaterialen
conform 3.1.3.5.5.

B.P.A. L23 – Station
goedgekeurd bij MB van 30/09/1997
gedeeltelijk herzien bij MB van 22/03/2001 (L23a), MB van 10/01/2003 (L23c) en MB van 11/09/2003 (L23b)
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

57

3.1.3.6.6 Onbebouwde oppervlakten:
Behandeling van de aan zones III,IV en V toegehechte ruimten gebeurt conform de betreffende
voorschriften.
De onbebouwde oppervlakte buiten de bouwlijn en grenzend aan het spoorweggebied wordt als buffer
ingericht, en is enkel betreedbaar voor onderhoud van het gebouw en voor hulpdiensten. Enkel de
voor dit doel hoogst noodzakelijke verharding is toegestaan.

3.1.4 Toegangen
3.1.4.1 Voetgangerstoegangen:
Zoals in § 3.1.3. reeds toegelicht werd, moeten beide kopse gevels van de bebouwing in zone K/ON
een hoofdtoegang bevatten. Deze toegangen dienen met volgende straatniveaus te corresponderen:
o

noordelijke kop: niveau 21.50 meter (Vuurkruisenlaan).

o

zuidelijke kop: zowel niveau 25.90 meter (Diestsestraat) als niveau 29.60 meter
(voetgangerstoegang vanuit station), beide gelijkwaardig uitgewerkt.

Langs de Diestsestraat dient tevens minstens één toegang voorzien te worden, in het middenste
derde deel van de Diestsestraat. Deze toegang(en) dient/dienen aan te sluiten met het
corresponderende niveau van het voetpad.
Lichte afwijkingen ten opzichte van de opgelegde niveau‟s zijn toegelaten, voor zover zij minder dan
0.50 meter bedragen en zij de toegankelijkheid voor mindervaliden niet in gedrang brengen.
De toegangen voor voetgangers zullen één conceptueel en logisch geheel vormen met het systeem
van doorgangen zoals beschreven in § 3.1.5.

3.1.4.2 Fietserstoegangen:
Zowel het plein op niveau 29.70 meter als de onderliggende fietsersparking, zoals beschreven in
§3.1.3.5.6.,dienen voor fietsers toegankelijk te zijn vanaf de Diestsestraat. Dit gebeurt hetzij in de
aangrenzende zone voor fiets- en voetpaden (F/V), hetzij in de zone K/ON zelf.

3.1.4.3 Autotoegangen:
zie § 3.1.5.3.

3.1.5 Parkeervoorzieningen.
3.1.5.1 aantal:
Rekening houdend met de nabijheid van trein- en busstation en stadsparking, dient de
parkeervoorziening als volgt gedimensioneerd te worden:
o
o
o

voor werknemers: 1 plaats per 125 m² bruto kantooroppervlakte, na aftrek van:
vergaderruimten, aula‟s, auditoria en cafetaria‟s, alsook ontvangst-, wacht- en loketruimten groter
dan 50 m².
voor bezoekers: 1 plaats per 250 m² totale bruto-oppervlakte, na aftrek van: archiefruimte,
parking, terrassen en verharde buitenruimte.
1 plaats per dienstwagen, aantoonbaar eigendom en in gebruik van de groep of instelling die de
gebouwen gebruikt.
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geïntegreerd in de parkeervoorzieningen, ruimte voor levering en verzending van goederen voor
zover deze per bestelwagen gebeuren.
1 plaats per begonnen schijf van 100 vierkante meter per voorziening uit de nevenbestemming.

Deze parkeernormen vervangen de opgelegde aantallen uit de algemene bepalingen (§3.16.3.1. en
2.16.2.2.). De bepalingen §2.16.1. zijn onverminderd van kracht.
In geval van onvolledige of gefaseerde realisatie van het project, of in geval van leegstand, kan
slechts dat percentage van de parking gebruikt worden dat overeenstemt met de bruto oppervlakte die
effectief in gebruik is. Parkeerplaatsen die zo in onbruik zijn, mogen als volgt benut worden ( in
dalende prioriteit):
1. Publieke pendelparking.
2. Indien voor (1) aantoonbaar geen vraag of behoefte bestaat: gebruik door werknemers, bewoners
of bezoekers van gebouwen uit de onmiddellijke omgeving, die tijdelijk niet in de door betreffend
BPA of stedelijke reglementering opgelegde parkingaantallen kunnen voorzien. Als redenen
hiervoor gelden verbouwingswerken, uitbreiding in tijdelijke gebouwen, éénmalige of zeldzame
bijeenkomsten of gebeurtenissen, overmacht.
3. Terbeschikkingstelling aan autogebruikers die niet onder de categorieën (1) en (2) vallen.
Op leegstand van parking alsook op aanwending ressorterend onder de categorieën (1) en (2) rust
meldingsplicht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor gebruik in categorie (3) is
voorafgaandelijke, schriftelijke bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen nodig.

3.1.5.2 Inplanting:
De inplanting van de parkeervoorziening gebeurt binnen de betreffende zone, hetzij:
o
o

ondergronds;
op de begane grond.

In elk geval worden collectieve ontsluitingen voorzien, tenzij voor de enkele bezoekersparkings die
langs de Diestsestraat op eigen terrein mogen gerealiseerd worden ( zie § 3.1.3.3.6.)

3.1.5.3 Toegangen:
De toegangen zijn gesitueerd in de zoneranden, aangeduid op het bestemmingsplan.
Hoofdtoegang: Diestsestraat (in- en uitrit).
Secundaire toegang: Vuurkruisenlaan (uitrit)
Toegangen die, vooraleer aan te sluiten op een verkeersweg en na een opwaarts te nemen helling
een publiek of privaat voetgangers- of fietstraject dwarsen, moeten aan het eind van de helling en
voor het betreffende traject voorzien worden van een horizontale strook van minstens 5.00 meter. De
openingen blijven in breedte beperkt tot maximaal 7.00 meter (dubbele richting) of 4.00 meter (enkele
richting) per toegang. Langs de Diestsestraat is slechts één in- en uitgang mogelijk, tenzij de zone
K/ON verdeeld wordt. Dan is één in- en uitgang per kavel mogelijk, echter binnen de aangeduide
zone.
Op voorwaarde dat het kruispunt Vuurkruisenlaan en Diestsepoort zodanig wordt ingericht dat de
vlotte en veilige afhandeling van in- en uitgaand auto-, fiets en voetgangersverkeer mogelijk is, moet
de hoofdtoegang tot de parkeergarage (in- en uitrit) langs de Vuurkruisenlaan gelegen zijn. In
voorkomend geval is een secundaire toegang (in- en uitrit) langs de Diestsepoort toegestaan.
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3.1.6 Verkaveling en/of gefazeerde uitvoering.
Met gefaseerde uitvoering wordt hier bedoeld een uitvoering die het ontwerp is van verschillende
bouwaanvragen en/of een uitvoering waarbij tussen de uitvoering van twee opeenvolgende
onderdelen van het complex meer dan 3 jaar tijd verloopt.
Verkaveling en/of gefaseerde uitvoering van de Zone voor kantoren is toegestaan mits:
o
o
o
o
o

