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0 VOORAFGAANDE BEPALINGEN 

 

1  

Het gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan “Martelarenlaan” wordt opgemaakt in uitvoering van de 

paragrafen 15.9.1.4 van het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan (MB 29-04-2004). 

 

2  

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heft binnen het afgebakende plangebied alle bepalingen op van het gewestplan, 

goedgekeurd bij K.B. van 07/04/1977 en herzien door de Vlaamse Regering op 23/06/1998, BPA L28 

Stationsoverkapping. 

 

3  

Het ruimtelijk uitvoeringsplan “Martelarenlaan” bestaat uit: een plan bestaande toestand, een grafisch plan met 

verordenend karakter, de voorschriften met verordenend karakter en bestaande uit deze voorafgaande bepalingen, 

algemene bepalingen en bijzondere bepalingen per zone en een toelichtingnota.  Tegelijkertijd met dit ruimtelijk 

uitvoeringsplan wordt een onteigeningsplan opgemaakt. 

 

4  

Het ruimtelijk uitvoeringsplan “Martelarenlaan” wordt begrensd, zoals aangeduid op de het grafisch plan, door 

achtereenvolgens: de as van de Diestsesteenweg, de Werkhuizenstraat, de Karel Schurmansstraat en de Willem 

Coosemansstraat; de zuidoostelijke perceelsgrens van kavel 9E-254-F-0 (woonontwikkelingsgebied); de as van de 

Pieter Nollekensstraat; de perceelsgrens tussen kavels 9-E-269-Y-0 en 9-E-269-C-2; de achterzijde van de 

percelen langs de Martelarenlaan; de perceelsgrens tussen kavels 9-E-273-B-7 LOT2 en 9-E-273-H-6 en tussen 

kavels 9-E-275-N-2 en 9-E-275-K-2; de achterzijde van de percelen langs de Martelarenlaan; de perceelsgrens 

tussen kavels 9-E-235-H-4 en 9-E-235-A-20; de as van de Koning Albertlaan, de Martelarenlaan en de 

Tiensesteenweg; de as van het spoorweggebied (begrenzing van BPA’s Tiensevest, Westelijke Spoorweggeul  en 

Station). 
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1 ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 GELDIGHEID 

De algemene voorschriften zijn van toepassing in elke bestemmingszone voor zover zij niet worden tegengesproken door de 

bijzondere bepalingen voor de betreffende zone. 

1.2 DEFINITIES 

1.2 .1  De f in i t ies  van  bes temmingen  

a WONEN  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

wonen in de brede zin verblijf in hetzij een woning, hetzij een hotel, hetzij een groepsverblijf 

wonen in de enge zin verblijf in een woning 

woning (of woongelegenheid) elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 

huisvesting van een gezin of een alleenstaande; specifieke types van de woning 

zijn de volgende: 

 studio woning zonder aparte slaapkamer(s), waarin wel de volgende voorzieningen 

aanwezig zijn: WC; bad of douche; kookgelegenheid  

kamer woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: WC; bad of 

douche; kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen 

afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het 

gebouw waar de woning deel van uitmaakt 

woning met tuin woning waarvan de onderste verdieping gelegen is op het gelijkvloers; de woning 

heeft haar eigen gelijkvloerse private buitenruimte van minimaal 50 m
2
; deze 

buitenruimte heeft een rechtstreekse toegang tot de woning 

eengezinswoning 

met tuin 

niet gestapelde woning met minstens 3 slaapkamers op een eigen perceel; de 

woning heeft een eigen voordeur op het publiek domein; de woning heeft op het 

eigen perceel een gelijkvloerse private buitenruimte van minimaal 50 m
2
; deze 

buitenruimte heeft een rechtstreekse toegang tot de woning 

Groepsverblijf  

 

een groepering van minstens 6 kamers of studio’s, waaraan gekoppeld ruimtes 

met een voor de bewoners gemeenschappelijk gebruik; het gemeenschappelijk 

gebruik is van die aard dat de bewoners als collectief gezin kunnen worden 

beschouwd; voorbeelden zijn rusthuizen, weeshuizen, internaten, 

studentenhuizen, studentenpeda’s, gemeenschapshuizen voor studenten, andere 

opvangcentra als vluchthuizen,...  

Groepsverblijf voor studenten Groepsverblijf, specifiek bedoeld voor studenten en pas afgestudeerden: 

studentenpeda, gemeenschapshuis voor studenten, … 
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hotel een groepering van privaat gebruikte vertrekken, elk met een aparte sanitaire cel, 

bestemd voor kortstondig verblijf, waaraan gekoppeld ruimtes voor 

gemeenschappelijk gebruik 

b KANTOREN  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

kantoor een functioneel geheel van ruimtes die worden gebruikt voor activiteiten waarbij 

geen productie van goederen wordt beoogd; met een groot aantal arbeidsplaatsen 

per oppervlakte-eenheid en dus met een dicht ruimtegebruik: administratieve, 

dienstverlenende en creatieve taken, vrije beroepen,... en bijbehorende 

ondersteunende taken; 

 Kantoor met 

loketfunctie  

of dienst 

kantoor met één of meerdere publiek toegankelijke ruimten voor dienstverlening 

(loketten, ontvangst, vergadering), eventueel in combinatie met kantooreenheden 

en andere bijbehorende voorzieningen; voorbeelden zijn een bankfiliaal, 

verzekeringskantoor, reisagentschap, ziekenfonds, postkantoor, andere 

overheidsdiensten met loketfunctie,... 

 

c RECRE ATIE  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

recreatie een functioneel geheel van ruimtes bestemd voor een vorm van vrijetijdsbesteding 

(uitgezonderd horeca), eventueel gekoppeld aan private gedeelten met beperkte 

oppervlakte zoals kantoren, sanitaire cellen, keuken, bergruimtes,...  

d HANDEL  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

handel een functioneel geheel van ruimtes waar niet ter plaatse vervaardigde goederen 

worden verkocht; concreet bestaat de handel uit een verkoopsruimte, eventueel 

gekoppeld aan de voor de exploitatie noodzakelijke private gedeelten met 

beperkte oppervlakte zoals kantoren, personeelsruimtes, bergruimtes, ...  

 

 

e HOREC A  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

horeca een functioneel geheel van ruimtes met semi-publiek karakter waar al dan niet ter 

plaatse vervaardigde dranken of maaltijden worden verkocht en genuttigd; 

concreet bestaat de horecagelegenheid uit een kleinschalige of grootschalige 

ruimte met semi-publiek karakter (waar het nuttigen van dranken en/of maaltijden 

plaatsgrijpt), eventueel gekoppeld aan private gedeelten met beperkte oppervlakte 

(keuken, kantoor,...); voorbeelden zijn cafés, tavernes, restaurants, snackbars,... 
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 nachthoreca Voor horeca bestemde ruimtes, die in belangrijke mate ’s nachts (tussen 24 en 06 

uur) bezoekers aantrekken: discotheek, danscafé, … . 

 

f   CONGRES  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

congrescentrum een functioneel geheel van ruimtes met semi-publiek karakter welke door  

externen kunnen gehuurd worden om vergaderingen, seminaries, congressen, 

recepties, feesten, beurzen en andere bijeenkomsten / evenementen te 

organiseren. Hiertoe behoort ook alle functioneel ondersteunende infrastructuur 

zoals foyer, keuken,…   

g GEMEENSCH APSVOORZIENI NG EN PRIV ATE DIENSTVERLENI NG IN DE SOCIALE SEC TOR  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

gemeenschapsvoorziening infrastructuur voor dienstverlening, die wordt opgericht en/of uitgebaat door, of in 

opdracht van, de overheid: infrastructuur voor politie, brandweer, begraafplaatsen, 

onderwijs, sociaal-medische dienstverlening, religie, kinderopvang, ... met 

uitsluiting van wonen in de brede zin 

private dienstverlening in de 

sociale sector 

infrastructuur voor dienstverlening zonder commercieel doel, die wordt opgericht 

en uitgebaat door een private (rechts)persoon en toegankelijk is tegen door de 

uitbater bepaalde voorwaarden: infrastructuur voor sociaal-medische 

dienstverlening, religie, kinderopvang, ... met uitsluiting van wonen in de brede zin 

h PRODUCTIE  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

(ruimten voor) productie 

 

een functioneel geheel van ruimtes die worden benut voor allerhande be- en 

verwerkende bedrijfsactiviteiten, waaraan eventueel gekoppeld ruimtes met een 

minimale vloeroppervlakte voor bijbehorende activiteiten, zoals kantoren, opslag, 

verkoop en personeelsaccommodatie (sanitair, keuken, ...) 

 

 schone productie betreft een infrastructuurgeheel voor bedrijfsactiviteiten die door de aard van hun 

productieprocessen geen noemenswaardig effect hebben op de omgeving: de 

hinder en de verontreiniging blijven beperkt tot de eigen ruimtes en de 

parkeerdruk blijft beperkt tot het eigen perceel; deze voorzieningen moeten om 

redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied 

worden afgezonderd, en zijn verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. Onder 

schone productie wordt onder meer verstaan: atelierwerk (herstellingen, op maat 

maken van stukken, ...), ontwikkelen van kleinschalige producten (foto’s, films, 

drukwerk, computerchips, software, ...), assemblage van kleinschalige onderdelen 

(hoogtechnologische eenheden, duurzame materialen, ...), vervaardiging van 

unieke exemplaren (kunstwerken, éénmalige producten, prototypes voor 

massaproductie ...) of van poducten in beperkte hoeveelheid, 

laboratoriumonderzoek en researchwerk, ... 
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 lokaal belastende 

productie 

betreft een infrastructuurgeheel voor bedrijfsactiviteiten die door de aard van hun 

productieprocessen een beperkt effect hebben op de omgeving: de hinder, de 

verontreiniging en de parkeerdruk blijven beperkt tot het eigen perceel; deze 

productie is slechts verenigbaar met andere functies in de onmiddellijke 

omgeving, zoals bij voorbeeld wonen, indien hiervoor de geschikte ruimtelijke 

condities worden gecreëerd én indien het samengaan van deze functies wordt 

voorzien in de bijzondere voorschriften; zoniet moet ze om redenen van goede 

ruimtelijke ordening  in een daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd. 

Onder lokaal belastende productie wordt onder meer verstaan: ambachtelijke 

productie, kleinschalige verwerking van materialen (schrijnwerkerij, ...), herstelling 

van goederen (autogarage, ...), ... 

 belastende productie betreft een infrastructuurgeheel voor bedrijfsactiviteiten die door de aard van hun 

productieprocessen een belastend effect hebben op de omgeving; deze productie 

is niet verenigbaar met sommige functies in de onmiddellijke omgeving, zoals bij 

voorbeeld wonen, en moet om redenen van goede ruimtelijke ordening in een 

daartoe aangewezen gebied worden afgezonderd. Onder belastende productie 

wordt onder meer verstaan: industriële productie, distributiecentra, 

afvalverwerking, ... 

i  OPSLAG  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

opslag opslag betreft een infrastructuurgeheel dat voornamelijk wordt benut voor het 

stapelen van goederen, zonder noemenswaardige bijkomende bedrijfsactiviteit en 

zonder betekenisvolle tewerkstelling van personen; ook de opslag van 

(hemel)water is hierin begrepen 
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1.2 .2  De f in i t ies  van  ru imte l i jke  componenten  

a PARKING  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

parking Een parking is een geheel van ruimten ingericht als parkeerplaats, fietsenstalling, 

en bijbehorende infrastructuur (ontsluitende wegen, in- en uitritten, liften, ruimte 

voor ticketautomaten, slagbomen,...) 

 

 bestemmingsparking Een bestemmingsparking is een geheel van parkeerplaatsen voor wagens dat 

door middel van selectieve toegankelijkheid (met poorten, slagbomen, 

verzinkende palen,...) enkel bruikbaar is voor de vaste gebruikers van de 

gebouwen waarvoor deze parkeerplaatsen worden vereist; voor het wonen in de 

enge zin zijn dit de bewoners; voor de groepsverblijven en hotels zijn dit de 

permanente en kortstondige bewoners en de werknemers; voor de kantoren, de 

productie, de recreatieve functies, de handel en de horeca zijn dit de werknemers.  

Bestemmingsparkeerplaatsen bij de woningen zijn onlosmakelijk verbonden met 

de woning. Ze  kunnen verhuurd worden aan bewoners van woongebouwen 

binnen een straal van 300m tot aan de vervreemding van de woning en voor een 

maximale duur van 25 jaar, maar niet apart verkocht worden.  

 

bezoekersparking Een bezoekersparking is een geheel van parkeerplaatsen dat, al dan niet door 

middel van selectieve toegankelijkheid (met poorten, slagbomen, verzinkende 

palen,...), bedoeld is voor de occasionele gebruikers van de gebouwen waarvoor 

deze parkeerplaatsen worden vereist; voor  het wonen in de brede zin zijn dit de 

bezoekers van de woningen, hotels en groepsverblijven; voor de publieke 

kantoren, de productie, de recreatieve functies, de handel en de horeca zijn dit de 

klanten of bezoekers.  

 

rotatieparking Een rotatieparking is een geheel van parkeerplaatsen dat niet als 

bezoekersparkeerplaatsen kan worden beschouwd en dat, eventueel tegen 

betaling, voor iedereen toegankelijk is voor de tijdelijke stalling van wagens. 

 

parkeerplaats  Als parkeerplaats wordt beschouwd: 

ofwel een garage, een garagebox of carport  

ofwel een standplaats (overdekt of in open lucht) voor een wagen, daartoe 

speciaal aangelegd en uitgerust. 

 

fietsenstalling  Als fietsenstalling wordt bedoeld, een box of een standplaats (overdekt of in open 

lucht) voor fietsen of bromfietsen daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en als 

dusdanig door het college aanvaard. 
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b (SEMI - )PUBLIEK DOMEIN  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

publiek (of openbaar) domein gebied dat in principe onbeperkt in de tijd en voor allen vrij toegankelijk is 

semi-publiek domein gebied in private eigendom dat per etmaal minimaal 1/2 van de tijd en in principe 

tijdens vaste perioden, voor iedereen vrij toegankelijk is 

 

c BUITENRUIMTE  

B E G R I P  S U B C A T E G O R I E  D E F I N I T I E  

individueel private buitenruimte de som van de volgende ruimten die rechtstreeks toegang geven tot een woning 

bij een woning met tuin: onbebouwde gelijkvloerse ruimte die exclusief ter 

beschikking staat van de bewoner van de aanpalende woning, plus bijgebouwen 

die geen wezenlijk functioneel onderdeel uitmaken van de woning (tuinhuisjes, 

volières,...) 

bij andere woningen: terrassen en platte daken die als terras zijn ingericht en 

rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de woning. 

collectief private buitenruimte grotendeels onoverdekt gebied in private eigendom dat ter beschikking staat van 

de bewoners van meer dan één woning en waarvan de ligging en ontsluiting niet 

is afgestemd op betreding en gebruik door een groter publiek; de collectieve 

buitenruimte is rechtstreeks bereikbaar vanuit de circulatiekernen die de 

betreffende woningen bedienen 

semi-private buitenruimte grotendeels onoverdekt semi-publiek domein 
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1.2 .3  Over ige  de f in i t ies  

 

B E G R I P  D E F I N I T I E  

Herbouw  Een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig proecent van de buitenmuren van een 

constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk 

afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen 

leefruimte  vertrekken van de woning ingericht voor eerder langdurig verblijf tijdens de dag, met uitsluiting van 

de sanitaire voorzieningen, bergingen, wasruimten, ... ; voorbeelden zijn de woonkamer, 

studieruimte, eethoek,... 

slaapruimte of 

slaapkamer 

vertrekken van de woning ingericht als slaapkamer, met uitzondering van de vertrekken die 

eveneens als leefruimte zijn bedoeld (b.v. bij kamers en studio’s) 

technische ruimte vertrekken waarin de technische uitrusting ten behoeve van de bovengrondse functies is 

ondergebracht, zoals uitrusting voor klimaatregeling, voor verticale circulatie van personen, 

watervoorziening, ...   

maaiveld het peil van het aanliggend openbaar domein (stoep of plein), of bij ontstentenis daarvan de 

aangrenzende onbebouwde ruimte met het minst private karakter 

Onder “maaiveld” wordt verstaan het natuurlijke terrein. Het maaiveld wordt gebruikt als 
nulpeil om hoogtes van constructies te bepalen. Aan de voorzijde van een gebouw zal het 
maaiveld meestal overeenstemmen met het peil van het aangrenzende openbaar domein 
(stoep of straat), aan de tuinzijde (achter- of zijkant van een gebouw), zal het maaiveld 

overeenstemmen met de bovenkant van de (ongeroerde) grond / natuurlijke terrein 

aansluitend bij het gebouw aan deze zijde. 

kroonlijst Dit is dakrand bij platte daken en de aanzet van het dak bij hellende daken. 

De beëindiging van het vertikale gevelvlak 

kroonlijsthoogte De afstand tussen het maaiveld en de kroonlijst gemeten in het midden van de gevel. 

bovengrondse 

bouwlaag 

Elke bouwlaag waarvan het afgewerkte vloerpeil zich boven 0,3 m onder het maaiveld bevindt. 

Alle bovengrondse bouwlagen worden meegeteld bij het bepalen van het maximaal aantal 

bouwlagen 

dakverdieping De bouwlaag waarvan het afgewerkte vloerpeil zich op minder dan 1,00 meter onder de kroonlijst 

bevindt. 

bruto 

vloeroppervlakte 

de som van de oppervlakte van elke verdieping, bovengronds en ondergronds, met een vrije 

hoogte van 2.20 meter of meer, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de 

buitengevels, of langs de as van de interne scheidingsmuren die de entiteit omhullen;  

hierbij opgeteld de overdekte private buitenruimten die niet in uitkraging t.o.v. het gevelvlak wordt 

gerealiseerd;  

hierbij opgeteld de oppervlakte van de gemeenschappelijke delen (bij voorbeeld circulatieruimten, 

gemeenschappelijke opslagruimten,…) die deze entiteit bedienen en hun omhullingen,  gedeeld 

door het aantal entiteiten dat door deze gemeenschappelijke delen wordt bediend 

nuttige 

vloeroppervlakte 

de som van de bruto vloeroppervlakte, met uitzondering van de vloeroppervlakte bestemd voor 

parkeren voor wagens en fietsen 
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Netto 

vloeroppervlakte 

van een lokaal 

De oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de binnenomtrek van de scheidingsconstructies die 

het lokaal omhullen  

netto 

vloeroppervlakte 

van een woning 

de som van de oppervlakte van elke bedoelde ruimte in de woning met een vrije hoogte van 2.20 

meter of meer,  gemeten op vloerniveau langs de binnenomtrek van de scheidingsconstructies die 

de woning bedoelde ruimten omhullen. Ruimtes onder hellende daken worden meegerekend in de 

nettovloeroppervlakte van de woning vanaf een vrije hoogte van 1.80meter.  

Bergingen die zich buiten de woning bevinden, vides, terrassen, garages (vrijstaand of inpandig), 

gemeenschappelijke gangen en trapzalen, technische lokalen, behoren niet tot de 

nettovloeroppervlakte van de woning. Opgepast: deze definitie verschilt van deze uit de Vlaamse 

Wooncode!   

Binnenmuren worden meegerekend in de nettovloeroppervlakte.  

Kelderruimtes worden niet meegeteld in de nettovloeroppervlakte. Een kelder is een ruimte in een 

gebouw die geheel of gedeeltelijk ondergronds gelegen is; 

grondvlak bruto vloeroppervlakte van de gelijkvloerse bouwlaag 

netto hoogte verticaal gemeten afstand tussen het afgewerkt vloerpeil en het waargenomen plafond 

netto vrije hoogte verticaal gemeten afstand tussen het afgewerkt vloerpeil en het laagste punt van de dragende 

constructie van het plafond 

bruto 

verdiepingshoogte 

verticaal gemeten afstand tussen het afgewerkt vloerpeil van de betreffende verdieping, en het 

afgewerkt vloerpeil of afgewerkt dakpeil van de bovengelegen verdieping  
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1.3 GEBOUWEN 

1.3 .1  P laa ts ing van  de  gebouw en  

De plaatsing van de gebouwen wordt in de voorschriften per zone geregeld. 

Waar een verplichte bouwlijn wordt opgelegd, moet van een gebouw minstens: 

- 70% van de totale geveloppervlakte onder de kroonlijst 

- 70% van de gevellengte op het gelijkvloers 

de verplichte bouwlijn volgen. 

 

1.3 .2  Volume van  de  bovengrondse  gebouw en  

Het volume van de gebouwen wordt in de voorschriften per zone geregeld behoudens volgende bepalingen. 

a HOOGTE V AN DE GEBOUWE N  

De hoogte van deze gebouwen wordt bepaald door een minimum en/of maximum kroonlijsthoogte in combinatie 

met een minimum en/of maximum aantal bouwlagen.  Hierbij heeft de beperking van de kroonlijsthoogte steeds 

voorrang op het aantal bouwlagen. 

Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse ruimtes mag nergens meer dan 0,30 meter onder of 0,70 meter 

boven afwijken van het niveau van de afgewerkte, aangrenzende (private of publieke) open ruimte. 

b AFSTEMMING OP DE OMG EVING  

De hoogte en de diepte, de dakvorm en het dakvolume der gebouwen moet rekening houden met de aanpalende 

gebouwen en inpasbaar zijn in het straatbeeld, zijnde het uitzicht op het geheel van de gebouwde omgeving die de 

begrenzing vormt van een publieke open ruimte, hetzij straat of plein. Hiertoe dienen bij het aanvraagdossier 2 

foto’s  worden gevoegd van de straat, gekeken vanuit beide richtingen, en 2 van de plaats van de werken en de 

aanpalende bebouwing; alsook een geveltekening van de aanpalende gebouwen samen met de gevel van de 

geplande nieuwbouw worden gevoegd bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die de bebouwing aan 

de straat grondig wijzigt. De inpasbaarheid wordt gemotiveerd in de begeleidende nota bij de 

vergunningsaanvraag. 

 

1.3 .3  U i tsprongen u i t  he t  gevelvlak  van  een hoofdgebouw  

a U IT 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 scheidsmuur.  

Indien de voorgevelbouwlijn met de rooilijn samenvalt, zijn deze uitsprongen enkel toegelaten op min. 2,50 meter 

boven de stoep. Tevens geldt de beperking dat deze uitsprongen maximum 50 % van de breedte van de voorgevel 

mogen bedragen  
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B TERR ASSEN ,  LUIFELS ,  ZONNETENTEN EN EXTERNE ZONNEW ERINGEN :  

Voor luifels en merkwaardige bouwkundige onderdelen mag het College van Burgemeester en schepenen grotere 

uitsprongen toestaan op voorwaarde dat zij geen hinder of gevaar opleveren voor de weggebruikers. Dergelijke 

constructies zullen een minimale afstand van 0,50 meter bewaren tot de boordsteen van de rijbaan en zullen 

minstens 2,50 meter vrije hoogte boven het voetpad laten. 

C U I T DE VRIJSTAANDE ZI JGEVEL  

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. 
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1.4 KWALITEIT VAN DE WONINGEN 

1.4 .1  a fmet ingen 

Elke woning m.u.v. kamers en studio’s heeft één slaapkamer met netto vloeroppervlakte van min. 12 m2; de 

eventuele bijkomende slaapkamers zijn minstens 9 m2 groot; 

 

De minimale netto hoogte van de leef- en slaapruimten in de woningen bedraagt 2,50 m. Bij nieuwbouwprojecten 

en projecten, vergund op basis van dit RUP, hebben leef- en slaapruimten in de dakverdieping steeds over 

minstens 50% van de vloeroppervlakte een netto hoogte van minstens 2,50m. 

Een kamer heeft een minimale netto vloeroppervlakte van 12 m
2
.  

Een studio heeft een minimale netto vloeroppervlakte van 35 m
2
.  

 

1.4 .2  dag l icht toe treding  

De leefruimten van de woningen zijn voorzien van lichten en zichten; het oppervlak hiervan bedraagt minimaal 15% 

van de netto vloeroppervlakte van deze leefruimten. 

De slaapruimten zijn voorzien van lichten en/of zichten; het oppervlak hiervan bedraagt minimaal 8 % van de netto 

vloeroppervlakte van deze slaapruimten. 

Maximum 10% van de vloeroppervlakte van een leef- of slaapruimte is meer dan 7,5 m verwijderd van lichten of 

zichten. 

Onder “zichten” wordt begrepen: alle openingen in gevel, plafond en/of vloer waar van op 1,35 meter boven het 

afgewerkte vloerpeil een doorzicht mogelijk is. Onder “lichten” wordt begrepen: alle andere openingen in gevel, 

plafond en/of vloer waardoor lichttoetreding mogelijk is.  

 

1.4 .3  re la t ie  met  he t  publ iek  domein  

Het afgewerkt vloerpeil van leef- en slaapruimten die rechtstreeks palen aan en zichten hebben op het publiek 

domein ligt minstens 0,30 m hoger dan het aangrenzende publiek domein.  

.  

 

1.4 .4  pr iva te  bui tenruimte  

A.  VERPLICHTING TOT PRI VATE BUITENRUIMTE BI J NIEUW BOUW  

Elke woning m.u.v. kamers en studio’s kleiner dan 50 m
2
, gerealiseerd als nieuwbouw op de percelen zonder 

woongebouwen zoals terug te vinden op het plan bestaande toestand, moet over private buitenruimte beschikken 

die voldoet aan de volgende voorwaarden. 
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Elke woning met tuin is voorzien van een individuele private buitenruimte van minimaal 50 m
2
. Deze private 

buitenruimte ligt t.h.v. het maaiveld aan de private zijde van het gebouw, en is rechtstreeks toegankelijk vanuit de 

leefruimten van de woning met een maximaal hoogteverschil van 1,20 m.  

Elke woning met één slaapkamer is voorzien van een individuele private buitenruimte van minimaal 8 m
2
. Elke 

woning met meer dan één slaapkamer is voorzien van een individuele private buitenruimte van minimaal 16 m
2 

. 

Deze private buitenruimte is rechtstreeks toegankelijk vanuit de leefruimten van de woning.  

Men mag de individuele private buitenruimte van de woningen tot de helft te verkleinen indien de niet-gerealiseerde 

oppervlakte
  
wordt ondergebracht in een collectieve private buitenruimte die rechtstreeks toegankelijk is vanuit de 

verticale circulatie die de woning bedient. Deze vervangende collectieve private buitenruimte is ingericht als 

verblijfsruimte en mag niet ingenomen zijn voor andere doeleinden, zoals bovengrondse parkeerplaatsen of 

fietsenstallingen.  

Deze afwijking is niet toegestaan voor de verplichte woningen met tuin (artikel 2.2.2.D). 

B. VERPLICHTING TOT PRI VATE BUI TENRUIMTE BIJ VERBOUW ING EN HERBOUW  

Elke woning, m.u.v. kamers en studio’s kleiner dan 50 m
2
, op percelen met bestaande woongebouwen zoals terug 

te vinden op het plan bestaande toestand, moet over private buitenruimte beschikken.  

Deze  voorwaarden gelden echter niet voor geklasseerde panden, noch voor bijkomende woningen die door een 

verbouwing wordt gerealiseerd, noch voor woningen die enkel op het gelijkvloers aan de straatzijde gesitueerd zijn. 

Indien er gelijkvloers gewoond wordt, moet deze buitenruimte minimaal 40 % van de oppervlakte van de netto 

gelijkvloerse vloeroppervlakte bedragen. Indien er op de verdiepingen gewoond wordt, moet elke woning over een 

buitenruimte (terras) beschikken van minstens 8 m
2
. De bruikbare diepte van het terras moet minimum 1,8 meter 

bedragen.  

 

1.4 .5  Bergruimte  

Elke woning m.u.v. kamers en studio’s kleiner dan 50 m
2
, moet over een bergruimte beschikken. Deze bedraagt 

minimum: 

3 m
2
 bij woningen met 1 slaapkamer of studio’s groter dan 50 m

2 
; 

5 m
2
 bij woningen met 2 slaapkamers of meer. 
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1.5  AFWIJKINGEN VAN DEZE PLANVOORSCHRIFTEN 

Aan de bestaande gebouwen (zoals ingetekend op het plan bestaande toestand) die qua volume en/of qua 

plaatsing niet voldoen aan de voorschriften van het bestemmingsplan, zijn alle  veranderings- en 

verbeteringswerken slechts toegelaten indien: 

 ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing wel beantwoordt aan de voorschriften; 

 ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing nog niet volledig beantwoordt aan de 

voorschriften, maar het er door de verbouwing in één of meerdere opzichten beter aan beantwoordt dan 

voorheen; terwijl er geen nieuwe elementen zijn ontstaan, die strijdig zijn met deze voorschriften; 

 ofwel indien het niet-vergunningsplichtige werken betreft. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt of de aanvraag inderdaad aan bovenstaande criteria 

voldoet. Dit artikel kan dus niet als recht worden ingeroepen om verbouwingswerken uit te voeren die het uitzicht 

en voorkomen bestendigen van bestaande bebouwing die niet aan de voorschriften qua volume en plaatsing 

beantwoordt. 

Van voorschrift 1.4.4.B mag in ieder geval niet worden afgeweken. 
 

1.6 KWANTITATIEVE BEPALINGEN BIJ DE 
BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 

Kwantitatieve bepalingen bij de bestemmingsvoorschriften per zone (zowel absolute cijfers als percentages t.o.v. 

het totaal) hebben betrekking op  

 elke individueel perceel binnen de betreffende bestemmingzone; 

 de samenvoeging van verschillende percelen met de bedoeling hierop één gebouw te realiseren. 

tenzij de bepalingen per bestemmingszone anders vastleggen. 
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2 BEPALINGEN PER BESTEMMINGSZONE 

2.1 INDELING IN ZONES 

Zie toelichtingsfiguur 2.1.1: “indeling RUP Martelarenlaan in zones” 

 

A R T  C O D E  B E S T E M M I N G S Z O N E  A A N D U I D I N G  D E E L Z O N E S  

2.2 Ga Zone met gemengde bestemming Ga Bestemmingszone “stationsontwikkeling” Ga.1 tot Ga.9 

2.3 FVa Zone voor fietsers en/of voetgangers FVa Bestemmingszones “Benedenplein” 

(FVa.1) en “Bovenplein” (FVa.2) 

FVa.1 en FVa.2 

2.4 FVb Zone voor fietsers en/of voetgangers FVb Bestemmingszone “Locomotievenpad” FVb.1 en FVb.2 

2.5 Gb Zone met gemengde bestemming Gb Bestemmingszone “Bouwblok ’t Bad en 

directeurswoning” 

Gb.1 tot G.4 

2.6 GRa Groenzone GRa Bestemmingszone  

“binnengebied bouwblok ’t Bad” 

- 

2.7 ON Zone voor openbaar nut Bestemmingszone “Jeugdhotel” - 

2.8 Gc Zone met gemengde bestemming Gc Bestemmingzone “site voormalig 

provinciehuis” 

Gc.1 tot Gc.3 

2.9 Wa Zone voor wonen Wa Bestemmingszone “langsbebouwing 

Martelarenlaan en Diestsesteenweg” 

Wa.1 tot Wa.6 

2.10 Wb Zone voor wonen Wb Bestemmingzone “bebouwing zijstraten” Wb.1 tot Wb.3 

2.11 Wc Zone voor wonen Wc Bestemmingzone “hoeken bouwblokken” Wc.1 tot Wc.15 

2.12 Wd Zone voor wonen Wd Bestemmingszone 

“woonontwikkelingsgebied 

Coosemansstraat – Nollekensstraat” 

Wd.1 tot Wd.8 

2.13 FVc Zone voor fietsers en/of voetgangers FVc Bestemmingszone “woonerf 

woonontwikkelingsgebied” 

- 

2.14 T Zone voor tuinen T Bestemmingszone “tuinen bouwblokken” - 

2.15 VT Zone voor voortuinen VT Bestemmingszone “voortuinen 

Martelarenlaan” 

VT.1 tot VT.5 

2.16 Gd Zone met gemengde bestemming Gd Bestemmingszone “Kopgebouw 

Tiensesteenweg” 

- 

2.17 OW Zone voor openbare wegenis (diverse straatnamen) - 

2.18 P/OW Zone voor park en openbare wegenis Bestemmingszone “Park Belle Vue”  

2.19 SP Zone voor spoorwegen Bestemmingszone “Spoorweggeul”  
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2.2 ZONE MET GEMENGDE BESTEMMING Ga 
(“Stationsontwikkeling”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.2 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone Ga wordt begrensd door: 

- ten noorden, de rooilijn langs de Oude 

Diestsesteenweg; 

- ten oosten, de rooilijn langs de Martelarenlaan; 

- ten zuiden, de verlengde noordelijke rooilijn van de 

Karel Schurmansstraat; 

- ten westen, de grens met de Spoorweggeul.  

De zone met gemengde bestemming Ga wordt ook 

aangeduid als “bestemmingszone Stationsontwikkeling”. 

De zone Ga wordt verder verdeeld in deelzones: 

- deelzones Ga.1, Ga.2 en Ga.3 vormen samen het 

noordelijk deel van de bestemmingszone 

Stationsontwikkeling; 

- deelzones Ga.4, Ga.5 en Ga.6 vormen samen het 

centrale deel van de bestemmingszone 

Stationsontwikkeling; 

- deelzones Ga.7, Ga.8 en Ga.9 vormen samen het 

zuidelijk deel van de bestemmingszone 

Stationsontwikkeling. 

De afbakeningen van de bestemmingszone Ga en zijn 

deelzones zijn aangeduid op het bestemmingsplan. 

De afbakening van de bestemmingszone 

“Stationsontwikkeling” valt samen met de perimeter van het 

referentieproject voor de stationsontwikkeling, zoals dit in de 

toelichtingsnota werd beschreven.  

De twee publieke ruimten binnen deze perimeter, het 

zogenaamde “bovenplein” en “benedenplein”, maken deel uit 

van een afzonderlijke bestemmingszone, zone voor fietsers 

en/of voetgangers FVa. Deze zones geven aanleiding tot een 

bovengrondse driedeling van de stationsontwikkeling. 

De articulatie van het gebouw in verschillende 

bovenbouwvolumes geeft aanleiding tot een verdere opdeling 

in negen verschillende deelzones. 

Zie toelichtingsfiguur 2.2.1: “afbakening zone Ga 

(stationsontwikkeling)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.2.2: “indeling zone Ga 

(stationsontwikkeling)” 

2.2 .2  Bestemming 
 

Volgende bestemmingen zijn toegelaten in zone Ga: 

- Kantoren, met inbegrip van loketfuncties 

- Wonen in de brede zin, met uitsluiting van 

groepsverblijven voor studenten 

- Handel 

- Recreatie met inbegrip van bioscoop  

- Horeca, met uitsluiting van nachthoreca 

- Congrescentrum 

- Parkeren, met inbegrip van fietsparkings 

 

 

Vloerprogramma van het referentieproject (bruto 

vloeroppervlakten, inclusief circulatieruimten en exclusief 

technische ruimten op het dak): 

PROGRAMMA VOLUME VLOEROPP. 

   

kantoren zuid 6,7,8 15.650 

kantoren en loketten noord 2 4.400 

woontoren 1 4.000 

hotel budget 3 3.400 

hotel congres 5 4.000 

supermarkt 1,2,3 2.050 

concessie  4 2.250 

bioscoop 4 8.000 
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Deze bestemmingen moeten aan de oppervlakte-

bepalingen voldoen die in artikel 2.2.3.a (Bebouwing – 

bouwvolume) worden toegelaten.  

Gemeenschapsvoorzieningen en private dienstverlening 

in de sociale sector zijn in de hele zone Ga als 

hoofdbestemming toegelaten. 

subtotaal  43.750 

   

parkeergarage  27.800 

fietsenstalling  2.200 

   

subtotaal  30.000 

   

totaal  73.750 

   

totaal kantoren miv loket 45,8% 20.050 

totaal wonen miv hotel 26,1% 11.400 

totaal handel miv supermarkt 9,8% 4.300 

totaal recreatie miv bioscoop 18,3% 8.000 

   

subtotaal 100,0% 43.750 
 

2.2 .3  Bebouw ing 
 

a BOUW VOLUME  

De bebouwing in de zone “stationsontwikkeling” moet 

worden ontwikkeld volgens een samenhangend 

architecturaal concept voor de gehele zone. De globale 

architecturale samenhang primeert op de articulatie van 

de individuele bouwvolumes. 