o
o

3.2

de opdeling in kavels en/of de gefaseerde uitvoering de realisatie van het in het Bijzonder Plan
van Aanleg Station voorgeschreven bouwvolume niet verhindert;
een eventuele verdeling gebeurt slechts door opdeling van zone langs kavelgrenzen die loodrecht
staan op de rechtgetrokken Diestsestraat. Beide hoekkavels dienen minstens 30% van de totale
lengte van zone K/ON langs de Diestsestraat te beslaan;
ten allen tijde aan de voorgeschreven bouwhoogten en verplichte en uiterste bouwlijnen voldaan
wordt;
na volledige realisatie van fasering of verkaveling, aan de voorgeschreven percentages van
geveloppervlak en grondbezetting voldaan wordt;
de opdeling in kavels en/of gefaseerde uitvoering het architecturale eenheidsbeeld van het in het
Bijzonder Plan van Aanleg voorgeschreven bouwvolume niet schaadt. Deze voorwaarde slaat op
alle architecturale elementen als daar zijn:gelijkvormigheid van of harmonie tussen
gevelmaterialen; aard, materiaalgebruik en kleur zijn zichtbaar schrijnwerk, corresponderende of
op elkaar afgestemde kroonlijsthoogtes, hoogte van vensters,etc;
per kavel en/of fase voldaan wordt aan de in de algemene bepalingen gehanteerde
parkeernormen (zie ook § 3.1.4.2.);
een inrichtingsplan wordt goedgekeurd (zie algemene bepalingen art.2.17 en bepalingen per zone
art.3.1.0.). In dit inrichtingsplan wordt aangeduid hoe aan de hierboven vermelde voorwaarden is
voldaan. Het inrichtingsplan moet tevens aantonen hoe een vlotte afwikkeling van de
parkeerbewegingen kan worden gerealiseerd, hoe elke afzonderlijke kavel/afgewerkte bouwfase
voldoet aan de bepalingen inzake parkeren (algemene bepalingen art. 2.16 en bepalingen per
zone art. 3.1.4). Het inrichtingsplan moet tevens duidelijk maken hoe de toegangen voor
voetgangers en de toegangen voor de parkeergarages worden opgevat.

Zone met gemengde bestemming A(G.A.)

3.2.1 Afbakening zone
De L-vormige zone wordt bepaald door:
Als oost-west vleugel:
o
o
o

de verlengde van de noordelijke rooilijn van de bestaande bebouwing aan het Martelarenplein;
een evenwijdige daaraan op 25.00 meter in noordelijke richting;
als oostelijke beëindiging, de verlengde van de bestaande spoorwegafbakening langs spoor C.

Als noord-zuid vleugel:
o
o
o

een loodrechte op de noordelijke rooilijn van het Martelarenplein: op 20.00 meter vanaf de hoek
Martelarenplein-Tiensevest (noordelijke deel);
een evenwijdige daaraan op 15.00 meter in oostelijke richting;
als noordelijke beëindiging, een evenwijdige op 86.00 meter aan de noordelijke rooilijn van het
Martelarenplein.

3.2.2 Bestemming:
Gelijkvloerse verdieping:
Op de gelijkvloerse verdieping van de constructie binnen deze Zone met gemengde bestemming A
moeten publiekstoegankelijke functies worden voorzien (zoals loketten, info-balie, wachtaccomodatie,
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sanitair, etc.) Een betrokkenheid op de voetgangersstroom van en naar trein- en busstation is
noodzakelijk.
Onder deze publiekstoegankelijke functies kunnen ook gespecialiseerde handelszaken of diensten
gerekend die op hun plaats zijn in de onmiddellijke stationsomgeving, zoals reisbureaus, bank- of
postfilialen en horeca-activiteiten, etc.
Hogere verdiepingen:
De hogere verdiepingen van dit gebouw zijn bestemd voor kantoren, openbare nutsfunctie, diensten
en horeca.
Inrichtingen die rook, reuk-, lawaai- en/of andere hinder veroorzaken zijn niet toegelaten.

3.2.3 Bebouwingswijze.
3.2.3.1 Algemene bepalingen:
Zie hiervoor de grafische aanduidingen op het Bestemmingsplan.
De voorschriften van de algemene bepalingen art. 2.5 zijn niet van toepassing.

3.2.3.2 Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is voor 100% bebouwbaar op de hogere verdiepingen.
Op de gelijkvloerse verdieping is ze bebouwbaar voor zover ze niet is aangeduid als overdekte
doorgang. Binnen deze laatste kunnen enkel constructies voor verticale circulatie of voor
ondersteuning van de bovenbouw voorzien worden, voor zover zij de doorgangsfuncties beschreven
in § 3.2.6 niet in het gedrang brengen.

3.2.3.3 Bouwvolume :
o

De zonegrens die de noordelijke rooilijn van het Martelarenplein voortzet, geldt als verplichte
bouwlijn. Buiten deze begrenzing mogen enkel luifelconstructies en hun ondersteuningen
uitsteken en dit over een maximum van 5.00 meter.

o

De meest oostelijke zonegrens (begrenzing van de oost-west vleugel) geldt eveneens als
verplichte bouwlijn, teneinde de continuïteit met de aangrenzende bebouwing van zone G/SP (zie
§ 3.3) te garanderen. Beide bouwwerken moeten naar volume en geveluitwerking één harmonisch
geheel vormen.

o

De andere begrenzingen gelden als uiterste bouwlijn.

o

De zone is over een hoogte van 17.00 meter bebouwbaar (vanaf het niveau Tiensevest 28.10
meter), met een maximum van 4 bouwlagen.

o

De vrijgehouden gelijkvloerse oppervlakte voor doorgangen voor gemotoriseerd verkeer moet een
minimum vrije hoogte hebben van 4.50 meter, om passerend busverkeer mogelijk te maken.

o

Ter hoogte van de aansluiting met zone G/SP dient de kroonlijst in vorm en hoogte overgenomen
te worden van de bebouwing in die zone wanneer deze eerder gerealiseerd werd.

3.2.3.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij.
Delen van het dakoppervlak kunnen eventueel als toegankelijke buitenruimte worden uitgewerkt.
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3.2.3.5 Gevelmaterialen:
Om de betrokkenheid van de gelijkvloers ingeplante functies met het gebeuren op het Martelarenplein
en het busstation te garanderen is een voldoende beglazing van de gelijkvloerse verdieping
noodzakelijk.
De gevelwanden langs Martelarenplein en Tiensevest moeten naar gevelafwerking toe in harmonie
zijn met zowel het beschermde spoorwegstation als de binnenstedelijke bebouwing langs het
Martelarenplein en de Tiensevest.

3.2.3.6 Onbebouwde oppervlakte:
De niet-bebouwde gelijkvloerse oppervlakte wordt ingericht en toegankelijk gesteld als openbaar
gebied.

3.2.4 Toegangen.
Inplanting van de toegangen:
o
o

naar de gelijkvloerse ruimte: elke gelijkvloerse ruimte die uitgeeft op het Martelarenplein dient via
het plein in hoofdtoegang ontsloten te worden.
Naar de bovenbouw: de verticale circulatie situeert zich bij voorkeur in de voorziene zone voor
gelijkvloerse bebouwing, indien noodzakelijk ook in de zone voor overdekte doorgang.

In de architecturale uitwerking en de inplanting van de toegangen naar de bovenbouw dient
ondubbelzinnig opgemaakt te kunnen worden welke publiek toegankelijk zijn en welke niet.
Toegangen naar de bebouwing van zone G/SP kunnen in deze zone G voorzien worden, en vice
versa.

3.2.5 Parkeervoorzieningen.
3.2.5.1 Aantal:
o 1 per 125 m² kantooroppervlakte voor werknemers;
o 1 per 250 m² kantooroppervlakte voor bezoekers;
o 1 per dienstwagen actief in bezit op het moment van de bouwaanvraag.
o per commerciële ruimte: 1 per begonnen schijf van 100 m² vloeroppervlakte.
Deze parkeernormen vervangen de opgelegde aantallen uit de algemene bepalingen (§ 2.16.2.1. en
2.16.2.2.). De bepalingen in § 2.16.1. zijn onverminderd van kracht.
3.2.5.2 Inplanting:
De parkeerplaatsen worden niet voorzien:
o
o

op de begane grond of een bovengronds niveau.
in de ondergrond indien dit een eigen ontsluiting vereist.

Toegelate inplantingen:
o

o

In de in het BPA voorziene zone voor ondergronds parkeren, voor zover de ontsluiting voor auto‟s
met het publieke deel van de ondergrondse parking gedeeld wordt. Deze optie verdient de
voorkeur, zelfs indien deze ondergrondse parking zich niet minstens gedeeltelijk onder de zone
G.A. uitstrekt;
op een privaat terrein in een straal van 400 meter om de zone G.A..
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Voor beide opties dient een exclusief gebruiksrecht voor de in het BPA opgelegde parkings
aangetoond te worden bij de bouwaanvraag.

3.2.6 Doorgangen
De zone G.A. is belast met volgende doorgangen:
o
o
o
o
o

3.3

zoveel busdoorgangen onder het gebouw door als nodig zijn om het achterliggend busstation
rechtstreeks op de Tiensevest te kunnen ontsluiten, op het corresponderend niveau van de
Tiensevest;
een doorgang voor bussen en taxi‟s die de weg achter het busstation verbindt met het
Martelarenplein, op het corresponderend niveau met het Martelarenplein;
een publieke doorgang voor voetgangers die het Martelarenplein verbindt met het busstation, op
het corresponderend niveau van het Martelarenplein ( maar gescheiden van de doorgang voor
bussen en taxi‟s);
een doorgang voor voetgangers die de zone voor voetgangers met de zone voor fiets- en
voetpaden verbindt (zie resp. § 3.10 en 3.13), op een niveau dat met beide zones correspondeert;
een doorgang voor voetgangers die de spoorwegonderdoorgang onder de zones SP en G/SP
verbindt met de openbare weg ter hoogte van de hoek Martelarenplein- Tiensevest (noordelijk
deel). Deze doorgang moet in het verlengde van de spoorwegonderdoorgang gelegen zijn, en
minstens dezelfde nuttige breedte hebben. Van deze nuttige breedte dient minstens 70% als
hellend vlak te worden uitgewerkt, met een voor rolstoelen en kinderwagens voldoende zachte
inclinatie.

Zone met alternatieve bestemming:
gemengde bestemming en spoorwegen (G/SP).

3.3.1 Afbakening
De zone G/SP is begrepen in:
o
o
o
o

ten zuiden: de verlengde noordelijke rooilijn van het Martelarenplein;
ten noorden: een evenwijdige daaraan op 25.00 meter;
ten westen: de verlengde grens van het spoorweggebied langs spoor C;
ten oosten: de verlengde achtergevel van het stationsgebouw.

3.3.2 Bestemming
A.

Gelijkvloers en ondergrond:
De gelijkvloerse en eventuele ondergrondse benutting is voorbehouden voor
spoorwegactiviteiten.

B.

Bovenbouw:
De verdiepingen van de bebouwing kunnen gebruikt worden voor kantoren, diensten en horeca.

3.3.3 Bebouwingswijze.
3.3.3.1 Algemene bepalingen:
zie § 3.2.3.1.

3.3.3.2 Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is voor 100 % bebouwbaar op de hogere verdiepingen.
Op de gelijkvloerse verdieping is de hele zone uit te voeren als overdekte doorgang. Binnen deze
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laatste kunnen enkel constructies voor verticale circulatie of voor ondersteuning van de bovenbouw
voorzien worden, voor zover zijn de doorgangsfunctie beschreven in §3.3.6 niet in gedrang brengen.

3.3.3.3 Bouwvolume:
o
o
o
o
o
o
o

De zonegrens die de noordelijke rooilijn van het Martelarenplein voortzet geldt als verplichte
bouwlijn.
De westelijke zonegrens geldt eveneens als verplichte bouwlijn, teneinde de continuïteit met de
aangrenzende bebouwing van zone G.A. (zie § 3.2) te garanderen. Beide bouwwerken zullen naar
volume en geveluitwerking één harmonisch geheel vormen.
De oostelijke zonegrens is een verplichte bouwlijn.
De noordelijke zonegrens is een uiterste bouwlijn.
De zone is over een hoogte van 17.00 meter bebouwbaar (vanaf het niveau Tiensevest, 28.10
meter), met een maximum van 2 bouwlagen. Boven de maximale kroonlijsthoogte uitstekende
volumes, zelfs teruggetrokken van het gevelvlak, zijn niet toegestaan.
De vrijgehouden gelijkvloerse oppervlakte voor doorgangen voor gemotoriseerd verkeer, moet
een minimum vrije hoogte hebben van 5.50 meter boven de sporen, om treinverkeer mogelijk te
maken.
Ter hoogte van de aansluiting met zone G.A. dient de kroonlijst in vorm en hoogte overgenomen
te worden van de bebouwing in die zone, wanneer deze eerder gerealiseerd werd.

3.3.3.4 Dakvorm:
conform aan § 3.2.3.4.

3.3.3.5 Gevelmaterialen:
De zuidelijke en oostelijke gevelwanden moeten naar materiaal en uitwerking in harmonie zijn met het
geklasseerde stationsgebouw.

3.3.3.6 Onbebouwde oppervlakte:
De vrijgehouden gelijkvloerse oppervlakte moet in zijn hoedanigheid als spoorwegzone volledig
toegankelijk zijn, de treinbeddingen uitgezonderd.
Verbindingen met de spoorwegzone SP, zone voor voetgangers V, zone voor fiets- en voetpaden F/V
en de gelijkvloerse onbebouwde ruimte van zone G.A. moeten voor voetgangers mogelijk zijn.
Een afsluiting van de spoorwegzone is mogelijk voor zover zij in vorm en voorkomen een voortzetting
is van de eventuele afsluiting tussen de zones SP en F/V.

3.3.4 Toegangen
Als toegangen zijn mogelijk:
o
o

een verticale ontsluiting vanaf het gelijkvloers;
een ontsluiting via het aangrenzende gebouw van zone G.A.

3.3.5 Parkeervoorzieningen.
3.3.5.1 Aantal:
o
o
o

1 per 125 m² kantooroppervlakte voor werknemers;
1 per 250 m² kantooroppervlakte voor bezoekers;
1 per dienstwagen actief in bezit op het moment van de bouwaanvraag.