 

 

 

De bebouwing en de bestemmingen in zone Ga moet aan 

volgende oppervlaktebepalingen voldoen (bruto 

vloeroppervlakten, inclusief circulatieruimten en 

exclusief technische ruimten op het dak en parkeren): 

- De totale nuttige vloeroppervlakte (d.i. de totale 

bruto vloeroppervlakte, exclusief parkeren voor 

wagens en fietsen) bedraagt maximaal 44.000 m²; 

- De totale oppervlakte voor wonen (met inbegrip 

van hotelfuncties, bergruimten buiten de woningen 

niet inbegrepen) bedraagt minimaal 25% van de 

totale nuttige vloeroppervlakte; 

- De totale oppervlakte voor kantoren bedraagt 

maximaal 21.000 m² en mag bovendien niet meer dan 

55 % van de totale nuttige vloeroppervlakte 

bedragen; 

- De totale oppervlakte voor handel bedraagt 

maximaal  4.800 m²; 

- De gecumuleerde oppervlakte voor handel en 

kantoren mag bovendien niet meer dan 65 % van de 

totale nuttige vloeroppervlakte bedragen; 

- Elke functionele eenheid handel heeft een 

maximale vloeroppervlakte van 400 m² (exclusief 

technieken, inclusief  bergruimten, 

De oppervlaktebepalingen beogen volgende doelstellingen: 

- een bovengrens op de totale omvang van de 

stationsontwikkeling; 

- een gegarandeerde multifunctionaliteit; 

- een gegarandeerd aandeel aan woonfuncties; 

- een bovengrens voor de kantoorfuncties en voor de 

handelsfuncties, met de mogelijkheid om gelijkvloerse 

kantoren om te vormen tot handelsfuncties; 

- de stimulans van horeca; 

- indien er geen bioscoopcomplex wordt voorzien, of indien 

de bioscoopfunctie met ter tijd verdwijnt, de mogelijkheid 

om deze te vervangen door een congrescentrum en/of 

door gemeenschapsvoorzieningen zoals auditoria voor 

het hoger onderwijs 
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personeelsruimten); er mag één functionele eenheid 

met een vloeroppervlakte tot maximaal 2000 m² 

gerealiseerd worden.  

- De totale oppervlakte voor recreatie bedraagt 

maximaal 8.500 m² (handel gekoppeld aan recreatie 

niet inbegrepen). Bij realisatie van een 

bioscoopcomplex, mag de totale capaciteit niet 

hoger liggen dan 2.200 zitplaatsen;  

- De vloeroppervlakte bestemd voor recreatie mag 

eveneens ingevuld worden met een congrescentrum, 

met een totale capaciteit van 2.200 zitplaatsen. De 

functioneel ondersteunende infrastructuur van het 

congrescentrum mag voor een gedeelte samen 

gebruikt worden met de hotelinfrastructuur en moet 

in voorkomend geval niet meegerekend worden in de 

vloeroppervlakte bestemd voor recreatie. 

- De vloeroppervlakte bestemd voor handel en 

voor recreatie mag in nevenbestemming met horeca 

worden ingevuld. De vloeroppervlakte bestemd voor 

wonen mag met horeca worden ingevuld, in zoverre 

deze strikt deel uitmaakt van (en gedimensioneerd is 

op) een hotelfunctie.  

- Voor gemeenschapsvoorzieningen en private 

dienstverlening in de sociale sector gelden geen 

beperkingen inzake vloeroppervlakte. 

In afwijking op art. 1.6 van de algemene bepalingen, 

gelden deze oppervlaktebepalingen voor de gehele zone 

Ga. 

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning 

moet zelf in een toelichtingsnota aantonen dat hij aan 

deze bepalingen voldoet. Dit gebeurt door (zowel in 

tabelvorm als op geschematiseerde grondplannen) per 

bouwlaag aan te geven hoeveel oppervlakte elk 

programma inneemt. 

Aan een vergunningsaanvraag die betrekking heeft op 

een gedeelte van de bestemmingszone Ga, moet ter 

informatieve titel een inrichtingsplan worden toegevoegd 

dat de vergunningverlenende overheid in staat stelt om 

deze oppervlaktebepalingen te verifiëren.  

b BOUW LIJNEN  

De begrenzingen tussen zone Ga en de omliggende 

zones – met uitzondering van de zone SP - gelden als 

verplichte bouwlijn.  Langsheen de zone SP mag de 

bouwlijn maximaal 50 cm worden teruggetrokken in 

functie van de te treffen veiligheidsmaatregelen ten 

aanzien van de spoorinfrastructuur en het spoorverkeer.  

De begrenzingen tussen twee deelzones binnen Ga 

 

 

De “sterke” contour van de stationsontwikkeling is essentieel 

voor de kwaliteit van de ruimere stationsomgeving en wordt 

daarom als verplichte bouwlijn vastgelegd. 

De begrenzing van elke deelzone wordt enigszins ruimer 

gekozen dan de bovenbouwvolumes uit het referentieproject 

(zie toelichtingsnota). Daardoor kan voor elk 

bovenbouwvolume het grondvlak worden geoptimaliseerd i.f.v. 
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gelden als uiterste bouwlijnen. Indien de bebouwing 

wordt teruggetrokken van een bouwlijn, dan wordt de 

ruimte tussen de uiterste bouwlijn en de gekozen 

bouwlijn ingericht in overeenstemming met de 

voorschriften van de aangrenzende (deel)zone.  

Indien een bouwlijn wordt teruggetrokken van de rooilijn, 

dan mag de onbebouwde ruimte niet worden afgesloten 

van het openbaar domein.  

De bestemmingzone Ga is voor 100% bebouwbaar. 

programmatorische en bouwkundige randvoorwaarden.  

 

In de hele bestemmingszone kan een “sokkel” worden 

gebouwd. In elke deelzone kan daarbovenop een 

“bovenbouw” worden gerealiseerd.  Voor elke deelzone 

mag het geprojecteerde grondvlak van de bovenbouw de 

maximale oppervlakte niet overschrijden: 

- Deelzone Ga.1: 350 m² 

- Deelzone Ga.2: 1000 m² 

- Deelzone Ga.3: 450 m² 

- Deelzone Ga.4: 1900 m² 

- Deelzone Ga.5: 0 m² 

- Deelzone Ga.6: 600 m² 

- Deelzone Ga.7: 700 m² 

- Deelzone Ga.8: 800 m² 

- Deelzone Ga.9: 600 m² 

 

De bovenbouw in zone Ga.8 heeft een grondvlak waarvan 

de gemiddelde lengte minstens het dubbele is van de 

gemiddelde breedte. De lengteas van het grondvlak moet 

een hoek van minstens 55° maken t.o.v. de rooilijn langs 

de Martelarenlaan.  

In ieder geval moeten twee bovenbouwvolumes steeds 

minstens zes meter tussenafstand bewaren.  

 

 

 

 

 

Vergelijking tussen oppervlakte van de deelzones en de 

maximale oppervlakte van de bovenbouwvolumes (maten in 

m²): 
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Ga.1 410 332 350 85% 

Ga.2 1658 804 1000 60% 

Ga.3 542 423 450 83% 

Ga.4 1969 1.830 1900 96% 

Ga.5 979 0 0 0% 

Ga.6 679 559 600 88% 

Ga.7 822 635 700 85% 

Ga.8 1848 740 800 43% 

Ga.9 743 574 600 81% 
 

c BOUW HOOGTEN  

De kroonlijsthoogten binnen de zone Ga worden bepaald 

t.o.v. de referentieniveaus voor het maaiveld langs de 

Martelarenlaan : 

- Voor deelzone Ga.1: 28,60 meter 

- Voor deelzone Ga.2: 29,60 meter 

- Voor deelzone Ga.3: 30,80 meter 

- Voor deelzones Ga.4, Ga.5, Ga.6: 34,20 meter 

- Voor deelzones Ga.7, Ga.8, Ga.9: 35,50 meter 

Voor de sokkelvolumes bedragen de maximale totale 

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.2.3: “bouwhoogten zone Ga 

(stationsontwikkeling)” 

Het referentieniveau van het maaiveld wordt afzonderlijk 

bepaald voor het noordelijke, het centrale en het zuidelijke 

deel.  

Gezien de terreinhelling, wordt in het noordelijk deel per 

deelzone een afzonderlijk referentieniveau opgegeven. Voor 

het tweede en het derde deel van de bestemmingszone is het 

referentieniveau van het maaiveld gelijk aan het gemiddelde 

maaiveldniveau op de Martelarenlaan over de lengte van het 

betreffende deel. 
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kroonlijsthoogten en het maximaal totaal aantal 

bouwlagen:  

- Voor het noordelijke deel: 14 meter (3 

bouwlagen) t.o.v. referentieniveau voor het maaiveld 

van deelzone Ga.2; 

- Voor het centrale deel: 12 meter (2 bouwlagen); 

- Voor het zuidelijke deel: 10 meter (2 bouwlagen).  

 

- Noordelijke deel: van 28,60  tot 30,80 meter; 

- Centrale deel: gemiddelde van 33,30 en 35,10 meter; 

- Zuidelijke deel: gemiddelde van 35,30 en 35,70 meter 

 

 

Voor de bovenbouwvolumes bedragen de maximale 

totale kroonlijsthoogten t.o.v. het referentieniveau voor 

het maaiveld en het maximaal totaal aantal bouwlagen 

(sokkelvolume inbegrepen):  

- Deelzone Ga.1: 40 meter (12 bouwlagen)  

- Deelzone Ga.2: 22 meter (5 bouwlagen) 

- Deelzone Ga.3: 35 meter (9 bouwlagen) 

- Deelzone Ga.4: 18 meter (4 bouwlagen) 

- Deelzone Ga.5: 12 meter (2 bouwlagen) 

- Deelzone Ga.6: 35 meter (9 bouwlagen) 

- Deelzone Ga.7: 22 meter (5 bouwlagen) 

- Deelzone Ga.8: 40 meter (11 bouwlagen) 

- Deelzone Ga.9: 29 meter (8 bouwlagen) 

Van de opgegeven kroonlijsthoogte in meter en het 

maximaal aantal bouwlagen geldt telkens de meest 

beperkende bepaling. 

Het peil van de gelijkvloerse verdieping mag maximaal 

één meter hoger en maximaal twee meter lager liggen 

dan het aangrenzende niveau van de heraangelegde 

Martelarenlaan.  

Bovenop het maximaal aantal bouwlagen mag één 

technische verdieping worden gerealiseerd. Deze 

technische verdieping mag geen verblijfs- of bergruimten 

bevatten. Indien de technische verdieping in het 

gevelvlak wordt gerealiseerd, mag de maximale 

kroonlijsthoogte met twee meter worden verhoogd. In het 

andere geval moeten de technische installaties over een 

gabariethoek van 45° van het gevelvlak worden 

teruggetrokken.  

Voor de berekening van de maximale kroonlijsthoogte werd 

volgende methode toegepast: 

- Maximale bouwhoogte voor de eerste twee bouwlagen = 

10 meter (zie sokkel) 

- Maximale bouwhoogte voor de lagen in de bovenbouw = 

aantal lagen x 3,4 meter + 1 meter (af te ronden naar een 

geheel getal) 

- Voor deelzone Ga.4 (bioscoopcomplex) werd een 

“virtuele” verdiepingshoogte van 4 meter toegepast. 

 

 

Bij de berekening van de kroonlijsthoogten in relatie tot het 

aantal bouwlagen, werd rekening gehouden met een ruime 

verdiepingshoogte i.f.v. woningbouw.  

Indien wordt gekozen voor een lagere verdiepingshoogte, 

impliceert dit dat voor het maximaal aantal bouwlagen niet de 

maximale kroonlijsthoogte zal worden bereikt.  

Indien wordt gekozen voor een hogere verdiepingshoogte (b.v. 

in functie van kantoren), zal binnen de maximale 

kroonlijsthoogte niet het maximaal toegelaten aantal 

bouwlagen kunnen worden gerealiseerd.  

In vergelijking met het referentieproject zijn in de deelzone 

Ga.1 twee extra bouwlagen toegelaten: 12 i.p.v. 10. Dit moet 

een eventuele verschuiving van hotelprogramma (deelzones 

Ga.3 en Ga.6) naar wonen in de enge zin toelaten.  

In vergelijking met het referentieproject is in de deelzones 

Ga.8 en Ga.9 één extra bouwlaag toegelaten, zonder dat de 

maximale kroonlijsthoogte werd opgetrokken. Dit moet een 

omzetting van kantoor naar woonprogramma stimuleren.   

d DAKVORM  

De dakhelling van de bebouwing in de hele 

bestemmingszone Ga bedraagt maximaal 10%. 

Bitumineuze dakdichtingen mogen voor de daken van het 

sokkelvolume niet zichtbaar gelaten worden. 

 

 

De daken moeten met visueel hoogwaardige materialen 

worden afgewerkt. De aanleg van groendaken wordt 

aangemoedigd.  
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e GEVELAFW ERKING  

Voor de gevels langs de Oude Diestsesteenweg, langs de 

Martelarenlaan, langs het “park Belle Vue” en langs de 

spoorwegzone (SP) gelden volgende voorschriften: 

- de gesloten geveldelen worden uitgevoerd in 

materialen met een steenachtig, gesloten karakter: 

baksteen, natuursteen, betonsteen, platen in 

architectonisch beton; de gevel langsheen het park 

Belle Vue kan uitgewerkt worden met een licht en 

open karakter.  

 

 

De architecturale uitwerking van de gevels van de 

stationsontwikkeling zijn even bepalend voor de kwaliteit van 

het project als de volumewerking. Zonder deze gevels volledig 

te willen determineren, legt het RUP de voornaamste 

uitgangspunten vast die bepalend zijn voor de 

stedenbouwkundige relatie van het project t.a.v. zijn omgeving. 

- de gelijkvloerse verdieping moet over de hele 

lengte van de gevel langs het publiek domein 

minstens 50% beglaasd worden (uitgezonderd de 

gevel langs de spoorwegzone), om het contact 

tussen de straat en de gelijkvloerse functies te 

maximaliseren; 

- de gevel langs de Martelarenlaan van de 

bovenbouwvolumes in de deelzones Ga.3 tot Ga.9 

moet minstens voor 80% gesloten zijn, om inkijk in 

de bestaande woningen langs de Martelarenlaan te 

voorkomen.  

- Uitsprongen uit de gevelvlakken die grenzen aan 

de zones OW, P/OW, FVa en SP zijn enkel toegelaten 

in de bovenbouw. De uitsprong bedraagt maximaal 1 

meter. 

- Uitsprongen uit de andere gevelvlakken zijn 

toegelaten.  

Voor reclame aan de buitenzijde van de gebouwen in 

zone Ga gelden de voorschriften van “zone IV” van de 

politieverordening. 

 

 

 

2.2 .4  Onbebouw de ruimte  
 

De ruimte die binnen de bestemmingzone 

“Stationsontwikkeling” (Ga) bovengronds onbebouwd 

zou blijven en die bovendien grenst aan het openbaar 

domein, mag niet worden afgesloten. De ruimte wordt 

aangelegd als publieke ruimte. 

 

2.2 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANGEN VOOR Z ACH T VERKEER  

De bovengrondse bebouwing in elk van de deelzones 

Ga.1, Ga.2, Ga.3, Ga.4, Ga.8 en Ga.9 heeft minstens één 

rechtstreekse toegang voor voetgangers vanaf het 

 

 

Er moet voldoende relatie bestaan tussen het programma in de 

stationsontwikkeling en de publieke ruimte: Martelarenlaan en 

Boven- en Benedenplein.  
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openbaar domein (Martelarenlaan of Oude 

Diestsesteenweg).  
 

De bebouwing in elk van de deelzones Ga.3 en Ga.4 heeft 

bovendien minstens één toegang voor voetgangers vanaf 

het “benedenplein” (zone FVa.1). 

De bebouwing in de deelzone Ga.9 heeft bovendien 

minstens één toegang voor voetgangers vanaf de zone 

“Park en openbare wegenis” (zone P/OW). 

De bovengrondse bebouwing in elk van de deelzones 

Ga.6 en Ga.7 heeft minstens één toegang voor 

voetgangers vanaf het “bovenplein” (zone FVa.2). 

Deze bepalingen gelden onverminderd de verplichting tot 

afsplitsbare gelijkvloerse verdiepingen (zie art. 2.2.5.d). 

De parking voor auto’s is voor voetgangers rechtstreeks 

toegankelijk via het bovenplein en via het benedenplein. 

De parking voor fietsers is voor voetgangers 

rechtstreeks toegankelijk via het benedenplein. 

 

 

De fietsenparking is toegankelijk voor fietsers vanaf het 

benedenplein en vanaf de Martelarenlaan. Eventuele 

toegangshellingen mogen niet meer dan 8 % bedragen. 

 

 

b TOEGANGEN VOOR AUTO ’S  

De autoparking is toegankelijk voor auto’s (zowel in- als 

uitrijden):  

- via de meest noordelijke gevel, aansluitend op 

de Oude Diestsesteenweg, 

- via de meest zuidelijke gevel, aansluitend op de 

Martelarenlaan.  

De toegangshellingen bevinden zich binnen de grenzen 

van de zone “stationsontwikkeling” . 

Een laad- en loskade kan slechts in de meest noordelijke 

of de meest zuidelijke gevel worden geïntegreerd. De 

eventuele helling moeten zich volledig binnen de grenzen 

van de zone Ga bevinden.  

Toegangen voor auto’s en eventueel vrachtwagens 

moeten in de zuidgevel geconcentreerd worden langs de 

westzijde. De totale breedte van deze toegangen mag niet 

meer dan 45 % van de totale gevelbreedte bedragen.  

Toegangen voor auto’s en eventueel vrachtwagens 

moeten in de noordgevel geconcentreerd worden langs 

de westzijde. De totale breedte van deze toegangen mag 

niet meer dan 80 % van de totale gevelbreedte bedragen.  

 

 

 

De parkeercapaciteit en de aansluiting op de Leuvense 

verkeersstructuur maken een dubbele in- en uitrit noodzakelijk. 