B.P.A. L23 – Station
goedgekeurd bij MB van 30/09/1997
gedeeltelijk herzien bij MB van 22/03/2001 (L23a), MB van 10/01/2003 (L23c) en MB van 11/09/2003 (L23b)
digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

64

o per commerciële ruimte: 1 per begonnen schijf van 100 m² vloeroppervlakte.
Deze parkeernormen vervangen de opgelegde aantallen uit de algemene bepalingen (§ 2.16.2.1. en
2.16.2.2.). De bepalingen in § 2.16.1. zijn onverminderd van kracht.

3.3.5.2 Inplanting:
De parkeerplaatsen worden niet voorzien:
o
o

op de begane grond of een bovengronds niveau.
in de ondergrond indien dit een eigen ontsluiting vereist.

Toegelaten inplantingen:
in de in het BPA voorziene zone voor ondergronds parkeren, voor zover de ontsluiting voor auto‟s
met het publieke deel van de ondergrondse parking gedeeld wordt. Deze optie verdient de
voorkeur, zelfs indien deze ondergrondse parking zich niet minstens gedeeltelijk onder de zone
G.A. uitstrekt;
o op een privaat terrein in een straal van 400 meter om de zone G.A..
Voor beide opties dient een exclusief gebruiksrecht voor de in het BPA opgelegde parkings
aangetoond te worden bij de bouwaanvraag.
o

3.3.6 Doorgangen
Een gelijkvloerse bereikbaarheid voor voetgangers van alle aangrenzende zones is noodzakelijk.
De spoorwegonderdoorgang, beschreven in § 3.9., dient verdergezet te worden zonder
noemenswaardige verspringing in wanden, loopvlak of nuttige hoogte.

3.4

Zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen A (ON.A)

3.4.1 Afbakening
Deze zone betreft het stationsgebouw van de NMBS, beschermd bij Ministerieel Besluit van 8
september 1995.

3.4.2 Bestemming
Bestemd voor openbaar nut; i.c. de stationsfunctie en alle hiermee verband houdende of afgeleide
nevenfuncties, met inbegrip van commerciële activiteiten die in de directe omgeving van een
treinstation gebruikelijk zijn. Handel en horeca zullen beperkt blijven tot kleinschalige eenheden.

3.4.3 Bebouwingswijze
Aangezien het om een beschermd monument gaat, dient elke ingreep, verbouwing of instandhouding
voorgelegd te worden aan de geëigende instanties.

3.4.4 Parkeervoorzieningen.
De noodzaak voor parkeervoorziening slaat enkel op die delen die niet publiek toegankelijk zijn, en is
enkel belast met de norm voor werknemers (1 per 125 m² vloeroppervlakte).
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Zone voor handel A (H.A.)

3.5.1 Afbakening
Ten noorden: een evenwijdige op 5 meter van de bestaande zuidelijke gevel van het stationsgebouw.
Ten zuiden: een evenwijdige aan de noordelijke zonegrens op 20 meter (voor de eerste 14 meter
vanaf de westelijke grens) en de begrenzing van dit BPA Station (voor het volgende gedeelte), zoals
aangeduid op het bestemmingsplan.
Ten westen: een loodrechte op de noordelijke grens op 20 meter van de hoek Martelarenplein –
Tiensevest (voor de eerste 20 meter vanaf de noordelijke zonegrens) en op 34 meter van de hoek
Martelarenplein – Tiensevest (voor het volgende gedeelte) zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Ten oosten: een loodrechte op de noordelijke grens op 40 meter vanaf de hoek Martelarenplein –
Tiensevest.

3.5.2 Bestemming.
Deze zone is bestemd voor publieksgerichte functies, diensten met loketfuncties, handel, horeca,
snackbars, croissanteries,….
In nevenbestemming is de uitbreiding en ontsluiting van eventuele functies onder zone F/V.1
toegelaten.

3.5.3 Bebouwingswijze
3.5.3.1 Algemeen:
De vroegere bepalingen zijn van toepassing.

3.5.3.2 Bebouwbare oppervlakte:
Deze zone is maximaal voor 100% bebouwbaar.

3.5.3.3 Bouwvolume:
De noordelijke zonegrens (Martelarenplein) geldt als uiterste bouwlijn. De gekozen bouwlijn moet
ofwel gelijk genomen wordern met de gekozen bouwlijn van zone ON/G ofwel met de rooilijn van de
bestaande bebouwing aan het Martelarenplein. De andere grenzen gelden als uiterste bouwlijn.
De kroonlijsthoogte is maximaal 16.00 meter boven het maaiveld (30 meter). De doorgang van noord
naar zuid waarmee de zone belast is moet een minimale breedte van 5 meter hebben en een
minimale vrije hoogte van 3.5 meter.

3.5.3.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij.
In geval van ontwikkeling van geur- of rookhinder dienen voldoende schouwinstallaties voorzien te
worden zodat noch de publieke ruimte op de begane grond, noch de verdiepingen van de belendende
gebouwen bij normale weeromstandigheden hinder ondervinden.
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3.5.3.5 Gevelmaterialen:
Het oostelijk deel van de zone zal een transparant karakter hebben en daarom voor minstens 60%
van beglaasde gevel voorzien worden. Spiegel is niet toegelaten.
Het westelijk deel mag ofwel transparant, ofwel gesloten met kleinschalige gevelmaterialen uitgewerkt
worden.

3.5.3.6 Onbebouwde oppervlakte:
De onbebouwde oppervlakte zal ingericht worden als publiek toegankelijk terrein volgens de
voorschriften van de aangrenzende open ruimte.

3.5.4 Toegangen
Alle volumes moeten langs alle zijden toegangen voor het publiek bevatten.

3.5.5 Parkeervoorzieningen
1 parkeerplaats per begonnen schijf van 100 m² per commerciële ruimte.
Deze parkings worden niet op eigen terrein voorzien.

3.5.6 Doorgangen
Er moet een doorgang voor niet-gemotoriseerd verkeer voorzien worden die het Martelarenplein met
de Tiensevest verbindt. (Zie ook § 3.5.3.)
Een doorgang voor gemotoriseerd verkeer die de Tiensevest, doorheen zone H.A, zone PA of zone
F/V.1 en zone ON/G of zone G.B, met de zone voor dienstweg 1 (D.1, BPA westelijke spoorweggeul)
verbindt is toegelaten.

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

3.6

Zone met alternatieve bestemming: gemengde bestemming en openbaar
nut (ON/G).

3.6.1 Afbakening
Ten noorden: een evenwijdige op 5 meter van de bestaande zuidelijke gevel van het stationsgebouw.
Ten zuiden: een evenwijdige aan de noordelijke zonegrens op 42.5 meter.
Ten westen: een evenwijdige met de oostgevel van het station op 38 meter.
Ten oosten: de verlengde oostelijke gevellijn van het stationgebouw.
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3.6.2 Bestemming
Binnen deze zone wordt minstens 50% van de vloeroppervlakte voorzien voor openbaar nut, i.c.
spoorwegactiviteiten.
De overige oppervlakte is te benutten als kantoor, ruimte voor diensten, horecafunctie, kiosk of
verkooppunt van eetwaren, toegang tot de voetbrug in de vorm van trap of helling.

3.6.3 Bebouwingswijze.
3.6.3.1 Algemeen:
De vroegere bepalingen zijn van toepassing.

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

3.6.3.3 Bouwvolume:
De zonegrenzen gelden in principe als uiterste bouwlijnen. Kunnen buiten de zonegrenzen geplaatst
worden: steunpunten luifels, dragende elementen in functie van een eventuele bovenstructuur
bovenop het huidige bouwvolume of de constructie van een volledige nieuwe gevel voor de huidige,
toegangshellingen en trappen tot de voetbrug.
De kroonlijsthoogte is maximaal 16 meter boven het maaiveld (30 meter).

3.6.3.4 Dakvorm:
De dakvorm is vrij.

3.6.3.5 Gevelmaterialen:
De gevels moeten naar materiaal en voorkomen in harmonie zijn met het geklasseerde
stationsgebouw.
Dit betekent geenszins dat dezelfde materialen en dezelfde vormgeving dient gehanteerd te worden.
Hedendaagse vormgeving en materiaalgebruik zijn toegestaan voor zover zij zich integreren in het
globale stationsproject.
De gevels moeten naar materiaal en voorkomen in harmonie zijn met de bebouwing in zone G.AB van
het langsliggende BPA Westelijke Spoorweggeul en met de bebouwing in zone H.A.

3.6.4 Toegangen.
o

Het gebouw moet minstens langs noordelijke, oostelijke en westelijke gevel een toegang
hebben voor bezoekers en/of voor dagelijks gebruik door werknemers.

o

Nieuwe functies die, bovenop en/of bijkomend aan de bestaande stationsgebonden functies in
het gebouw, binnen deze zone gerealiseerd worden, moeten via de stijgstructuur tot de
voetgangersbrug, via zone voor fietsers en voetgangers met bestemming onder het maaiveld
(F/V.1) of via het Martelarenplein ontsloten worden.
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3.6.5 Doorgangen.
Een doorgang voor gemotoriseerd verkeer die de Tiensevest, doorheen zone H.A, zone PA of zone
F/V.1 en zone ON/G of zone G.B, met de zone voor dienstweg 1 (D.1, BPA Westelijke Spoorweggeul)
verbindt is toegelaten.

3.6.6 Fasering.
De gebouwen in deze zone worden gelijktijd gerealiseerd met de gebouwen in de zone voor
gemengde bestemming B (G.B, BPA – Station) en AB (G.AB, BPA – Westelijke Spoorweggeul).
Het publieke plein in de zone voor fietsers en voetgangers met bestemming onder het maaiveld 1
(F/V.1) van het BPA Station en de doortocht voor fietsers en voetgangers van het Martelarenplein
naar de zone PA.1 zal gerealiseerd worden voor de beëindiging van de ruwbouwwerken in deze zone.

3.7

Zone voor gemengde bestemming B (G.B.)

3.8.0.Inrichtingsplan.
Deze zone vormt één geheel met de aangrenzende zone uit het B.P.A. Westelijke Spoorweggeul en
moet aan beide voorschriften tegelijk voldoen. Daartoe dient een inrichtingsplan te worden opgesteld.

3.7.1 Afbakening
Deze zone wordt begrensd door:
Ten noorden: de zuidelijke begrenzing van zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen
ON/G.
Ten oosten: door een evenwijdige aan de sporenbundel, 7.5 meter ten westen van de zuidoostelijke
hoek van het seinhuis.
Ten westen: een evenwijdige op de oostelijke grens op 25 meter.
Ten zuiden: door de grens van dit BPA-Station.
Het maaiveld wordt op 30 meter genomen, dit is ongeveer gelijk aan het niveau van de sporen.
Deze zone vormt één geheel met de aangrenzende zone G.AB uit het BPA Westelijke Spoorweggeul.

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

3.7.3 Bebouwingswijze.
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3.7.3.1 Algemene bepalingen:
De algemene bepalingen § 2.5 en § 2.7.4. zijn niet van toepassing.

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

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

3.7.4 Toegangen en doorgangen.
Een doorgang voor gemotoriseerd verkeer die de Tiensevest, doorheen zone H.A, zone PA of zone
F/V.1 en zone ON/G of zone G.B, met de zone voor dienstweg 1 (D.1, BPA Westelijke Spoorweggeul)
verbindt is toegelaten.

3.7.5 Parkeervoorzieningen.
3.7.5.1 Aantal:
De parkeervoorzieningen voor fietsen en auto‟s worden voor de ganse zone G.B en G.AB van het
BPA Westelijke Spoorweggeul samen bekeken.
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3.7.5.2 Inplanting:
De fietsenstalling is bovengronds gelegen ten opzichte van de sporen. Ze kan over meerdere
bouwlagen gespreid worden.
De autoparkings worden on het effectieve niveau van de parkzone gerealiseerd. Ze worden
ondergronds of bovengronds ten opzichte van het niveau van de sporen (+30 meter) ingeplant.

3.7.5.3 Ontsluiting:
De fietsenstalling en parking wordt voor fietsers en voetgangers ontsloten via zone D.1, zone PA en
zone PA.1 van het BPA Westelijke Spoorweggeul.
De autoparking wordt ontsloten via één collectieve in- en één collectieve uitrit (de in- en uirit worden
gebruikt voor al de parkings in het gebied westelijke spoorweggeul) die uitgeeft op zone D.1.
Doorheen de zone F/V.1 van het BPA Station of doorheen de Parkzone PA en PA.1 van het BPA
Westelijke Spoorweggeul moet een noordelijke ontsluiting voor de parking georganiseerd worden.
Doorheen de zone PA.1 of doorheen de zone PA/F/V van het BPA Westelijke Spoorweggeul moet
een zuidelijke ontsluiting gerealiseerd worden.

3.7.6 Verkaveling, verdeling en/of gefaseerde uitvoering.
De verharding in de zone PA en D.1 voor de doorgangen voor fietsers en voetgangers en voor de
ontsluiting van de parking zal gerealiseerd worden voor de beëindiging van de ruwbouwwerken in
zone G.B.
De beplanting in zone PA zal gerealiseerd worden in het plantseizoen volgend op de beëindiging van
de ruwbouwwerken.
Het publieke plein in de zone voor fietsers en voetgangers met bestemming onder het maaiveld 1
(F/V.1) en de doortocht voor fietsers en voetgangers van het Martelarenplein naar de zone PA zal
gerealiseerd worden voor de beëindiging van de ruwbouwwerken in zone G.B.
De bebouwing, bijkomende aan het bestaande seinhuis, in zone voor openbaar nut en
gemeenschapsvoorzieningen ON/G wordt gelijktijdig gerealiseerd met de gebouwen in de zone G.B.

3.8

Zone voor dienstweg 1 (D.1).

3.8.1 Afbakening.
De zone wordt afgebakend door:
o
o
o
o

Ten noorden: de zuidelijke zonegrens van zone met alternatieve bestemming: gemengde
bestemming en openbaar nut (ON/G).
Ten oosten: de grens van de spoorwegzone SP.
Ten zuiden: de BPA-begrenzing.
Ten westen: de grens van de zone voor gemengde bestemming B (G.B).