De inplanting van deze in- en uitritten wordt dwingend 

vastgelegd, omwille van de impact op de verkeersafwikkeling in 

de Martelarenlaan.  
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c INTERNE REL ATIES  

Afsplitsbare verdieping: 

De gelijkvloerse (en eventueel de eerste verdieping) moet 

als een afsplitsbare verdieping t.o.v. de hogere 

verdiepingen worden uitgevoerd. Dit betekent dat deze 

verdieping(en) volledig autonoom moet(en) kunnen 

functioneren t.o.v. de hogere verdiepingen. 

 

 

 

De gelijkvloerse verdieping moet voor een andere bestemming 

gebruikt kunnen worden dan de hogere verdiepingen. Dit moet 

een flexibele invulling in de toekomst verzekeren. Concreet 

wordt daarmee mogelijk dat de gelijkvloerse verdieping voor 

een publieksgerichte functie wordt gebruikt, zonder dat dit het 

gebruik van de bovenverdiepingen bemoeilijkt. 

Dit impliceert minstens dat afzonderlijke toegangen voor 

het gelijkvloers en de hogere verdiepingen worden 

voorzien en dat de vloer-tot-vloer hoogte van de 

gelijkvloerse verdieping minstens 4 meter bedraagt.  

- Indien de hogere verdiepingen bestemd worden 

voor hotel of recreatie, wordt dit gedeelte van het 

gebouw vrijgesteld van de verplichting tot 

afsplitsbaar gelijkvloers. 

- In het bijzonder moet het gelijkvloers van 

deelzone Ga.9 (langs de zuidelijke gevel van het 

project) een publieksgerichte functie bevatten, die 

toegankelijk is via de zuidgevel.  

 

 

Mogelijkheid congrescentrum: 

Indien een bioscoopcomplex én een hotel binnen de 

bestemmingszone wordt gerealiseerd, moeten de 

functies van het hotel (lobby, restaurant, foyer, …) in 

verbinding kunnen worden gesteld met het 

bioscoopcomplex (rechtstreeks of via een 

concessieruimte). 

De aanvrager zal deze onderlinge afstemming in een 

afzonderlijke toelichtingsnota bij de 

vergunningsaanvraag aantonen. 

De realisatie van een congrescentrum kan niet worden 

opgelegd, aangezien over een marktconforme exploitatie nog 

geen zekerheid bestaat.  

De voorschriften willen de exploitatie van een congrescentrum 

faciliteren, door het inbouwen van volgende mechanismen: 

- De verplichte koppeling tussen een bioscoopfunctie en 

een hotel, indien beide aanwezig; 

- De onmogelijkheid om de vloeroppervlakte, bestemd voor 

recreatie, om te zetten in een andere bestemming dan 

wonen. 

Publieke route naar benedenplein: 

Doorheen de deelzone FVa.1 (“benedenplein”) en/of de 

bebouwing in deelzone Ga.4 (ten zuiden van het 

“benedenplein”) worden publieke stijgstructuren 

voorzien tussen het niveau van de 

spoorwegonderdoorgang en dat van de Martelarenlaan. 

Zowel langs de noordzijde als langs de zuidzijde van het 

benedenplein moet een trap of roltrap worden 

gerealiseerd. Daarenboven moet een lift worden 

voorzien. 

Deze stijgstructuren zijn permanent en onbeperkt publiek 

toegankelijk. 

 

 

Het grote niveauverschil tussen de spoorwegonderdoorgang 

(24,75 meter) en het corresponderende peil van de 

Martelarenlaan (33,50 meter) maakt de beschikbaarheid van 

voldoende en aangepaste stijgstructuren noodzakelijk.  

De mechanische stijgstructuren (lift, eventueel roltrap) kunnen 

in het gebouw ten zuiden van het Benedenplein worden 

geïntegreerd, op voorwaarde dat deze stijgstructuren 

onbeperkt toegankelijk zijn.  
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d DOORG ANGEN VOOR Z ACHT VERKEER  

Doorheen de bestemmingszone “Stationsontwikkeling” 

(Ga) moeten drie routes voor zacht verkeer worden 

gerealiseerd. Deze routes zijn onbeperkt en integraal 

publiek toegankelijk. Ze mogen niet afsluitbaar zijn.  

 

 

De kwalitatieve aansluiting van de passerelle over de sporen 

en de spooronderdoorgang op de Martelarenlaan is een 

randvoorwaarde voor de realisatie van de stationsontwikkeling. 

- Eén doorgang leidt doorheen de zone 

“benedenplein” (FVa.1) en verbindt het 

locomotievenpad (zone FVa.3) met de 

spoorwegonderdoorgang (zie zone “Spoorweggeul”, 

SP). 

- Eén doorgang leidt doorheen de zone “bovenplein” 

(FVb) en verbindt de Martelarenlaan met de 

passerelle over de sporen (zie zone “Spoorweggeul”, 

SP). 

- Eén doorgang leidt doorheen het noordelijke deel 

van de zone “stationsontwikkeling” Ga. en verbindt 

het benedenplein (Fva.1) met de spoorwegzone, met 

het oog op de latere verbinding met de terreinen van 

Leuven-Noord. 

De drie onderdelen van de bestemmingszone Ga 

(noordelijk deel, centrale deel, zuidelijk deel) mogen 

functioneel met elkaar verbonden worden via de 

tussenliggende zones voor fietsers en/of voetgangers, 

respectievelijk het “benedenplein” (FVa.1) en het 

“bovenplein” (FVb).  

Voorschriften voor de bebouwing en inrichting van zones 

FVa.1 en FVb: zie de betreffende bepalingen per 

bestemmingszone. 

 

 

2.2 .6  Parkeren  
 

a PARKINGS VOOR FIETSEN  

In de bestemmingszone “stationsontwikkeling” moeten 

één of meer publiek toegankelijke pendelparkings voor 

fietsen worden voorzien. Deze fietsenparking(s) moet(en) 

in het noordelijke of centrale deel worden gerealiseerd.  

 

 

 

 

De pendelparking(s) voor fietsen moet(en) aan volgende 

voorwaarden voldoen: 

- Totaal aantal pendelparkings voor fietsen: 

minstens 1.600 plaatsen; 

- totale oppervlakte: minstens 1,50 m² bruto 

vloeroppervlakte per fietsenstalling (inclusief 

toegangen en circulatie); 

De stad wenst minstens 1.600 fietsenstallingen gerealiseerd te 

zien langs de Martelarenlaan. Het RUP legt een totale 

oppervlakte op, a rato van 1,50 m² per stalling (totaal minstens 

2.400 m²). Het is niet aangewezen om hangbeugels te 

voorzien, evenmin als gestapelde fietsrekken. De aanbevolen 

minimale breedte per fietsenstalling bedraagt 37,50 cm. 
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- bepalingen m.b.t. toegankelijkheid: zie art. 2.2.5; 

- het vloerpeil van de fietsparking bevindt zich niet 

lager dan het niveau van het benedenplein. Minstens 

75% van de fietsenparkings ligt boven het 

spoorwegniveau. Er wordt een toegang gerealiseerd 

vanaf het Benedenplein, waarlangs lichtinval 

mogelijk is. De gevel van de fietsparking boven 

spoorwegniveau wordt voor minstens 60% 

opengehouden; 

- de fietsparking is minstens tijdens de 

openingsuren van het trein- en busstation publiek 

toegankelijk; 

- de fietsenparking mag gedeeltelijk gelegen zijn 

onder zone F/Va 2. 

Supplementair aan de pendelparking voor fietsen moeten 

bestemmingsparkings voor fietsen worden voorzien: 

- minstens één per woongelegenheid 

- minstens één per 100 m² netto vloeroppervlakte 

van de kantoren 

Volgende bestemmingen worden vrijgesteld van de 

verplichting tot bestemmingsparkings voor fietsen: 

recreatie (inclusief bioscoop), handel, horeca en hotels. 

Deze vrijstelling geldt op voorwaarde dat de 

pendelparking in functie van complementair 

medegebruik wordt toegankelijk gesteld voor de 

gebruikers  van deze bestemmingen. 

De bestemmingsparkings voor fietsen, met uitzondering 

van de parkings voor woningen, mogen toegevoegd 

worden aan de pendelparking voor fietsen en als één 

geheel geëxploiteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verdient aanbeveling om de bestemmingsparkings voor 

fietsen zo kort mogelijk bij de betreffende functies worden 

ingeplant. Concreet zouden de functies in het zuidelijk gedeelte 

van zone Ga over een afzonderlijke fietsenparking moeten 

beschikken, indien de pendelparking voor fietsen in het 

noordelijk gedeelte wordt voorzien. 
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b PARKINGS VOOR AUTO ’S  

Algemeen 

De totale parkeercapaciteit voor auto’s binnen de 

bestemmingszone “stationsontwikkeling” is de som van 

de volgende parkeervoorzieningen: 

 

 

 

 

- pendelparkings t.b.v. gebruikers van het trein- en 

busstation; 

- bestemmingsparkings voor het programma dat 

in de bestemmingzone Ga wordt gerealiseerd; 

- bestemmingsparkings voor het programma dat 

buiten de zone Ga werd/wordt gerealiseerd. 

De verschillende parkeervoorzieningen gebruiken 

dezelfde toegangen voor auto’s.  

De verschillende parkeervoorzieningen kunnen als één 

gemeenschappelijke parking worden geëxploiteerd, met 

uitzondering van de parkings bestemd voor wonen. 

De parkeerplaatsen, bestemd voor wonen, moeten 

zodanig worden ingericht dat een exclusief gebruik door 

de bewoners mogelijk is.   

 

 

Pendelparkings 

Binnen zone Ga worden maximaal 600 pendelparkings 

gerealiseerd ten behoeve van de gebruikers van het trein- 

en busstation. De parking mag gedeeltelijk gelegen zijn 

onder de zones F/Va1 en F/Va.2. 

De pendelparkings moeten voor voetgangers 

rechtstreeks aansluiten op de spoorwegonderdoorgang 

via het benedenplein (zone FVa.1) en op de passerelle via 

het bovenplein (zone FVa.2).  

De pendelparkings kunnen in secundaire orde worden 

gebruikt ten behoeve van andere programma’s, waarvan 

het gebruik complementair is in de tijd. Dit gebruik in 

secundaire orde mag de goede werking als 

pendelparking echter niet in het gedrang brengen.  

 

De capaciteit van de pendelparking die wordt voorzien in de 

stationsontwikkeling, komt overeen met de totale capaciteit van 

de parkings langs de Martelarenlaan en op de Centrale 

Werkplaatsen. Deze parkings zullen gesloten worden zodra de 

nieuwe parking in de stationsontwikkeling in gebruik wordt 

genomen.  

Om die reden is de realisatie van de stationsontwikkeling nodig 

om de ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen en de 

hertracering van de Martelarenlaan te kunnen uitvoeren.  

 

Bestemmingsparkings  

De volledige parkeerbehoefte voor het gerealiseerde 

programma in zone Ga moet binnen de eigen 

bestemmingszone worden gedekt. De parking mag 

gedeeltelijk gelegen zijn onder de zones F/Va1 en F/Va.2. 

Het maximaal aantal bestemmingsparkings wordt 

bepaald volgens volgende parkeerratio’s 

(vloeroppervlakten in bruto m², exclusief technische 

 

 

De definitie van de parkeerratio’s is een evenwichtsoefening. 

Te weinig parkeerplaatsen leidt tot afwenteling van de 

parkeerdruk op het openbaar domein. Te veel parkeerplaatsen 

trekt onnodig veel auto’s aan. 

Gezien de optimale bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
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ruimten en inclusief circulatie): 

- Kantoren: 1 per 100 m²  

- Wonen: 1 per 150 m² 

- Hotel:  1 per 50 m² 

- Handel en horeca: 1 per 100 m² 

- Recreatie: 1 per 50 m²  

- Congrescentrum: 1 per 50 m² 

Het minimaal aantal parkeerplaatsen wordt vastgelegd op 

90% van het maximum. 

Naast de nodige bestemmingsparkings voor het 

programma binnen de eigen zone, mogen binnen Ga ook 

bestemmingsparkings voor bestaande of toekomstige 

programma’s buiten de zone Ga worden gerealiseerd.  

Functies waarvan de aanvrager kan aantonen dat hun 

gebruik (geheel of gedeeltelijk) in de tijd complementair 

is aan het gebruik van de pendelparking, mogen voor de 

(gehele of gedeeltelijke) invulling van hun 

parkeerbehoefte een beroep doen op de pendelparking.  

De parkeerplaatsen die complementair worden gebruikt, 

worden afgetrokken van het te realiseren aantal 

bestemmingsparkings.  

Parkings bestemd voor bewoners (zowel binnen als 

buiten de zone Ga) komen in ieder geval niet in 

aanmerking voor complementair gebruik van de 

pendelparking. 

Er worden binnen de zone Ga maximaal 375 

bestemmingsparkings effectief gerealiseerd. 

  

en per fiets, en gezien de selectieve bereikbaarheid voor per 

auto, worden (naar Leuvense normen) relatief “strenge” 

parkeerratio’s gehanteerd.  

Buiten de kantooruren (avond, weekend) is de pendelparking 

beschikbaar. Programma’s die in de tijd complementair zijn met 

kantoren (recreatie, hotel) kunnen gerealiseerd worden zonder 

dat bijkomende parkeerplaatsen vereist zijn.  

Specifiek voor handel en voor recreatie wordt de parkeerratio 

zeer scherp gesteld, omdat deze functies slechts te 

verantwoorden zijn omwille van de nabijheid van het openbaar 

vervoer. Zo moet de handel eerder reizigers dan 

geïnteresseerden uit de wijde omgeving recruteren. 

Indien buurtparkings worden gerealiseerd binnen het effectieve 

maximum van 375 bestemmingsparkings, dan vergroot het 

aandeel bestemmingsparkings dat via complementair gebruik 

van de pendelparking moet worden ingevuld.  

Deze balans kan in de tijd worden aangepast, naarmate de 

vraag naar buurtparkings vergroot (op voorwaarde dat er 

andere bestemmingsparkings in aanmerking komen voor 

complementair gebruik van de pendelparking) of verkleint.. 

 

2.2 .7  Faser ing  
 

De bestemmingszones Benedenplein en Bovenplein 

(FVa) moeten gelijktijdig met de bestemmingszone 

Stationsontwikkeling (Ga) worden gerealiseerd.  

De bebouwing in zone Ga kan gefaseerd worden 

uitgevoerd, mits aan volgende bepalingen wordt voldaan: 

- Wanneer een stedenbouwkundige vergunning 

wordt aangevraagd voor een gedeelte van zone Ga, 

dan moet ten informatieve titel een inrichtingsplan 

voor de hele zone Ga worden toegevoegd aan het 

aanvraagdossier. Dit inrichtingsplan geeft minstens 

inzicht in het bouwvolume, het programma en de 

fasering; 

- het noordelijke, centrale en zuidelijke deel 

moeten elk als één geheel worden vergund en 

gerealiseerd; 

 

 

 

Het inrichtingsplan moet toelaten om de oppervlaktebepalingen 

voor de invulling van de toegelaten bestemmingen (opgesteld 

voor het geheel van zone Ga) te verifiëren. De aanvrager voegt 

bij een inrichtingsplan de gevraagde toelichtingsnota toe om 

aan te tonen dat het inrichtingsplan aan de voorgeschreven 

oppervlaktebepalingen voldoet.  

Het is bouwkundig en stedenbouwkundig aangewezen om het 

bouwvolume onder het niveau van de Martelarenlaan 

(voornamelijk parkings) in één fase uit te voeren. In geval van 

een gefaseerde bovenbouw wordt het integrale ondergrondse 

gedeelte samen met de eerste fase van de bovengrondse 
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- het Bovenplein en het Benedenplein (FVa) 

moeten gerealiseerd worden gelijktijdig met het 

aangrenzende deel van zone Ga dat eerst wordt 

gerealiseerd ; 

- de nog onbebouwde delen van zone Ga worden 

ingericht als fietsparking en/of kiss and ride zone. De 

totale oppervlakte voor fietsparkings (tijdelijk en 

definitief) moet in elke fase het opgelegde minimum 

bereiken; 

slechts de beschreven locaties in de noordelijke en 

zuidelijke zonegrens kunnen gebruikt worden voor de 

ontsluiting van de parking. 

bebouwing aangevraagd en gerealiseerd. 

De totale parkeercapaciteit (600 pendelparkings + 375 

bestemmingsparkings) kan in de eerste fase geldig worden 

vergund door in de aanvraag het aantal bestemmingsparkings 

in complementair gebruik met de pendelparking te beperken. 

Bij de aanvraag en de realisatie van de volgende bouwfase(n) 

kunnen de nodige bestemmingsparkings voor het bijkomend 

programma worden vrijgemaakt binnen het reeds 

gerealiseerde contingent van 600+375 parkeerplaatsen door 

het aantal bestemmingsparkings in complementair gebruik met 

de pendelparking te verhogen. 

 

2.2 .8  Afw i jk ingen van de  
a lgemene  bepal ingen  
Pr iva te  bui tenru imte  

 

De algemene bepalingen 1.3.3 en 1.4.4.A zijn niet van 

toepassing.  

In afwijking op de algemene bepaling 1.4.4.A moet per 

Per woning moet een individuele private buitenruimte 

worden voorzien van minimaal 4m² oppervlakte. 

 

Omwille van de ligging vlak bij de sporen en de aanwezigheid 

van het park, wordt de verplichting op de aanleg van private 

buitenruimte in oppervlakte beperkt t.o.v. de algemene 

bepaling. bouwverordening. 

2.2 .9  Beheersmaatregelen  
 

Met uitzondering van de parkings bestemd voor 

bewoners, mogen alle parkeerplaatsen in een 

rotatiesysteem beheerd worden. De parkings voor 

bewoners moeten in ieder geval vast toegewezen 

worden.  
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2.3 ZONE VOOR FIETSERS EN/OF VOETGANGERS FVa 
(“Benedenplein” en “Bovenplein”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.3 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone FVa is samengesteld uit twee 

deelzones die niet aan elkaar grenzen. 