3.8.2 Bestemming.
De zone voor Dienstweg D.1 vormt één fucntioneel geheel met de zone voor Dienstweg D.1 in het
BPA Westelijke Spoorweggeul.
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Deze zone voor Dienstweg 1 is bestemd voor de ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingen langs de
Tiensevest (buitenstadszijde): enerzijds de bediening van een autoparking en goederentransport,
anderzijds de ontsluiting van een pendelparking voor fietsen.

3.8.3 Inrichting.
Deze zone mag volledig verhard worden.
Over de volledige breedte moet er voldoende gabariet voorzien worden om het vrachtverkeer, eigen
aan de functies in zone G.B toe te laten.
Onder het maaiveld kunnen parkeervoorzieningen ingericht worden. Deze worden desgevallend
ontsloten via zone G.B en niet via een eigen toegang.
Een afsluiting of eventueel grondkerende muur tussen deze zone en de spoorwegzone SP is
noodzakelijk, behalve op die plaatsen waar voetgangers de perrons van het spoorweggebied moeten
kunnen bereiken. Deze afsluiting zal op het terrein van de spoorwegzone voorzien worden.

3.8.4 Doorgangen.
Deze zone verleent conform haar bestemming doorgang voor gemotoriseerd verkeer aan de
aangrenzende zone G.B in BPA-Station en aan de zone D.1 in het aansluitende BPA Westelijke
Spoorweggeul.
Eveneens wordt doorgang verleend voor fietsers van en naar de fietsenbergplaatsen, alsook aan het
daaruitvolgende voetgangersverkeer tussen de spoorwegzone en de fietsenbergplaatsen.

Een nieuwe zone wordt toegevoegd:

3.9

Zone voor Dienstweg 3 (D.3).

3.9.1 Afbakening.
De zone wordt afgebakend door:
o
o
o
o

Ten noorden: de grens van de zone F/V.1;
Ten oosten: de grens van de zone voor gemengde bebouwing G.B;
Ten zuiden: de grens van het BPA;
Ten westen: een evenwijdige op 5 meter van de oostelijke zonegrens.

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

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

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

3.10 Spoorwegzone (SP)
3.10.1 Afbakening.
De grens van de spoorwegzone is opgesteld volgens de toekomstige tracering van de spoorlijnen.
Waar mogelijk wordt een marge van 3.25 meter gegarandeerd tussen de as van het laatste spoor en
de grens van de spoorwegzone.

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

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

3.10.4 Doorgangen
Volgende bestaande doorgangen dienen in de spoorwegzone bestendigd en/of uitgebreid te worden:
o

Spoorwegonderdoorgang – noordelijke ontsluiting van de perrons: Deze onderdoorgang heeft
een nuttige breedte van minstens 8.00 meter voorbehouden voor doorgang en is eventueel te
verbreden om commerciële voorzieningen mogelijk te maken. De onderdoorgang moet naar
de toegankelijke perrons ontsloten worden met telkens één of meer trap(pen) enerzijds, en
een roltrap en/of lift anderzijds. De doorgang heeft –behalve ontsluiting van de perrons- ook
nog een doorgangsfunctie voor voetgangersverkeer tussen Leuven en Kessel-Lo en zal ook
als dusdanig een aangepaste inrichting krijgen aan beide uiteindes.

o

Passerel: De Passerel laat een minimum vrije hoogte van 5.50 meter boven de sporen en is
bij voorkeur afgeschermd van neerslag door een luifel.

o

Spoorwegonderdoorgang – zuidelijke ontsluiting van de perrons: Deze onderdoorgang heeft
als functie een ontsluiting van de perrons, aanvullend op de noordelijke onderdoorgang, en
dient minimum zijn actuele vrije breedte te behouden, tenzij de geëigende techniek bij
instandhoudingswerken dat onmogelijk maakt. In dat geval zal de reductie van de vrije
breedte tot een minimum beperkt worden.

3.11 Zone voor voetpaden (V).
3.11.1 Afbakening.
Deze zone strekt zich uit voor het stationsgebouw, met een minimum vrije diepte van 8.00 meter ten
opzichte van de uiterste bouwlijn van het stationsgebouw. Op plan is ze ingekleurd conform de zone
voor fiets- en voetpaden (F/V, zie §3.13), waar zij een nadere specificatie van is.
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3.11.2 Bestemming
Als bordes voor het station werkt de zone als toegang tot het gebouw en de spoorwegzone en
betekent ze tegelijk de “entrée” tot de stad voor de toekomende treinreiziger.

3.11.3 Inrichting
o
o
o
o

Het bordes situeert zich op het niveau van het horizontaal doorgetrokken perron 1. Het moet via
trappen aansluiten op het corresponderend niveau van het Martelarenplein, over minstens 90%
van de gemeenschappelijke grens tussen beide zones.
Het bordes moet naar materiaal en voorkomen uitgevoerd worden in harmonie met het
beschermd stationsgebouw.
Stijgstructuren die toegang verlenen tot de onder het Martelarenplein gelegen ondergrondse
parking ( zie § 3.1.7.4) zijn toegelaten, voor zover zij geen afgesloten volume vormen.
Het moet gehandicapten mogelijk gemaakt worden zelfstandig en vlot het hoogteverschil tussen
het plein en het bordes te overwinnen.

3.12 Zone voor fiets- en voetpaden 1 (F/V 1).
3.12.1 Afbakening.
De zone wordt begrensd door:
o
o
o
o

Ten noorden: een evenwijdige op 5 meter aan de zuidgevel van het stationsgebouw.
Ten zuiden: een evenwijdige aan de noordelijke zonegrens op 42.5 meter.
Ten westen: de zonegrens van zone voor handel A (H.A).
Ten oosten: de zonegrens van zone met alternatieve bestemming, gemengde bestemming en
openbaar nut (ON/G).

3.12.2 Bestemming.
Binnen deze zone worden twee bestemmingen onderscheiden:
Publiek plein voor fietsers en voetgangers dat de verbinding moet realiseren tussen het
Martelarenplein en het parkgebied langs de vesten.
Onder het plein, indien dit hoger ligt dan het Martelarenplein, alle mogelijke functies, die geen
rechtstreeks daglichttoetreding nodig hebben en geen bijkomende parkeerplaatsen vereisen.

3.12.3 Inrichting.
Het niveau van het plein moet aan noordzijde aansluiten op het niveau van het Martelarenplein en aan
zuidzijde op het niveau van zone PA. De helling in noord-zuid richting mag nooit meer dan 12%
bedragen.
Het plein mag volledig verhard worden.

3.12.4 Gebruik en doorgangen.
Het plein wordt in hoofdzaak gebruikt door voetgangers. Het sluit aan op tenminste de volgende
voetgangerstrajecten:
4.

ontsluiting van het gebouw in zone ON/G
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ontsluiting van het gebouw in zone H.A

6.

circulatie van het martelarenplein naar het perk langs de Tiensevest
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3.12.5 Fasering.
Het publieke plein in deze zone en de doortocht voor fietsers en voetgangers van het Martelarenplein
naar de zone PA zal gerealiseerd worden voor de beëindiging van de ruwbouwwerken in zone ON/G
en G.B (BPA-Station), G.AB. (BPA-Westelijke Spoorweggeul) en zone H.A (BPA-Station).

3.13 Parkgebied (PA)
3.13.1 Afbakening
Deze zone sluit aan op het publieke plein in zone F/V.1, tussen de zones H.B., ON/G en G.B enerzijds
en H.A anderzijds.
Ze strekt zich uit tot de grens van het BPA-Station met het BPA Westelijke Spoorweggeul en sluit aan
op de zone Parkgebied 1 in het BPA- Westelijke Spoorweggeul.

3.13.2 Bestemming
Deze zone zal de continuïteit van de groene vestenstructuur rond Leuven bewerkstelligen en tegelijk
de doorgangsfunctie voor fietsers en voetgangers naar de nieuwe ontwikkelingen langs de Tiensevest
(buitenstadszijde) en naar de Tiensepoort waarmaken.

3.13.3 Inrichting
Het niveau van deze zone moet aansluitend gekozen worden aan het niveau van het aanliggende
park in het BPA-Westelijke Spoorweggeul.
Het niveau van het park mag gemiddeld (over de volledige lengte van de parkzone) niet meer dan 1
meter en mag plaatselijk nooit meer dan 4.0 meter afwijken van het corresponderende niveau van de
Tiensevest. Niveauverschillen in noord zuidrichting mogen nooit meer dan 12% hellingshoek hebben.
Het niveauverschil tussen het park en de Tiensevest wordt opgevangen met een talud met een
maximale hellingshoek van 50% (een keermuur is dus niet toegelaten).
Deze zone mag voor maximaal 50% verhard worden, waarin de infrastructuur voor voet- en fietspaden
en de doorgang voor gemotoriseerd verkeer is begrepen.

3.13.4 Doorgangen.
Een doorgang voor gemotoriseerd verkeer die de Tiensevest, doorheen zone H.A, zone PA of zone
F/V.1 en zone ON.G of zone G.B, met de zone voor dienstweg 1 (D.1, BPA Westelijke Spoorweggeul)
verbindt is toegelaten.
Daarnaast moeten de doorgangen voor niet gemotoriseerd verkeer eigen aan de bestemming
gerealiseerd worden.
Het park moet toegankelijk zijn voor hulpdiensten.

3.13.1 Fasering.
Deze zone zal noch verkaveling, noch verdeeld, noch gefaseerd uitgevoerd worden.
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De verharding in de zone PA voor de doorgangen voor fietsers en voetgangers en voor de ontsluiting
van de parking zal gerealiseerd worden voor de beëindiging van de ruwbouwwerken in zone ON/G en
G.B (BPA-Station, G.AB (BPA-Westelijke Spoorweggeul) en zone H.A (BPA-Station).
De beplanting in zone PA zal gerealiseerd worden in het plantseizoen volgend op de beëindiging van
de ruwbouwwerken in zone ON/G en G.B (BPA-Station), G.AB (BPA-Westelijke Spoorweggeul) en
zone H.A (BPA-Station).

3.14 Zone voor fiets- en voetpaden (F/V).
3.13.3.Afbakening.
De zone voor fiets- en voetpaden wordt afgebakend door:
o De zone met gemengde bestemming A ten zuiden (zie § 3.2.);
o De bouwzone met alternatieve bestemming: kantoren en openbaar nut ten noorden (zie §
3.1.);
o De spoorwegzone ten oosten;
o De zone voor openbare wegenis ten westen.
De grens tussen deze zone en de spoorwegzone wordt bepaald door een evenwijdige op 2.50 meter
aan de aslijn van het laatste spoor C.
De zone voor voetpaden (V) is op het bestemmingsplan met dezelfde kleurcode ingekleurd, maar
wordt onder een aparte paragraaf behandeld (zie § 3.11).

3.13.2.Bestemming.
Deze zone voor fiets- en voetpaden ontsluit het spoorweggebied en de zone voor voetpaden voor
fietsers en voetgangers van en naar de Diestsestraat/Diestsevest, en de zone K/ON in het bijzonder.

3.13.3.Inrichting.
De verbindingsfunctie, beschreven in § 3.13.3., moet gerealiseerd worden op perronniveau van perron
1. De nodige verbindingen met de aansluitende niveaus (zoals de zone voor busstation in de
openbare wegenis) zijn noodzakelijk.
Stijgstructuren voor de ondergrondse parking –welke zich mag uitstrekken tot onder de zone F/V- en
de spoorwegonderdoorgang (zie ook de zones G.A., G/SP en SP, resp. § 3.2., 3.3., 3.9.) zijn
toegelaten, voor zover dit geen afgesloten volumes zijn.
Een mandichte afsluiting met het spoorweggebied is noodzakelijk en moet uitgevoerd worden in
metselwerk, architectonisch beton of als metalen hekken.
Uitvoeringen in kunststof, draadmetaal, prikkeldraad of geprefabriceerde betonplaten zijn niet
toegestaan.
De maximale hoogte van de afsluiting bedraagt 1.40 meter.
Langs de bovenvernoemde afrastering kan een fietsenrek geïnstalleerd worden, dat echter niet
overdekt mag zijn. Het fietsenrek mag geen stallingen in dubbele laag voorzien.

3.15 Zone met absoluut bouwverbod B (A.B.);
3.14.0.Inrichtingsplan.
De inrichting van deze bouwvrije zone zal toegelicht worden in het inrichtingsplan voor de
aangrenzende zone K/ON (zie § 3.1.0..).
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3.15.1 Afbakening
Deze zone is begrepen binnen de volgende grenzen:
o
o
o
o

ten westen: de rechttrekking van de bestaande rooilijn van de Diestsestraat- spoorwegzijde;
ten oosten: door de kromme zoals weergegeven op het bestemmingsplan.
ten noorden: de loodrechte op de rechtgetrokken Diestsestraat, die de verlengde bouwlijn van de
zuidelijke keermuur van de Blauwputbrug snijdt, 14.00 meter voorbij het eind van de
brugconstructie;
ten zuiden: een evenwijdige hieraan op 10.00 meter.

3.15.2 Bestemming
Deze zone zal fungeren als representatieve ruimte voor de zone K/ON, die ze ontsluit voor
voetgangers. Tevens kan ze voor wagens fungeren als ruimte voor het ophalen en afzetten van
passagiers.

3.15.3 Inrichting.
Deze zone mag maximaal voor 80% verhard worden. Ze zal aangelegd worden op een niveau dat
correspondeert met het niveau Vuurkruisenlaaan (21.50 meter).
Van het verharde oppervlak dient minstens 20% aangehecht te worden aan (en in hetzelfde materiaal
uitgevoerd als) het voetpad van de openbare weg. De hele zone dient geconcipiëerd te worden als
openbare ruimte en dusdanig toegankelijk gesteld.
Bouwwerken op deze zone zijn niet toegelaten, behalve luifelconstructies die vanaf zone K/ON over
de zone A.B. uitsteken. Deze luifel(s) moet(en) minstens 5.00 meter teruggetrokken zijn van de grens
met het openbaar gebied. De minimum vrije hoogte bedraagt 4.50 meter. Slechts de hoogst
noodzakelijke ondersteuningspunten zijn toegestaan. De luifel dient volledig uitgevoerd te worden in
lichte materialen (hout, metaal, glas, kunststof, zeil,…). Afsluitingen, van welke aard ook, zijn in deze
zone niet toegestaan.
Toegankelijkheid voor wagens wordt beperkt vanaf de Diestsestraat. De zone mag slechts gebruikt
worden door wagens voor het ophalen en afzetten van passagiers. Maximaal 5 standplaatsen mogen
voorzien worden voor wagens die door hun chauffeur niet verlaten worden.