Deelzone FVa.1 (ook aangeduid als “Benedenplein”) 

wordt als volgt afgebakend: 

- ten noorden, de deelzone Ga.3 van zone Ga; 

- ten oosten, de rooilijn langs de Martelarenlaan; 

- ten zuiden, de deelzone Ga.4 van zone Ga; 

- ten westen, de grens met de Spoorweggeul. 

Deelzone FVa.2 (ook aangeduid als “Bovenplein”) wordt 

als volgt afgebakend: 

- ten noorden, de deelzone Ga.6 van zone Ga; 

- ten oosten, de rooilijn langs de Martelarenlaan; 

- ten zuiden, de deelzone Ga.7 van zone Ga; 

- ten westen, de grens met de Spoorweggeul. 

-  

Zie toelichtingsfiguur 2.3.1: “afbakening zone FVa 

(Benedenplein en Bovenplein)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.3.2: “indeling zone FVa  

(Benedenplein en Bovenplein)” 

 

De bestemmingszones “Benedenplein” en “Bovenplein” 

vormen een conceptueel en functioneel onderdeel van de 

zone “Stationsontwikkeling” (Ga).  

Om het publiek en (bovengronds) onbebouwd karakter te 

benadrukken, worden beide gebieden ondergebracht in een 

afzonderlijke bestemmingzone. 

2.3 .2  Bestemming 
 

De zone is bestemd voor publieke buitenruimte, 

gereserveerd voor fietsers en/of voetgangers.  

Binnen de bestemmingszone FVa is bovendien parkeren, 

met inbegrip van fietsparkings, toegelaten onder het peil 

van de publieke buitenruimte 

 

 

2.3 .3  Onbebouw de ruimte  
 

a FUNCTIE  

De deelzones FVa.1 en FVa.2 worden ingericht als 

buitenruimte, gereserveerd voor fietsers en voetgangers.   

De deelzones zijn permanent en integraal publiek 

toegankelijk. Ze mogen niet worden afgesloten. 
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b PEIL  

Het peil van de buitenruimte in zone FVa.1 (het 

benedenplein) wordt zodanig gekozen dat: 

- zonder treden wordt aangesloten op het peil van 

de spoorwegonderdoorgang; 

- een minimale vrije hoogte van 2,50 meter en een 

gemiddelde vrije hoogte van minstens 3,50 meter 

wordt gerealiseerd tussen het afgewerkt peil van het 

benedenplein en de overbrugging van de 

Martelarenlaan; 

- via een gelijkmatig stijgingspercentage de 

verbinding mogelijk is tussen het benedenplein en 

het locomotievenpad (zie zone FVb); 

- een route tussen het locomotievenpad en de 

spoorwegonderdoorgang zonder treden mogelijk is. 

Het peil van de buitenruimte in zone FVa.2 (het 

bovenplein) wordt zodanig gekozen dat: 

- zonder treden wordt aangesloten op het peil van 

de passerelle over de sporen; 

- zonder treden wordt aangesloten op het peil van 

het voetpad langs de Martelarenlaan; 

- een route tussen de passerelle en de 

Martelarenlaan zonder treden mogelijk is.  

 

 

 

 

Het bovenplein en het benedenplein moeten een vlotte 

verbinding voor fietsers en voetgangers mogelijk maken 

tussen het stadscentrum enerzijds en de Kop van Kessel-Lo 

anderzijds. 

 

 

c INRICHTING  

Beide deelzones mogen volledig worden verhard. 

 

 

2.3 .4  Bebouw ing 
 

Boven het peil van de publieke buitenruimte zijn enkel 

constructies toegelaten ten behoeve van de circulatie 

voor fietsers en/of voetgangers. 

De ruimte onder de publieke buitenruimte (m.i.v. de ruimte 

onder trappen) mag worden bebouwd en ingericht t.b.v. 

bestemmingen die in zone Ga zijn toegelaten.  

Luifels boven de toegangen tot de gebouwen zijn 

toegelaten.  

De deelzones mogen overbouwd worden met een 

overkapping. De vrije hoogte tussen deze overkapping en 

het aangrenzende peil van de Martelarenlaan moet 

minstens vijf meter bedragen.  

 

 



Stad Leuven  Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid 

RUP GGR-K2a Martelarenlaan  22/11/2012                    Pagina 33 van 94 

 

2.3 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANKELIJKHEID VOOR Z ACHT VERKEER  

De deelzones zijn permanent en integraal publiek 

toegankelijk voor fietsers en voetgangers.  

Ze mogen niet worden afgesloten. 

De deelzones FVa.1 en FVa.2 geven toegang tot de 

aanpalende bebouwing in de zone Ga.  

 

 

b TOEGANKELIJKHEID VOOR AUTO ’S  

De publieke buitenruimte in de deelzones is enkel 

toegankelijk voor dienstverkeer (onderhoud, 

hulpdiensten, …). 

Eventuele ondergrondse parkeerlagen worden bediend 

vanuit de aanpalende deelzones in de bestemmingszone 

“stationsontwikkeling”. Ze worden ontsloten via de 

voorziene in- en uitritten voor de zone Ga.  

 

 

c DOORG ANGEN VOOR Z ACHT VERKEER  

Verbindingen tussen Kessel-Lo en Leuven: 

Doorheen de bestemmingszones FVa.1 en FVa.2 moeten 

twee routes voor zacht verkeer worden gerealiseerd. Deze 

routes zijn onbeperkt en integraal publiek toegankelijk. Ze 

mogen niet afsluitbaar zijn.  

- Eén doorgang leidt doorheen de zone 

“benedenplein” (FVa.1) en verbindt het 

locomotievenpad (zone FVb) met de 

spoorwegonderdoorgang (zie zone “Spoorweggeul”, 

SP). De overbrugging van het benedenplein voor de 

Martelarenlaan heeft een minimale vrije breedte 

(gemeten langs de as van de Martelarenlaan) van 25 

meter. 

- Eén doorgang leidt doorheen de zone 

“bovenplein” (FVb) en verbindt de Martelarenlaan met 

de passerelle over de sporen (zie zone 

“Spoorweggeul”, SP).    

 

 

Publieke routes naar het benedenplein: 

Doorheen de deelzone FVa.1 (“benedenplein”) en/of de 

bebouwing in deelzone Ga.4 (ten zuiden van het 
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“benedenplein”) worden publieke stijgstructuren voorzien 

tussen het niveau van de spoorwegonderdoorgang en dat 

van de Martelarenlaan. Zowel langs de noordzijde als 

langs de zuidzijde van het benedenplein moet een trap of 

roltrap worden gerealiseerd. Daarenboven moet een lift 

worden voorzien. 

Deze stijgstructuren zijn permanent en onbeperkt publiek 

toegankelijk. 

2.3 .6  Parkeren  
 

a PARKINGS VOOR FIETSEN  

Binnen de deelzone FVa.2 kan onder het peil van de 

buitenruimte een gedeelte van de fietsparking worden 

voorzien die in zone Ga wordt opgelegd / toegelaten.  

Hiervoor gelden dezelfde voorschriften als voor de 

fietsparking in zone Ga.  

 

b PARKINGS VOOR AUTO ’S  

Binnen de deelzones FVa.1 en FVa.2 kan onder het peil 

van de buitenruimte een gedeelte van de autoparking 

worden voorzien die in zone Ga wordt opgelegd / 

toegelaten.  

Hiervoor gelden dezelfde voorschriften als voor de 

autoparkings in zone Ga. 

In totaal kunnen in zone Ga en Fva.1 en Fva.2 niet meer of 

minder parkings worden toegelaten dan beschreven in artikel 

2.2.6. 

2.3 .7  Faser ing  
 

Zie 2.2.7: fasering bestemmingszone Ga.  

2.3 .8  Beheersmaatregelen  
 

Zie 2.2.9: beheersmaatregelen bestemmingszone Ga.  
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2.4 ZONE VOOR FIETSERS EN/OF VOETGANGERS FVb 
(“Locomotievenpad”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.4 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone FVb wordt afgebakend zoals 

aangeduid op het bestemmingsplan.  

De bestemmingzone wordt ook aangeduid als 

“Locomotievenpad”. 

De bestemmingzone wordt opgedeeld in twee deelzones:  

- FVb.1 is het gedeelte ten westen van het uiteinde 

van de Rondestraat, dat de overgang maakt tussen de 

geul van het locomotievenpad en het benedenplein 

(zone FVa.1); 

- FVb.2 is het gedeelte ten oosten van het uiteinde 

van de Rondestraat, dat de verbinding maakt met de 

Centrale Werkplaatsen. 

Zie toelichtingsfiguur 2.4.1: “afbakening zone FVb 

(Locomotievenpad)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.4.2: “indeling zone FVb 

(Locomotievenpad)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.4.3: “te verwerven eigendommen voor 

realisatie zone FVb” 

Om het benedenplein (zone FVa.1 – FVb.1), de 

ongelijkvloerse kruising met de Martelarenlaan en de 

verbinding met het Locomotievenpad (zone FVb.2) te kunnen 

realiseren, is de verwerving en de afbraak van volgende 

eigendommen nodig:  

- Langs de Martelarenlaan: 9
E
 7l2, 9

E
 7r2, 9

E
 7s2 en 9

E
 

8h5 (nr 15); 

- Langs de Ernest Solvaystraat: 9
E
 8m5 (nr 54), 9

E
 8l5 (nr 

56), 9
E
 8r3 (nr 58), 9

E
 8k4 (nr 60), 9

E
 8r5 (nr 62) 

Deze eigendommen vallen binnen de afbakening van zone 

FVb. 

Voor de verwerving van deze eigendommen zal een 

onteigeningsplan worden opgemaakt.  

2.4 .2  Bestemming 
 

De zone is bestemd voor publieke buitenruimte, 

gereserveerd voor fietsers en/of voetgangers. 

Binnen de bestemmingszone FVb is een beperkt 

programma voor horeca (met uitsluiting van 

nachthoreca), handel, recreatie, diensten of 

gemeenschapsvoorzieningen mogelijk, rekening houdend 

met de bepalingen voor bebouwing. 

 

2.4 .3  Onbebouw de ruimte  
 

a FUNCTIE  

De deelzone FVb.1 wordt ingericht als een verkeersvrije 

verblijfsruimte als scharnier tussen de 

stationsontwikkeling en de bebouwing van Kessel-Lo. 

 

 

 



Stad Leuven  Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid 

RUP GGR-K2a Martelarenlaan  22/11/2012                    Pagina 36 van 94 

 

Deze verblijfsruimte functioneert bovendien als verzamel- 

en toegangsruimte voor het station en de verbinding naar 

de binnenstad. 

Deelzone FVb.2 wordt ingericht als verkeersvrije, groene 

verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de 

stationsomgeving en de Centrale Werkplaatsen.  

 

b PEIL  

Deelzone FVb.2 wordt ingericht op het bestaande peil van 

de geul. 

Het peil van deelzone FVb.1 wordt zodanig gekozen dat ze 

de deelzone FVb.2 met een gelijkmatig 

stijgingspercentage en zonder treden aansluit op de 

buitenruimte van zone FVa.1 (het benedenplein) en het 

peil van de spoorwegonderdoorgang. 

Een gedeelte van deelzone FVb.2 kan worden aangelegd 

op het peil van de Ernest Solvaystraat. 

 

c INRICHTING  

De taluds in deelzone FVb.2 blijven onverhard.  

 

2.4 .4  Bebouw ing 
 

Op de grens tussen de zone FVb.1 en de openbare ruimte 

van de Ernest Solvaystraat kan een paviljoengebouw 

gerealiseerd worden met een grondvlak van maximaal 200 

m². Het paviljoengebouw moet zowel vanaf het niveau van 

de Ernest Solvaystraat / Martelarenlaan als van het 

benedenplein toegankelijk zijn. Het paviljoen heeft een 

maximale kroonlijsthoogte van 6 meter boven de 

Martelarenlaan. Daarbinnen mogen maximaal 2 

bovengrondse bouwlagen t.o.v. het benedenplein worden 

gerealiseerd. De dakvorm is vrij. Boven de kroonlijst mag 

geen extra bouwlaag worden gerealiseerd, tenzij voor 

technische installaties.  

Voor de bebouwing van zone ON mag een 

toegangsportaal voorzien worden in een uitbouw in zone 

FVb van maximaal 5 meter diep. 

Het paviljoen functioneert als een “scharnier” tussen de 

Martelarenlaan en het benedenplein. Het moet een publiek 

programma herbergen dat op beide publieke ruimtes aansluit.  

2.4 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANGEN VOOR Z ACH T VERKEER  

De zone FVb is permanent en integraal publiek 

toegankelijk voor fietsers en voetgangers.  
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Ze mag niet worden afgesloten. 

De deelzone FVb.1 geeft toegang tot de aanpalende 

bebouwing in de zone Gb.1. 

b TOEGANGEN VOOR AUTO ’S  

De zone is enkel toegankelijk voor dienstverkeer 

(onderhoud, hulpdiensten, …), met uitzondering van het 

gedeelte dat correspondeert met het niveau van de 

Rondestraat, grenzend aan de zone ON (jeugdhotel). Hier 

is regulier bestemmingsverkeer toegelaten.  

 

c DOORG ANGEN VOOR Z ACHT VERKEER  

Verbinding tussen Kessel-Lo en Leuven: 

Doorheen de bestemmingszone FVb moet een route voor 

zacht verkeer worden gerealiseerd. Deze route is 

onbeperkt en integraal publiek toegankelijk. Ze mag niet 

afsluitbaar zijn.  

 

Verbindingen met het aangrenzende openbaar 

domein: 

Er moeten verbindingen voor voetgangers worden 

gerealiseerd tussen enerzijds de zone FVb.1 en anderzijds 

de Rondestraat, de Ernest Solvaystraat en de noordelijke 

eindsectie van de Martelarenlaan. 

Er moeten bovendien verbindingen voor fietsers en 

rolstoelgebruikers worden gerealiseerd tussen enerzijds 

de zone FVb.1 en anderzijds de Rondestraat, de Ernest 

Solvaystraat en de Diestsesteenweg (via zone GRa).  

 

2.4 .6  Parkeren  
 

Binnen de zone FVb is parkeren voor auto’s niet 

toegelaten, uitgezonderd maximaal drie 

kortparkeerplaatsen voor het jeugdhotel aansluitend op 

het niveau van (en toegankelijk van) de Rondestraat. 

Het programma van het paviljoen dat binnen de zone 

FVb.1 en de Ernest Solvaystraat kan worden gerealiseerd, 

wordt vrijgesteld van de verplichting  om parkeerplaatsen 

te voorzien.  

 

 

 

 

Dit publiek programma is hoofdzakelijk gericht op passanten 

te voet en per fiets. Het gemotoriseerd bestemmingsverkeer 

kan gebruik maken van de parking in zone Ga 

(stationsontwikkeling).  

2.4 .7  Faser ing  
 

Zie fasering zone Gb. 

De realisatie van een paviljoengebouw in zone FVb mag 

later gebeuren dan de aanleg van het benedenplein, mits 

 



Stad Leuven  Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid 

RUP GGR-K2a Martelarenlaan  22/11/2012                    Pagina 38 van 94 

 

in de aanvraag voor het benedenplein wordt aangetoond 

dat met deze aanleg de realisatie van dit gebouw niet 

wordt onmogelijk gemaakt. 
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2.5 ZONE MET GEMENGDE BESTEMMING Gb  
(“Bouwblok ’t Bad en directeurswoning”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.5 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone Gb wordt begrensd door: 

- de rooilijn van de gehertraceerde Martelarenlaan; 

- de zonegrens met bestemmingszone Gc  

(“site voormalig provinciehuis”); 

- de zonegrens met bestemmingszone GRa 

(“binnengebied bouwblok ’t Bad”); 

- de zonegrens met bestemmingszone FVb 

(“Locomotievenpad”). 

De zone met gemengde bestemming Gb wordt ook 

aangeduid als “bestemmingszone bouwblok ’t Bad en 

directeurswoning”. 

De zone Gb wordt verder verdeeld in vier deelzones, Gb.1 

tot Gb.4, zoals aangeduid op het bestemmingsplan. 

Zie toelichtingsfiguur 2.5.1: “afbakening zone Gb  

(bouwblok ’t Bad en directeurswoning)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.5.2: “indeling zones Gb, GRa en ON  

(bouwblok ’t Bad en jeugdhotel)” 

Omschrijving van de deelzones: 

- Deelzone Gb.1 omvat het kops volume dat grenst aan 

het Locomotievenpad; 

- deelzone Gb.2 omvat het langs volume in de bocht van 

de Martelarenlaan; 

- deelzone Gb.3 omvat de vier eventueel te behouden 

woningen langs de Oude Diestsesteenweg; 

- deelzone Gb.4 omvat de directeurswoning op de site van 

het Jeugdhotel m.i.v. de twee kleinere aangrenzende 

woningen. 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.17.2: “te verwerven eigendommen voor 

hertracering noordelijke eindsectie Martelarenlaan (zone OW)” 

 

Om de hertracering van de noordelijke eindsectie van de 

Martelarenlaan te kunnen realiseren, is de verwerving en de 

afbraak van volgende eigendommen nodig:  

- Langs de Diestsesteenweg: perceel 8F 254 c7 (zonder 

huisnummer); 

- Langs de Oude Diestsesteenweg: percelen 9
E
 3 z2 (nr. 

17), 9
E
 3 y2 (nr. 19), 9

e
  3 n3 (nr. 21) en 9

E 
3 x3 (nr. 23); 

- Langs de Martelarenlaan: percelen 9
E
 3 y3, 9

E
 3 v3, 9

E
 3 

w3 (zonder huisnummer). 

Deze eigendommen vallen gedeeltelijk binnen de afbakening 

van zone OW en gedeeltelijk binnen Wc.15 respectievelijk Gb. 

Voor de verwerving van deze eigendommen zal een 

onteigeningsplan worden opgemaakt. 
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2.5 .2  Bestemming 
 

Volgende bestemmingen zijn toegelaten in zone Gb: 

- Kantoren, met inbegrip van loketfuncties 

- Wonen in de brede zin, met uitsluiting van 

groepsverblijven voor studenten  

- Handel 

- Recreatie  

- Horeca met uitsluiting van nachthoreca 

Deze bestemmingen moeten aan de oppervlakte-

bepalingen voldoen die in artikel 2.5.3.a (Bebouwing – 

bouwvolume) worden voorgeschreven. 