3.15.4 Doorgangen.
Over deze zone moet een doorgang voor gemotoriseerd verkeer ingericht worden, die als uitrit naar
de Diestsesteenweg fungeert voor de parking van zone K/ON.

3.16 Zone met absoluut bouwverbod C (A.C.)
3.16.1 Afbakening
Deze zone is gelegen tussen de grens van het openbaar gebied (Vuurkruisenlaan) en de noordelijke
BPA- begrenzing.

3.16.2 Bestemming
Deze zone is bestemd voor groenaanplanting en parkeren.

3.16.3 Inrichting
Minstens 50% van deze zone zal als onverhard terrein ingericht en beplant worden. Het verharde deel
kan ingericht worden als parking, in aansluiting op de aangrenzende ruimten van de B.P.A.‟s
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Dijledreef en Diestsevest- Vuurkruisenlaan. Een ontsluiting van deze parking op de Vuurkruisenlaan is
via deze buffer niet toegestaan. Er worden geen bouwwerken opgetrokken binnen deze zone.
De zone mag van een afsluiting voorzien worden, die aan volgende vormvereisten dient te voldoen:
Zijn toegelaten: stenen muren of muren in architectonisch beton, hout, metalen hekken, levende
hagen,…
Zijn niet toegelaten: geprefabriceerde betonplaten, draadmetaal, prikkeldraad.
De afsluiting is maximaal tot op een hoogte van 1.40 meter gesloten. Daarboven zal minstens 50%
van de oppervlakte van de afsluiting open of doorzichtig zijn.

3.17 Zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen B ( ON.B)
3.17.1 Afbakening
Deze zone wordt afgebakend door de grens van het openbaar gebied (Vuurkruisenlaan) en de
noordelijke begrenzing van dit BPA.

3.17.2 Bestemming en inrichting
Zolang deze zone voor een openbare nutsvoorziening noodzakelijk is, wordt ze ingericht om die
functie te vervullen. Daarna zal ze toegehecht worden aan ( en ingericht zoals) het spoorweggebied.

3.18 Openbare wegen.
3.17.0.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 stand koming van een kwalitatief hoogwaardige
publieke ruimte beogen.
2. De handelingen en werken voor de aanleg of wijziging van de verkeerswegen ten gunste van het
gemotoriseerd verkeer mogen de normale eisen inzake de veiligheid en comfort van de andere
weggebruikers, noch de leefbaarheid van de aanpalende functies in het gedrang brengen. Daarom
mogen deze handelingen slechts worden toegestaan indien zij gepaard gaan met de nodige
ordenings- en uitvoeringsmaatregelen ten gunste van:
a. de voetgangers en de minder validen door o.a. de voorziening van afdoend brede voetpaden,
oversteekplaatsen en het garanderen van de toegang tot de aanpalende functies.
b. de bromfietsers en fietsers door o.a. de voorziening van een veilige plaats op de rijbaan en op de
kruispunten en de voorziening van de nodige stallingsfaciliteiten.
c. het openbaar vervoer door o.a, de nodige kunstwerken, voorbehouden stroken, haltes en de
nodige maatregelen ten gunste van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
d. de nodige integratie in de stedelijke omgeving en in het leefmilieu ondermeer door een
aangepaste vorm, materialen en beplantingen en het voorzien van het nodige straatmeubilair,
e. de nodige parkeervoorzieningen,
f. de nodige verticale en horizontale verkeerstekens voor alle categorieën van weggebruikers,
g. de constructie nodig voor de verlichting ,
h. de gecoördineerde aanleg van kabels en leidingen, voor o.a. de water-, gas- en
electriciteitsvoorziening, telefonie en voor het opvangen van afvalwater.
3. Alle overige constructies zijn verboden, met uitzondering van schuilhuisjes, informatieborden,
straatmeubilair, speelplekken en toegangen tot de ondergrondse garages.
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3.18.1 Openbare weg met verkeersarm karakter, Martelarenplein.
Deze zone valt samen met het Martelarenplein, voor zover het niet onder zone V (zie 3.10.)
ressorteert.
De inrichting van het plein zal gebeuren in harmonie met de bebouwing, in het bijzonder met het
geklasseerde stationsgebouw en de waardevolle bestaande gevels uit de wederopbouwperiode.

3.18.2 Zone voor tunnel
Binnen deze zone mag een tunnel met bijhorende constructie- en nutsvoorzieningen gebouwd
worden.
Deze zone strekt zich uit over de B.P.A.‟s Station en Diestsevest-Vuurkruisenlaan

3.18.3 Martelarenmonument
Het Martelarenmonument wordt beschouwd als waardevol en te behouden historisch monument. Het
is (op het moment van de opstelling van dit B.P.A.) voorwerp van een ontwerp van besluit tot
bescherming als monument, door de bevoegde Minister ondertekend op 16 december 1996. In functie
van de actuele status, al dan niet effectieve bescherming die op het ontwerp gevolgd is, moeten de
geëigende procedure bij beschermings-, instandhoudings- of veranderingswerken gevolgd worden.
Elke stedebouwkundige of architecturale ingreep aan of rond het bouwwerk moet uitgaan van een
respectvolle houding ten opzichte van de specifieke waarde van het gedenkteken en het gebied.
Bij een eventuele verbouwing, dient rekening gehouden te worden met de historische,
architectonische, stedebouwkundige of landschappelijke identiteit van het gedenkteken en de relatie
van het gedenkteken met zijn omgeving.

3.18.4 Zone voor ondergrondse parking
Binnen deze zone kan een ondergrondse parking voorzien worden. De maximale capaciteit is 400
wagens.
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3.18.5 Zone voor busstation.
Deze zone wordt voorzien voor circulatie- en wachtruimte voor autobussen in functie van openbaar
vervoer. Binnen deze zone zullen veilige ruimten worden voorzien voor op- en afstappende reizigers.
De zone moet overdekt worden met een luifelconstructie, voor zover zij het functioneren van het
busstation niet hindert en zij geen klimatologische problemen (warmte, reuk, rook vochtigheid)
veroorzaakt aan gebruikers van het busstation en de belendende bebouwing.
De luifelconstructie beperkt zich in het openbaar gebied tot de gemarkeerde zone. De nokhoogte
beperkt zicht tot 25.00 meter.
Deze zone strekt zich uit over de B.P.A.‟s Station en Diestsevest-Vuurkruisenlaan.

3.18.6 Diestsestraat
De Diestsestraat zal door haar inrichting voorrang verlenen aan het openbaar vervoer, fietsers en
voetgangers.