Gemeenschapsvoorzieningen en private dienstverlening 

in de sociale sector zijn in de hele zone Gb als 

hoofdbestemming toegelaten.  

 

2.5 .3  Bebouw ing 
 

a BOUW VOLUME  

De bebouwing en de bestemmingen in zone Gb moet aan 

volgende bepalingen voldoen: 

 

- Minstens 50% van de totale vloeroppervlakte 

binnen de deelzones Gb.1, Gb.2 en Gb.3 is bestemd 

voor wonen (m.i.v. hotel). 

- In deelzone Gb.1 moet de bouwlaag die 

correspondeert met zone FVb.1 een publiek 

toegankelijke bestemming krijgen: handel, horeca 

(met uitsluiting van nachthoreca), recreatie, 

loketfunctie, …. 

In deelzones Gb.1 en Gb.2 mag de bestaande bebouwing 

niet behouden worden. 

 

Binnen zone Gb wordt gesloten bebouwing gerealiseerd. 

Het behoud van de directeurswoning in deelzone Gb.4 is 

evenwel uitdrukkelijk toegelaten. In dit geval hoeven de 

bouwvoorschriften die daar niet mee conformeren niet 

opgevolgd te worden.  

De gesloten bebouwing mag in deelzone Gb.4 worden 

onderbroken voor de realisatie van een doorgang voor 

zacht verkeer.  

Voor de herontwikkeling van site ’t Bad wordt een gemengd 

programma vooropgesteld, met een gegarandeerd aandeel 

aan woningen. De woonkwaliteit die hier kan worden 

gegenereerd is immers goed: achterliggende groenzone, 

nabijheid openbaar vervoer, nabijheid stadscentrum, … 

Voor deelzone Gb.4 is de woonfunctie geen verplichting. De 

omgevingsfactoren maken deze plek als woonlocatie niet 

ideaal: ter hoogte van de aansluiting van de Martelarenlaan op 

de Diestsesteenweg, en met het Jeugdhotel langs de 

achterzijde. Deze deelzone kan daarom volledig met een niet-

woonprogramma worden opgevuld.  

In deelzone Gb.4 is het behoud van de directeurswoning 

mogelijk, omwille van haar architecturale en cultuurhistorische 

waarde. De gebouwstructuur en de problematische aansluiting 

op het jeugdhotel bemoeilijken een zinvol hergebruik. Daarom 

wordt vervangende nieuwbouw eveneens mogelijk gemaakt. 

Zie toelichtingsfiguur 2.5.3: “behoud bestaande bebouwing in 

zone Gb” 
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b BOUW LIJNEN  

De gelijkvloerse en de eerste verdieping van deelzones 

Gb.1 en Gb.2 mogen maximaal drie meter van de rooilijn 

langs de Martelarenlaan worden teruggetrokken. De 

rooilijn geldt als verplichte bouwlijn voor de hogere 

verdiepingen.  

De rooilijn langs de Oude Diestsesteenweg geldt als 

verplichte bouwlijn voor deelzones Gb.3 en Gb.4. 

De begrenzingen tussen twee deelzones gelden als 

verplichte bouwlijn. 

Waar de bebouwing wordt teruggetrokken van het publiek 

domein (zone voor openbare wegenis of zone FV.b), moet 

de onbebouwde ruimte worden ingericht als publiek 

toegankelijke buitenruimte. Deze buitenruimte mag niet 

worden afgesloten. 

De bestemmingszone Gb is voor 100% bebouwbaar. 

De maximale bouwdiepte binnen de zone Gb bedraagt 18 

meter.  

 

 

Ter hoogte van de deelzones Gb.1 en Gb.2 wordt tijdens de 

spitsuren een hoge verkeersintensiteit verwacht. De aanvrager 

kan opteren voor een verbreding van de voetgangersruimte 

langs de Martelarenlaan, b.v. om de waarneming van een 

vitrine te verbeteren of om de privacy van woningen op het 

gelijkvloers te vergroten. Deze verbreding van de 

voetgangersruimte kan de vorm van een overbouwde galerij 

aannemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c BOUW HOOGTEN  

De kroonlijsthoogten binnen de zone Gb worden bepaald 

t.o.v. de referentieniveaus voor het maaiveld langs de 

Martelarenlaan en de Oude Diestsesteenweg : 

- Voor de deelzone Gb.1: 30,70 meter 

- Voor de deelzone Gb.2: 29,60 meter 

- Voor de deelzones Gb.3 en Gb.4: 28,60 meter 

De kroonlijsthoogte voor de bebouwing in de deelzones 

Gb.2, Gb.3 en Gb.4 is minimaal 10 en maximaal 15 meter. 

Daarbinnen worden minimaal drie en maximaal vier 

bouwlagen  gerealiseerd.  

De kroonlijsthoogte voor de bebouwing in de deelzone 

Gb.1 is maximaal 18 meter (t.o.v. referentieniveau 

Martelarenlaan). Daarbinnen worden maximaal vijf 

bouwlagen gerealiseerd. De bouwlaag onder het 

gelijkvloers heeft een gevel aan het 

Locomotievenpad/benedenplein (zone FVb1) en wordt 

eveneens als een nuttige bouwlaag beschouwd. Deze 

bouwlaag moet een publiek toegankelijke bestemming 

krijgen.  
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d DAKVORM  

De dakvorm is vrij, mits het dakvolume binnen een 

gabariet van 45° blijft t.o.v. de maximale kroonlijsthoogte.  

Boven de kroonlijst mag maximaal één extra bouwlaag 

worden gerealiseerd binnen het gabariet van het dak.  

 

2.5 .4  Onbebouw de ruimte  
 

Waar de bebouwing wordt teruggetrokken van het 

openbaar domein (zone voor openbare wegenis en/of 

zone FV.b), moet de onbebouwde ruimte worden ingericht 

als publiek toegankelijke buitenruimte. Deze buitenruimte 

mag niet worden afgesloten.  

Waar onbebouwde delen grenzen aan zone GRa, zijn de 

voorschriften van zone GRa van toepassing op deze 

onbebouwde delen. 

De overige onbebouwde ruimte mag volledig worden 

verhard in functie van publiek of privaat gebruik.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANGEN VOOR Z ACH T VERKEER  

De hoofdtoegangen van de bebouwing in de zone Gb 

sluiten rechtstreeks aan op de Martelarenlaan, de Oude 

Diestsesteenweg of de Diestsesteenweg.  

In zone Gb.1 heeft minstens de bouwlaag onder het 

gelijkvloers (t.o.v. de Martelarenlaan) een rechtstreekse 

toegang vanaf de aangrenzende zone FVb.  

Alle woongelegenheden in deelzone Gb.1 en Gb.2 hebben 

bovendien rechtstreeks of via een collectieve 

circulatieruimte een toegang tot de achterliggende 

groenzone GRa. 

 

b TOEGANGEN VOOR AUTO ’S  

De toegang voor auto’s tot een eventuele ondergrondse 

parking sluit rechtstreeks aan op de Martelarenlaan of de 

Oude Diestsesteenweg en is gelegen:  

- binnen de noordelijke helft van deelzone Gb.1, of  

- in deelzone Gb.2, binnen een afstand van 10 

meter ten noorden van de deelzonegrens tussen Gb.1 

en Gb.2, of 

- in deelzone Gb.3, of 

 

 

De inplanting van de in- en uitrit voor auto’s wordt 

gedetermineerd door de verkeersafwikkeling op de 

Martelarenlaan. Op de voorziene plaats is voldoende 

opstelruimte voor het inrijdend verkeer vanaf de 

Diestsesteenweg, en kan het uitrijdend verkeer richting 

Diestsesteenweg profiteren van de verbreding van de 

Martelarenlaan.  
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- in deelzone Gb.4, grenzend aan de zone Gc.1 

c INTERNE REL ATIES  

Afsplitsbare verdieping: 

Binnen deelzone Gb.1 moeten de gelijkvloerse verdieping 

t.o.v. de Martelarenlaan en de bouwlaag die 

correspondeert met het peil van zone FVb.1, samen of elk 

afzonderlijk als een afsplitsbare verdieping t.o.v. de 

hogere verdiepingen worden uitgevoerd.  

Binnen deelzone Gb.4 moet, in geval van vervangende 

nieuwbouw van  de bestaande directeurswoning, de 

gelijkvloerse verdieping als een afsplitsbare verdieping 

t.o.v. de hogere verdiepingen worden uitgevoerd. 

Dit betekent minstens dat:  

- de hogere verdiepingen en de afsplitsbare 

verdieping(en) via afzonderlijke toegangen 

toegankelijk moeten zijn; 

- de verdieping die aansluit op de publieke ruimte 

een vloer-tot-vloerhoogte van tenminste 4 meter moet 

hebben 

-  

 

 

 

 

d DOORG ANGEN  

Doorheen de groenzone GRa en zone Gb.4 moet een 

doorgang voor zacht verkeer worden gerealiseerd die de 

zone FVb (locomotievenpad) verbindt met de 

Diestsesteenweg.  

Daartoe moet een verhard pad worden aangelegd van 

minstens 2 meter breed met een maximaal 

stijgingspercentage van 10%. In het pad mogen geen 

treden zitten.  

Deze doorgang is permanent en integraal publiek 

toegankelijk en mag niet worden afgesloten. 

De doorgang is overbouwbaar in zone Gb.4. De minimale 

vrije breedte t.h.v. de overbouwing is 6 meter. De 

minimale vrije hoogte is 4 meter. Indien de vrije hoogte 

van de doorgang minder dan 6 meter bedraagt, wordt de 

bouwdiepte van de overbouwing beperkt tot 12 meter. De 

inplanting van de doorgang is met een afwijkingsmarge 

aangeduid op het bestemmingsplan.  
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2.5 .6  Parkeren  
 

Voor het programma in zone Gb moeten volgende 

parkeerplaatsen worden voorzien:  

Minimaal: 

- 1 parking per woongelegenheid (uitgezonderd 

kamers) 

- 1 per volledige schijf van 3hotel- of zorgkamers 

- 1 per volledige schijf van 8 kamers 

- 1 per 100 m² kantoren en diensten; 

- 1 per 75 m² handel, horeca en recreatie. 

Het maximum aantal parkeerplaatsen bedraagt 33% méér 

dan het minimum. 

Het minimum en maximum aantal parkeerplaatsen wordt 

per gebouw afgerond naar de volgende eenheid. 

Deze parkings worden gerealiseerd: 

- ofwel binnen de eigen zone, al dan niet met 

uitbreiding van de parking onder de groenzone GRa 

(met inachtneming van de betreffende bepalingen per 

zone); 

- ofwel binnen de bestemmingszone 

“Stationsontwikkeling” (Gb).  

- Ofwel binnen de bestemmingszone Gc “site 

voormalig provinciehuis”.  

De nodige fietsparkings worden binnen de eigen zone 

gerealiseerd. 

 

 

-  

2.5 .7  Faser ing  
 

De groenzone GRa moet ten laatste het plantseizoen na 

de voorlopige oplevering van de eerste bebouwing in de 

deelzones Gb.1 en Gb.2 worden aangelegd. 

De deelzone Gb.1 kan niet worden gerealiseerd zonder de 

gelijktijdige aanleg van de noordelijke helft van zone 

FVb.1 (Locomotievenpad). 
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2.6 GROENZONE GRa 
(“binnengebied bouwblok ‘t Bad”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.6 .1  Afbakening  
 

De groenzone GRa wordt omsloten: 

- ten oosten door de zone voor openbaar nut ON 

(jeugdhotel) en de zone met gemengde bestemming 

Gc (site directeurswoning); 

- ten westen door de zone met gemengde 

bestemming Gb (bouwblok ’t Bad). 

De groenzone GRa sluit via een smalle verbinding 

bovendien rechtstreeks aan op de Diestsesteenweg in het 

noorden en op de zone FVb (Locomotievenpad) in het 

zuiden.  

De groenzone GRa wordt ook aangeduid als 

bestemmingzone “binnengebied bouwblok ’t Bad”. 

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.6.1: “afbakening zone GRa  

(binnengebied bouwblok ’t Bad)” 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.5.2: “indeling zones Gb, GRa en ON  

(bouwblok ’t Bad en jeugdhotel)” 

 

2.6 .2  Bestemming 
 

De zone is bestemd voor groen.  

2.6 .3  Onbebouw de ruimte  
 

a FUNCTIE  

De zone wordt ingericht als collectieve groene 

buitenruimte ten behoeve van de omwonenden.  

Zowel de bewoners van de gebouwen in zone Gb 

(bouwblok ’t Bad) als de (tijdelijke) bewoners van de 

gebouwen in zone ON (jeugdhotel) moeten van de 

groenzone kunnen gebruik maken.  

 

 

b INRICHTING  

Maximaal 50% van de oppervlakte van de zone GRa kan 

worden verhard. De niet-verharde oppervlakte moet een 

groene aanleg krijgen. 

 

 

 



Stad Leuven  Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid 

RUP GGR-K2a Martelarenlaan  22/11/2012                    Pagina 46 van 94 

 

c AFSLUITINGEN  

Minstens 75% van de zone moet worden ingericht als 

(publieke of private) collectieve groene ruimte. De 

collectieve groene ruimte mag enkel door een afsluiting 

worden opgedeeld om het collectief private gedeelte af te 

zonderen van het publieke gedeelte. (zie 2.6.5 c) 

Maximaal 25% van de zone mag als individueel private 

groene ruimte door afsluitingen worden opgedeeld.  

 

 

2.6 .4  Bebouw ing 
 

Binnen de groenzone GRa is geen bebouwing mogelijk, 

tenzij: 

- in functie van de verticale circulatie naar een 

eventuele ondergrondse parking; 

- in functie van het optimaal gebruik van de 

groenzone als collectieve groene ruimte (b.v. 

luifelconstructies). 

Onder maximaal 50% van de groenzone GRa mag een 

ondergrondse parking worden aangelegd, als uitbreiding 

van een eventuele ondergrondse parking onder de zone 

Gb. 

 

 

2.6 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANGEN VOOR Z ACH T VERKEER  

Alle woongelegenheden binnen zone Gb hebben 

rechtstreeks of via een collectieve circulatieruimte een 

toegang tot de achterliggende groenzone GRa. 

De groenzone GRa moet bovendien toegankelijk zijn 

vanaf de zone voor openbaar nut ON (jeugdhotel). 

 

 

b TOEGANGEN VOOR AUTO ’S  

De zone is bovengronds niet toegankelijk voor auto’s, 

tenzij voor dienstverkeer (onderhoud, hulpdiensten, …) 

t.b.v. de eigen zone en de aangrenzende zones Gb en ON. 

De eventuele ondergrondse parking wordt ontsloten via 

de toegang binnen de zone Gb.  
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c DOORG ANGEN VOOR Z ACHT VERKEER  

Doorheen de groenzone GRa en zone Gb.4 moet een 

doorgang voor zacht verkeer worden gerealiseerd die de 

zone FVb (locomotievenpad) verbindt met de 

Diestsesteenweg.  

Daartoe moet een verhard pad worden aangelegd van 

minstens 2 meter breed met een maximaal 

stijgingspercentage van 10%. In het pad mogen geen 

treden zitten.  

Deze doorgang is permanent en integraal publiek 

toegankelijk en mag niet worden afgesloten. 

 

 

Deze verbinding vormt een korte, verkeersvrije route voor 

fietsers en voetgangers vanaf de Diestsesteenweg naar het 

Benedenplein.  

2.6 .6  Parkeren  
 

Binnen de groenzone GRa mag ondergronds een parking 

worden gerealiseerd als uitbreiding op een ondergrondse 

parking binnen zone Gb (zie hoger). 

 

2.6 .7  Faser ing  
 

De groenzone GRa moet ten laatste het plantseizoen na 

de voorlopige oplevering van de bebouwing in de 

deelzones Gb.1 en Gb.2 worden aangelegd. 

 

2.6 .8  Beheersmaatregelen  
 

Het collectieve gedeelte van de groenzone GRa moet 

toegankelijk zijn voor de (tijdelijke) bewoners van het 

jeugdhotel in zone ON.  
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2.7 ZONE VOOR OPENBAAR NUT ON  
(“Jeugdhotel”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.7 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone ON wordt begrensd door: 

- ten noorden, de zone Gb (bestemmingszone 

“bouwblok ’t Bad en directeurswoning”); 

- ten oosten, de zone Gc (bestemmingszone site 

voormalig provinciehuis); 

- ten westen, de zone GRa (bestemmingszone 

binnengebied ’t Bad); 

- ten zuiden, de zone FVb.1 (bestemmingszone 

benedenplein). 

- De bestemmingszone ON wordt ook aangeduid 

als Bestemmingszone “Jeugdhotel”. 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.7.1: “afbakening zone ON  

(jeugdhotel)” 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.5.2: “indeling zones Gb, GRa en ON  

(bouwblok ’t Bad en jeugdhotel)” 

 

2.7 .2  Bestemming 
 

- De zone ON wordt bestemd voor hotels zonder 

winstoogmerk en groepsverblijven, met uitsluiting 

van groepsverblijven voor studenten.  

- In nevenbestemming zijn alle bestemmingen 

toegelaten die verenigbaar zijn met de 

hoofdbestemming als hotel of groepsverblijf. 

Nachthoreca wordt in ieder geval uitgesloten. 

De totale vloeroppervlakte van de nevenbestemmingen 

bedraagt maximaal 50% van de totale bruto 

vloeroppervlakte. 

 

 

2.7 .3  Bebouw ing 
 

a BOUW LIJNEN  

De zonegrenzen gelden als uiterste bouwlijnen.  De 

bebouwing in zone ON moet minstens:  

- 8 meter worden teruggetrokken van zone 

deelzone Gb.4; 

- 4 meter worden teruggetrokken van de zonegrens 

met zone Gc (site voormalig provinciehuis), behalve 
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waar de doorgang door Gc tussen de 

Diestsesteenweg en de Rondestraat langs de 

zonegrens ligt.  

Als toegang tot de bebouwing in zone ON mag een portaal 

worden gerealiseerd dat maximaal 5 meter buiten de 

zuidelijke zonegrens uitkomt (in zone FVb).  

 

b BOUW HOOGTEN  

De maximale bouwhoogte in zone ON bedraagt 15 meter 

(4 bouwlagen) onder de kroonlijst. Boven de kroonlijst 

zijn geen extra nuttige bouwlagen toegelaten.  

De maximale bouwhoogte van de bebouwing die grenst 

aan de doorgang door zone Gc (site voormalig 

provinciehuis), bedraagt 12  meter (3 bouwlagen) onder 

de kroonlijst. Boven de kroonlijst zijn geen extra nuttige 

bouwlagen toegelaten.   

 

c DAKVORM  

De dakvorm is vrij. 

 

2.7 .4  Onbebouw de ruimte  
 

De onbebouwde ruimte mag integraal worden verhard en 

afgesloten. 

 

2.7 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANGEN VOOR Z ACH T VERKEER  

De hoofdtoegang tot de bebouwing wordt voorzien langs 

de zijde van het locomotievenpad (zone FVb). Langs de 

andere zijden zijn eveneens (secundaire) toegangen 

toegelaten.  

 

 

b TOEGANGEN VOOR AUTO ’S  

De zone ON is voor auto’s toegankelijk via de doorgang 

voor gemotoriseerd verkeer tussen de Diestsesteenweg 

en de Rondestraat ten westen van zone ON (doorheen 

bestemmingszone Gc, het voormalige provinciehuis).  

In afwachting van de realisatie van deze doorgang, is de 

zone ON bereikbaar via de doorgang voor zacht verkeer 

doorheen de groenzone GRa (ten westen van de zone 

ON), via de Rondestraat en via zone Gb.4 naar de 
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Diestsesteenweg. 

Via het Locomotievenpad en/of het Benedenplein (zone 

FVb) is geen reguliere toegang voor auto’s mogelijk, 

uitgezonderd voor onderhoud en hulpdiensten. 

 

c PARKINGS VOOR AUTO ’S  

Het programma in zone ON (Jeugdhotel) wordt vrijgesteld 

van de verplichting tot het voorzien van eigen 

bestemmingsparkings.  

 

Het Jeugdhotel functioneert voor het overgrote deel op basis 

van een bereikbaarheid via collectief vervoer (trein, openbare 

of private bus). Gezien zijn specifieke doelgroep zijn geen 

parkeerplaatsen noodzakelijk. Occasionele wagens kunnen in 

de parking onder de stationsontwikkeling gestald worden.  
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2.8 ZONE MET GEMENGDE BESTEMMING Gc  
(“site voormalig provinciehuis”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.8 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone Gc wordt begrensd door: 

- ten noorden, de rooilijn van de Diestsesteenweg; 

- ten oosten, de bebouwing langs de 

Diestsesteenweg en de Rondestraat, met 

tussenliggende tuinen; 

- ten zuiden, de rooilijn van de Rondestraat; 

- ten westen, de zone voor openbaar nut ON 

(jeugdhotel) en de zone met gemengde bestemming 

Gb (“bouwblok ’t Bad en directeurswoning”).  

De zone met gemengde bestemming Gc wordt ook 

aangeduid als “bestemmingszone voormalig 

provinciehuis”. 

- De zone Gc wordt verder verdeeld in drie 

deelzones, Gc.1 tot Gc.3, zoals aangeduid op het 

bestemmingsplan. 

Zie toelichtingsfiguur 2.8.1: “afbakening zone Gc  

(site voormalig provinciehuis)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.8.2: “indeling zone Gc  

(site voormalig provinciehuis)” 

De site van het voormalig provinciehuis tussen 

Diestsesteenweg en Rondestraat wordt als één 

bestemmingszone ingekleurd. Een integrale herontwikkeling 

van deze site is immers aangewezen.  

De opdeling in deelzones moeten gedifferentieerde 

bouwvoorschriften mogelijk maken.  

De site van het voormalige provinciehuis wordt verdeeld in 

deelzones Gc.1, Gc.2 en Gc.3. 

Zone Gc.1 bevindt zich langs de Diestsesteenweg en omvat 

het bestaande hoofdgebouw. Zone Gc.3 bevindt zich langs de 

Rondestraat. Het tussengelegen gebied is zone Gc.2. 

2.8 .2  Bestemming 
 

Volgende bestemmingen zijn als hoofdbestemming 

toegelaten in zone Gc.1: 

- Kantoren, met inbegrip van loketfuncties 

- Wonen in de brede zin, met uitsluiting van 

groepsverblijven voor studenten 

- Handel 

- Recreatie  

- Horeca met uitsluiting van nachthoreca 

- In deelzones Gc.2 en Gc.3 is wonen in de brede 

zin (met uitsluiting van groepsverblijven voor 

studenten) de hoofdbestemming. De andere 

hoofdbestemmingen van Gc.1 zijn in Gc.2 en Gc.3 als 

nevenbestemming toegelaten,. Maximaal 30% van de 

vloeroppervlakte in Gc.2 en Gc.3 mag voor een niet-

woonprogramma worden bestemd.  

- Gemeenschapsvoorzieningen en private 

dienstverlening in de sociale sector zijn in de hele 

zone Gc als hoofdbestemming toegelaten. 

Een niet-woonprogramma in zone Gc  is mogelijk en 

wenselijk langs de Diestsesteenweg (deelzone Gc.1) omwille 

van het representatief en multifunctioneel karakter: kantoren, 

diensten, handel, horeca.  

Langs de Rondestraat en in het binnengebied van het 

bouwblok ligt de klemtoon op wonen, aansluitend bij de 

omgeving.  
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2.8 .3  Bebouw ing 
 

a BOUW VOLUME  

De bebouwing in zone Gc wordt opgedeeld in drie 

deelzones. 

In zone Gc.1 (langs de Diestsesteenweg) en zone Gc.3 

(langs de Rondestraat) wordt gesloten bebouwing 

gerealiseerd. De gesloten bebouwing mag onderbroken 

worden ter hoogte van het erf met doorgang voor zacht 

verkeer.  

Voor de nieuwe bebouwing in deelzone Gc.1 geldt de 

zonegrens met zone Gb als verplichte bouwlijn. Bij 

behoud van de bestaande directeurswoning in zone Gb.4 

moet deze gevel blind blijven maar met gevelmaterialen 

worden afgewerkt.  

De V/T index in zone Gc bedraagt maximaal 1,60. 

Binnen deelzone Gc.1 is behoud en verbouwing van de 

bestaande gebouwen (zoals ingetekend op het plan 

bestaande toestand) mogelijk. Binnen deelzone Gc.2 en 

Gc.3 is behoud van de bestaande gebouwen (zoals 

ingetekend op het plan bestaande toestand) niet 

toegelaten.  

Doorheen de zone wordt een erf in functie van de 

bediening van de zone Gc en van een doorgang voor 

zacht verkeer tussen de Diestsesteenweg en de 

Rondestraat vrijgehouden.  

Aan een vergunningsaanvraag die betrekking heeft op 

een gedeelte van de zone Gc, moet ter informatieve titel 

een inrichtingsplan worden toegevoegd dat de 

vergunningverlenende overheid in staat stelt om de 

bouwvoorschriften te verifiëren. 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.8.3: “bestaande bebouwing en 

bouwlijnen zone Gc” 

De ontwikkeling van de site van het voormalig provinciehuis 

volgt verschillende ordeningsprincipes, die aanleiding geven 

tot een opdeling van de site in drie deelzones: 

- De gevelwand langs de Diestsesteenweg gesloten 

houden, met de mogelijkheid tot onderbreking van de 

gevelwand i.f.v. het erf met doorgang voor zacht verkeer; 

- De gevelwand langs de Rondestraat gesloten houden, 

met de mogelijkheid tot een verticaal accent t.o.v. het 

Locomotievenpad; 

- De ontwikkeling van het binnengebied, gekoppeld aan de 

realisatie van een verbinding voor zacht verkeer tussen 

de Diestsesteenweg en de Rondestraat 

De huidige bebouwing (zoals ingetekend op het plan 

bestaande toestand) in deelzones Gc.2 en Gc.3 heeft een 

beperkte architecturale, bouwkundige en economische 

waarde. Ze maakt bovendien door de hoge bouwdichtheid 

een goede inrichting van het gebied i.f.v. de 

woonbestemming onmogelijk. 

Het bestaande kantoorgebouw in deelzone Gc.1 past binnen 

het gabariet van de bebouwing langs de Diestsesteenweg en 

kan wél worden behouden.  

 

b BOUW LIJNEN  

De zonegrens langs de Diestsesteenweg is een  verplichte 

bouwlijn. 

Vanaf de zonegrens langs de Rondestraat moet de 

bovengrondse bebouwing minstens twee meter worden 

teruggetrokken.  De niet-bebouwde ruimte moet worden 

ingericht en toegankelijk gesteld als publieke ruimte. Ze 

mag niet worden afgesloten. De bouwdiepte van de 

bebouwing langs de Rondestraat bedraagt maximaal tien 

meter op de verdieping. 

De bebouwing in deelzone Gc.2 moet gemiddeld minstens 
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acht meter (op het gelijkvloers) resp. twaalf meter (op de 

verdiepingen) worden teruggetrokken van de kavelgrens 

van de aangrenzende tuinen, met een absoluut minimum 

van vier resp. acht meter.  

Alle andere zonegrenzen zijn uiterste bouwlijnen. 

In afwijking op art. 1.3.3 zijn Uitsprongen uit de 

gevelvlakken van het kopgebouw in zone Gc.3, waarvoor 

een hogere bouwhoogte wordt toegestaan, zijn toegelaten 

tot een maximale diepte van 1.20 meter. 

c BOUW HOOGTEN  

In deelzone Gc.1 bedraagt de kroonlijsthoogte minimaal 

10 meter (3 bouwlagen) en maximaal 15 meter (4 

bouwlagen).  Boven de kroonlijst is één teruggetrokken 

bouwlaag mogelijk (binnen een gabariet van 45° vanaf de 

kroonlijst).  

In deelzone Gc.2 en Gc.3 bedraagt de kroonlijsthoogte 

maximaal 12 meter (3 bouwlagen). Boven de kroonlijst is 

geen extra bouwlaag toegelaten.  

Ter hoogte van de aansluiting van het erf tussen 

Rondestraat en Diestsesteenweg op de Rondestraat, is 

een gebouw toegelaten met een bouwhoogte van 

maximaal 17 meter (5 bouwlagen). Boven de kroonlijst is 

geen extra bouwlaag toegelaten. Dit gebouw is maximaal 

15 meter breed en maximaal 15 meter diep.  

Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping 

in zone Gc is minstens gelijk aan het aangrenzende 

niveau van de Diestsesteenweg resp. Rondestraat, en ligt 

niet hoger dan : 

- 0,70 meter boven maaiveldniveau in zone Gc.1 en 

zone Gc.3; 

- 0,90 meter boven maaiveldniveau in zone Gc.2 

 

d DAKVORM  

De dakvorm is vrij.  

 

2.8 .4  Onbebouw de ruimte  
 

Het erf tussen Diestsesteenweg en Rondestraat mag 

integraal worden verhard.  

De onbebouwde ruimte t.g.v. de teruggetrokken bouwlijn 

langs de Rondestsraat mag integraal worden verhard.  

De andere onbebouwde ruimte mag worden afgesloten 

voor collectief of individueel privaat gebruik. Deze 

onbebouwde ruimte mag maximaal voor 50% worden 
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verhard.  

2.8 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANGEN VOOR Z ACH T VERKEER  

De bebouwing in zone Gc.1 heeft minstens één 

hoofdtoegang voor voetgangers die uitgeeft op de 

Diestsesteenweg.  

De bebouwing in zone Gc.3 heeft minstens één 

hoofdtoegang voor voetgangers die uitgeeft op de 

Rondestraat  

 

b TOEGANGEN VOOR AUTO ’S  

De zone is voor auto’s toegankelijk via het erf tussen de 

Diestsesteenweg en de Rondestraat. De as van dit erf 

staat loodrecht op de Diestsesteenweg en is een rechte 

lijn over de site. Dit erf verleent toegang voor zacht en 

voor gemotoriseerd verkeer aan de eigen zone Gc en aan 

de aangrenzende zone voor openbaar nut ON 

(Jeugdhotel). 

Er is geen bijkomende ontsluiting voor wegverkeer (m.i.v. 

toegangen tot individuele of collectieve parkings) vanaf 

de Diestsesteenweg toegelaten. 

 

c DOORG ANGEN  

Doorheen de zone Gc moet een verbinding voor zacht 

verkeer worden gerealiseerd tussen de Diestsesteenweg 

en de Rondestraat.  

De minimale vrije breedte van deze verbinding is 8 meter. 

De as van deze verbinding mag op maximaal 6 meter ten 

oosten van de zone ON worden gelegd. De minimale vrije 

hoogte is 4 meter. De doorgang mag in zone Gc.1 

overbouwd worden.  

De doorgang is niet afsluitbaar, en wordt permanent en 

integraal publiek toegankelijk gesteld. 

 

 

2.8 .6  Parkeren  
 

De nodige bestemmingsparkings, volgens de geldende 

verordening voor deelzone Gc.1, Gc.2 en Gc.3 worden 

binnen de eigen zone ondergronds voorzien. 

Gelijkvloerse inpandige parkeerplaatsen zijn niet 

toegelaten. In open lucht zijn maximaal 10 

kortparkeerplaatsen toegelaten voor bezoekers.  
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2.8 .7  Faser ing  
 

De bebouwing van zone Gc mag gefaseerd worden 

uitgevoerd.  

In deelzones Gc.2 of Gc.3 is geen nieuwe bebouwing 

mogelijk zonder dat de bestaande bebouwing in beide 

zones voorafgaand wordt afgebroken.  

In deelzone Gc.1 is verbouwing of hernieuwbouw van het 

bestaande kantoorgebouw niet mogelijk zonder dat de 

bestaande bebouwing in de zones Gc.2 of Gc.3 

voorafgaand wordt afgebroken.  
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2.9 ZONE VOOR WONEN Wa  
(“Langsbebouwing Martelarenlaan en Diestsesteenweg”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.9 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone Wa omvat de bebouwing langs de 

oostzijde van de Martelarenlaan, tussen de Solvaystraat 

en de Koning Albertlaan (de hoeken met de zijstraten niet 

inbegrepen). Ze omvat tevens de bebouwing langs de 

Diestsesteenweg, tussen de site van het voormalige 

provinciehuis en de hoek met de Werkhuizenstraat en ten 

noorden van de IJzerenwegstraat.  

De zone voor wonen Wa wordt ook aangeduid als 

“bestemmingszone langsbebouwing Martelarenlaan en 

Diestsesteenweg”. 

De zone Wa wordt verder verdeeld in deelzones: 

- deelzone Wa.1: de bebouwing langs de 

noordelijke eindsectie van de Karel Schurmansstraat 

en tussen de Ernest Solvaystraat en de Karel 

Schurmansstraat (de hoeken met de zijstraten niet 

inbegrepen); 

- deelzone Wa.2: de bebouwing tussen de Willem 

Coosemansstraat en de Pieter Nollekensstraat (de 

hoeken met de zijstraten niet inbegrepen); 

- deelzone Wa.3: de bebouwing tussen de Pieter 

Nollekensstraat en de Stijn Streuvelslaan (de hoeken 

met de zijstraten niet inbegrepen); 

- deelzone Wa.4: de bebouwing tussen de Stijn 

Streuvelslaan en de Koning Albertlaan (de hoeken 

met de zijstraten niet inbegrepen); 

- deelzone Wa.5: de bebouwing langs de zuidzijde 

van de Diestsesteenweg, tussen de site van het 

voormalige provinciehuis en de hoek met de 

Werkhuizenstraat; 

- Deelzone Wa.6: de bebouwing langs de westzijde 

van de Diestsesteenweg, ten noorden van de hoek 

met de IJzerenwegstraat. 

De afbakeningen van de bestemmingzone Wa en zijn 

deelzones zijn aangeduid op het bestemmingsplan. 

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.9.1: “afbakening zone Wa  

(langsbebouwing Martelarenlaan en Diestsesteenweg)” 

De voorschriften voor de bebouwing langs de Martelarenlaan 

worden gedifferentieerd. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gedeelte ten 

noorden van de Pieter Nollekensstraat (Wa.1 en Wa.2) en het 

gedeelte ten zuiden (Wa.3 en Wa.4). 

Dit onderscheid wordt gebaseerd op volgende parameters: 

- de nabijheid van Wa.1 en Wa.2 ten opzichte van het 

station; 

- de aanwezigheid van het park langs de Martelarenlaan 

langs Wa.2, Wa.3 en Wa.4;  

- de specifieke architectuur van de bestaande woningen 

(met voortuin) in deelzones Wa.3 en Wa.4. 

De bebouwing langs de noordelijke eindsectie van de 

Solvaystraat wordt mee opgenomen in deelzone Wa.1, 

aangezien deze locatie door de inplanting aan het 

benedenplein en de nabijheid van het station en het 

stadscentrum, dezelfde ontwikkelingspotenties kent als het 

noordelijk gedeelte van de Martelarenlaan.  

Aangezien de ruimtelijke context van de bebouwing langs de 

zuidelijke eindsectie van de Diestsesteenweg vergelijkbaar is 

met die langs de Martelarenlaan, wordt ook die bebouwing 

door deze voorschriften gevat. Ze wordt aangeduid met de 

deelzone Wa.5 
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2.9 .2  Bestemming 
 

a HOOFDBES TEMMING  

De hoofdbestemming van zone Wa (“langsbebouwing 

Martelarenlaan”) is wonen in de brede zin.  

Voor deelzones Wa.1, Wa.2 en Wa.5 gelden volgende 

specifieke bestemmingsvoorschriften, ongeacht de 

huidige bestemming: 

- minimaal 60% van de oppervlakte van een 

gebouw bestemd voor wonen, moet ingenomen 

worden door woningen met minstens één 

slaapkamer; 

- maximaal 40% van de oppervlakte van een 

gebouw  bestemd voor wonen, kan worden 

ingenomen door kamers en studio’s. 

De bebouwing in Wa.6 kan volledig worden ingenomen 

door kamers en/of studio’s. 

Voor deelzones Wa.3 en Wa.4 gelden volgende specifieke 

bestemmingsvoorschriften:  

- Voor elk gebouw geldt dat per begonnen schijf 

van 5 meter gevellengte minstens één woning met 

tuin met een vloeroppervlakte van tenminste 120 m² 

en tenminste drie slaapkamers moet worden 

gerealiseerd indien de totale bruto vloeroppervlakte 

van het gebouw minstens 120 m² bedraagt.  

Voor de opdeling van één woning in verschillende 

eenheden  is de geldende stedenbouwkundige 

verordening van toepassing. 

 

 

Het noordelijk gedeelte van de Martelarenlaan (Wa.1 en Wa.2) 

en de zuidzijde van de Diestsesteenweg komen omwille van de 

nabijheid van het station in aanmerking voor herontwikkeling 

i.f.v. gestapelde woningbouw. De multimodale 

ontsluitingsmogelijkheden en de nabijheid van het 

stadscentrum verantwoorden een hogere woningdichtheid. 

Specifiek voor pendelaars zijn het noordelijk deel van de 

Martelarenlaan en de zuidzijde van de Diestsesteenweg 

immers een interessante woonlocatie.  

Tegelijk moet voorkomen worden dat de 

verdichtingsmogelijkheden hoofdzakelijk voor studio’s en 

kamers worden benut. 

Voor zone Wa.1, Wa.2, Wa.5 en Wa.6. 

 

In het zuidelijk gedeelte van de Martelarenlaan (Wa.3 en Wa.4) 

blijven de verdichtingsmogelijkheden beperkt. Niettemin is een 

opdeling van woningen gezien hun volume niet onlogisch. In 

dat geval moet per bestaande kavel minstens één 

woongelegenheid met de woonkenmerken van een grote 

gezinswoning behouden blijven.  

 

 

b NEVENBESTEMMINGEN  

Kantoren, diensten, ateliers en schone productie zijn als 

nevenbestemming mogelijk, mits aan minstens één van 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- de nevenbestemming beneemt maximaal 50% 

van de bovengrondse nuttige vloeroppervlakte van 

een gebouw; 

- (voor Wa.1, Wa.2, Wa.5 en Wa.6): de 

nevenbestemming neemt maximaal de drie onderste 

bouwlagen in, terwijl minstens de twee bovenste 

bouwlagen door woningen worden ingenomen; 

- (voor Wa.3 en Wa.4): de nevenbestemming 

neemt maximaal de twee onderste bouwlagen in, 

terwijl minstens de twee bovenste bouwlagen door 

 

Omwille van de nabijheid van het station, de schaal van de 

bebouwing en het representatieve karakter van de openbare 

ruimte, zijn ook niet-woonfuncties langs de Martelarenlaan en 

de Diestsesteenweg mogelijk.  

Anderzijds moet voorkomen worden dat grote stukken van de 

bebouwing transformeren in functie van b.v. 

kantoorbebouwing. Bovendien is de bereikbaarheid van de 

gebouwen t.h.v. het park langs de Martelarenlaan eerder 

beperkt (via de ventweg). De bebouwing langs de 

Diestsesteenweg is tijdens de spitsuren moeilijk bereikbaar, 

geizen de toenemende congestie. 

Daarom worden aan de nevenbestemmingen 

oppervlaktebeperkingen opgelegd.  
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woningen worden ingenomen. 

-  Handel, recreatie en horeca (met uitsluiting van 

nachthoreca) zijn als nevenbestemming mogelijk in 

de gelijkvloerse bouwlaag, met maximaal 400 m² 

brutovloeroppervlakte (exclusief technieken, 

inclusief  bergruimten, personeelsruimten); (in Wa.1 

en Wa.5) resp. 200 m² (in Wa.2, , Wa.6) per gebouw. 

Gemeenschapsvoorzieningen en private dienstverlening 

in de sociale sector mogen een volledig gebouw in 

beslag nemen, voor zover zij verenigbaar zijn met de 

woonfunctie: kinderdagverblijf, kantoor, verzorging, 

onderwijs, … 

 

2.9 .3  Bebouw ing 
 

a BOUW VOLUME  

In de zone Wa wordt gesloten bebouwing gerealiseerd.  

De maximale gevelbreedte van één gebouw bedraagt:  

- in zone Wa.1, Wa.2, Wa.5 en Wa.6: 30 meter; 

- in zone Wa.3 en Wa.4: 14 meter. 

 

 

Bestaande kavels kunnen worden samengevoegd om een 

efficiëntere organisatie van de gebouwen toe te laten 

(parkeren, verticale circulatie, …). Om te voorkomen dat de 

bebouwing langs de Martelarenlaan en de Diestsesteenweg 

hierdoor een monotoon karakter zou krijgen, worden 

beperkingen gesteld aan het samenvoegen van percelen. Voor 

zones Wa.1, Wa.2 en Wa.5 gaat het om maximaal 30 meter 

(ca. 5 woningkavels).  

Voor zones Wa.3 en Wa.4 wordt dit maximum sterker 

gelimiteerd, omwille van de bestaande kleinschalige 

bebouwing: maximaal 14 meter (ca. 2 woningkavels). 

b BOUW LIJNEN  

Voorgevel Martelarenlaan en Diestsesteenweg: 

De zonegrens langs de Martelarenlaan en de 

Diestsesteenweg geldt als verplichte bouwlijn.  

Uitsprongen uit het gevelvlak zijn toegelaten (zie 

algemene bepalingen). 

Bestaande voorgevellijnen die niet corresponderen met 

de zonegrens, mogen bij verbouwingen gehandhaafd 

blijven. 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.9.2: “bouwlijnen en bouwhoogten  

zone Wa (langsbebouwing Martelarenlaan en 

Diestsesteenweg)” 

 

Bouwdiepte gelijkvloers: 

De maximale bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 17 

meter. De gemiddelde afstand tussen de achtergevel en 

de achterzijde van het perceel moet evenwel minstens 10 

meter bedragen.  

Waar de bestaande bouwdiepte op het gelijkvloers méér 

dan 17 meter bedraagt, kan het College van 

Burgemeester en Schepenen bij verbouwingswerken het 
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behoud van de bestaande achterbouwlijn toestaan. 

 

Bouwdiepte verdiepingen onder de kroonlijst:  

De maximale bouwdiepte op de verdiepingen onder de 

kroonlijst bedraagt 12 meter. 

Waar de aangrenzende, bestaande bouwdiepte op de 

verdiepingen groter is dan 12 meter, kan het College van 

Burgemeester en Schepenen toestaan dat deze grotere 

bouwdiepte wordt overgenomen.  

In deelzones Wa.1, Wa.2, Wa.5 en Wa.6 mag vanaf een 

afstand van 3 meter tot de zijdelingse kavelgrenzen, de 

bouwdiepte maximaal 15 meter bedragen.   

 

c BOUW HOOGTEN  

Kroonlijsthoogte: 

In deelzones Wa.1, Wa.2, Wa.5 en Wa.6 bedraagt de 

kroonlijsthoogte minimaal, bij nieuwbouw, 10 meter (3 

bouwlagen) en maximaal 15 meter (4 bouwlagen).  

In deelzones Wa.3 en Wa.4 bedraagt de kroonlijsthoogte 

minimaal, bij nieuwbouw, 7 meter (2 bouwlagen) en 

maximaal 12 meter (3 bouwlagen). 

Vloerpeil gelijkvloers: 

Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping 

in deelzones Wa.1, Wa.2, Wa.3, Wa.4 en Wa.6 is minstens 

gelijk aan het aangrenzende niveau van de 

Martelarenlaan en ligt niet hoger dan: 

- 1,80 meter waar de bebouwing achter een 

voortuinstrook ligt en in deelzone Wa.6; 

- 0,90 meter elders. 

Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping 

in deelzones Wa.5 is minstens gelijk aan het 

aangrenzende niveau van de Diestsesteenweg en ligt niet 

hoger dan 0,30 meter. 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.9.2: “bouwlijnen en bouwhoogten  

zone Wa (langsbebouwing Martelarenlaan en 

Diestsesteenweg)” 

In deelzones Wa.1 en Wa.2 wordt een grotere bouwhoogte 

toegelaten, dan in deelzones Wa.3 en Wa.4 omwille van: 

- de verschillende bestaande bouwhoogte (overwegend 3 

t.o.v. overwegend 2 bouwlagen); 

- de grotere behoefte aan verdichting in de nabijheid van 

het station.  

De toegelaten bouwhoogten houden rekening met de 

mogelijkheid om een verhoogd gelijkvloers, een hogere 

gelijkvloerse verdiepingshoogte en/of een borstwering boven 

de hoogste verdieping te realiseren.  

De toegelaten bouwhoogte in deelzone Wa.5 (bebouwing 

Diestsesteenweg) houdt bovendien rekening met het 

representatief karakter van de steenweg.  

Een verhoogd vloerpeil van het gelijkvloers kan aangewezen 

zijn om de privacy van het gelijkvloers te versterken en/of om 

(half)ondergronds de nodige parkeerplaatsen te voorzien. 

Een verhoogd vloerpeil is langs de Diestsesteenweg (Wa.5) 

niet aangewezen om de gelijkvloerse verdieping optimaal 

toegankelijk te houden voor centrumfuncties. 

d DAKVORM  

De dakvorm is vrij, met in acht name van volgende 

beperkingen:  

- het volume boven de kroonlijst (m.i.v. een 

teruggetrokken bouwlaag) moet zich binnen een 

gabariet van 45° ten opzichte van de maximale 

kroonlijsthoogte bevinden (zie figuur); 

- de noklijn moet evenwijdig aan de voorgevellijn 

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.9.2: “bouwlijnen en bouwhoogten  

zone Wa (langsbebouwing Martelarenlaan en 

Diestsesteenweg)” 
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lopen; 

- mansardedaken zijn niet toegelaten. 

Boven de kroonlijst mag maximaal één extra nuttige 

bouwlaag worden gerealiseerd.  

e GEVELAFW ERKING  

Zie algemene bepalingen.  

 

Om de samenhang van de bebouwing langs de oostzijde van 

de Martelarenlaan te versterken en om het onderscheid met de 

stationsontwikkeling te accentueren, verdient het aanbeveling 

om de gevels langs de oostzijde van de Martelarenlaan uit te 

voeren in kleinschalige gevelmaterialen, zoals baksteen. 

2.9 .4  Onbebouw de ruimte  
 

De ruimte die onbebouwd wordt gelaten binnen zone Wa, 

wordt aangesloten bij en ingericht volgens de 

aangrenzende zone. 

 

 

2.9 .5  Parkeren  
 

a AAN TAL P ARKEERPL AATSE N  

Voor het programma in zone Wa moeten volgende 

parkeerplaatsen worden voorzien:  

Voor zones Wa.1, Wa.2, Wa.5 en Wa.6: 

Minimaal: 

- 1 parking per woongelegenheid 

- 1 per volledige schijf van 8 kamers 

- 1 per 100 m² kantoren en diensten; 

- 1 per 75 m² handel, horeca en recreatie. 

Het maximum aantal parkeerplaatsen bedraagt 33% méér 

dan het minimum. 

 

 

De beschikbaarheid aan alternatieve vervoermodi (trein, bus, 

geplande fietsinfrastructuren) verantwoorden een strengere 

norm voor autoparkings langs de Martelarenlaan en de 

Diestsesteenweg. 

 

Het minimum en maximum aantal parkeerplaatsen wordt 

per gebouw afgerond naar de volgende eenheid. 

Eéngezinswoningen met tuin worden vrijgesteld van de 

verplichting om zelf parkeerplaatsen te voorzien. 

Voor zones Wa.3 en Wa.4 zijn de geldende 

stedenbouwkundige verordeningen terzake van 

toepassing. 
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b INPL ANTING V AN P ARKEE RPL AATSEN  

Volgende inplantingsmogelijkheden van de nodige 

parkeerplaatsen gelden als niet-limitatieve opsomming.  

Ondergronds: 

- Ondergrondse parkings zijn verplicht voor 

gebouwen met een gevelbreedte van minstens 

twintig meter; 

- De ondergrondse parkeerlaag en 

toegangshelling mogen  onder de tuinzone 

doorlopen. 

 

 

 

Voor de inplanting van de nodige parkeerplaatsen zijn 

verschillende oplossingen mogelijk. 

Een ondergrondse parkeerlaag is in de praktijk haalbaar  vanaf 

de samenvoeging van drie bestaande percelen. Bij een 

samenvoeging van vier percelen of meer wordt een 

ondergrondse parkeerlaag verplicht gemaakt. Om voldoende 

parkeerplaatsen te kunnen voorzien, wordt de mogelijkheid 

geboden om de parking gedeeltelijk onder de tuinzone te 

realiseren. 

Voor kleinere gebouwen kunnen halfondergrondse parkings in 

de behoefte aan inpandige parkeerplaatsen voorzien. Omwille 

van de impact op de belevingswaarde van de straat, wordt de 

toepassing van halfondergrondse parkings gelimiteerd: zowel 

de totale lengte van het gebouw (maximaal drie kavels 

samengevoegd) als het aantal individuele toegangen per 

gebouw (maximaal vier) en enkel in zones waar een voortuin 

voorkomt. 

Ook inpandig parkeren op het gelijkvloers wordt mogelijk 

gehouden voor kleinschalige projecten (maximaal 2 toegangen 

per gebouw). 

Halfondergronds:  

- Halfondergrondse parkings (dit is minstens 1,5 

meter onder niveau maaiveld) zijn in deelzones Wa.3, 

Wa.4 mogelijk voor gebouwen met een gevellengte 

van maximaal 20 meter; 

- Per gebouw zijn in de voorgevel maximaal vier 

toegangen tot een halfondergrondse 

parkeergelegenheid mogelijk; 

- De halfondergrondse parkeerplaats mag 

maximaal 5 meter onder de achterliggende tuinzone 

doorlopen; 

- Per toegang in de voorgevel moet minstens één 

hoogstammige boom in de eigen voortuinstrook 

worden aangeplant. 

Inpandig op het gelijkvloers: 

- Inpandig parkeren op het gelijkvloers is 

toegelaten in gebouwen met een minimale 

gevellengte van 7 en een maximale gevellengte van 

10 meter. Het maximaal aantal individuele toegangen 

tot de garages bedraagt twee per gebouw.  

Inpandig parkeren op het gelijkvloers is niet toegelaten in 

deelzone Wa.5 en deelzone Wa.6 (Diestsesteenweg). 
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Elders: 

Binnen een afstand van maximum 1000 meter tot 

het gebouw. 



Stad Leuven  Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid 

RUP GGR-K2a Martelarenlaan  22/11/2012                    Pagina 63 van 94 

 

2.10  ZONE VOOR WONEN Wb  
(“Bebouwing zijstraten”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.10 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone Wb omvat de bebouwing langs de 

zijstraten van de Martelarenlaan en de Diestsesteenweg. 

De zone voor wonen Wb wordt ook aangeduid als 

“bestemmingszone bebouwing zijstraten”. 

De zone Wb wordt verder verdeeld in deelzones: 

- deelzone Wb.1: bebouwing langs Rondestraat, 

Ernest Solvaystraat (gedeelte met tweezijdige 

bebouwing) en Willem Coosemansstraat; 

- deelzone Wb.2: bebouwing langs 

Werkhuizenstraat, Karel Schurmansstraat, Pieter 

Nollekensstraat, Stijn Streuvelslaan en 

IJzerenwegstraat; 

- deelzone Wb.3: bebouwing langs Koning 

Albertlaan 

De afbakeningen van de bestemmingzone Wb en zijn 

deelzones zijn aangeduid op het bestemmingsplan. 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.10.1: “afbakening  

zone Wb (bebouwing zijstraten)” 

De voorschriften voor de bebouwing langs de zijstraten van de 

Martelarenlaan en de Diestsesteenweg worden 

gedifferentieerd. 

De differentiatie gebeurt op basis van het overwegende aantal 

bouwlagen onder de kroonlijst van de bestaande bebouwing, 

en op basis van de aanwezigheid van een voortuinstrook 

(Koning Albertlaan). 

De hoeken van de gebouwrijen worden in regel behandeld in 

afzonderlijke bouwvoorschriften.  

 

2.10 .2  Bestemming 
 

a HOOFDBESTEMMING  

De hoofdbestemming van zone Wb (“bebouwing 

zijstraten”) is wonen in de enge zin, meer bepaald in de 

vorm van ééngezinswoningen met tuin.  

Voor elk gebouw geldt dat per begonnen schijf van 8 

meter gevellengte minstens één woning met tuin met een 

vloeroppervlakte van tenminste 120 m² en tenminste drie 

slaapkamers worden gerealiseerd indien de totale bruto 

vloeroppervlakte van het gebouw minstens 120 m² 

bedraagt.  

Voor de opdeling van één woning in verschillende 

eenheden  is de geldende stedenbouwkundige 

verordening van toepassing. 

 

 

 

In tegenstelling tot de bebouwing langs de Martelarenlaan en 

langs de Diestsesteenweg, wordt de bebouwing langs de 

zijstraten van deze assen prioritair voorbehouden voor 

ééngezinswoningen met tuin.  

Dit wordt gebaseerd op: 

- de gemiddelde omvang van de bestaande gebouwen; 

- de gemiddelde dwarssectie van de betreffende straten; 

- de beleidsdoelstelling om een voldoende contingent aan 

ééngezinswoningen met tuin te behouden, in functie van 

het demografisch en sociaal evenwicht.  
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b NEVENBESTEMMINGEN  

Algemeen: 

Nevenbestemmingen zijn mogelijk, voor zover ze 

verenigbaar zijn met de woonfunctie. De 

nevenbestemming mag per gebouw maximaal één 

bouwlaag in beslag nemen.  

Gemeenschapsvoorzieningen en private dienstverlening 

in de sociale sector mogen een volledig gebouw in beslag 

nemen, voor zover zij verenigbaar zijn met de 

woonfunctie: kinderdagverblijf, kantoor, verzorging, 

onderwijs, … 

Deelzone Wb.3 (Koning Albertlaan): 

Kantoren, diensten en schone productie zijn als 

nevenbestemming mogelijk, mits aan minstens één van 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- de nevenbestemming beneemt maximaal 50% van 

de bovengrondse nuttige vloeroppervlakte van een 

gebouw; 

- de nevenbestemming neemt maximaal de twee 

onderste bouwlagen in, terwijl minstens de twee 

bovenste bouwlagen door woningen worden 

ingenomen; 

Handel, recreatie en horeca (met uitsluiting van 

nachthoreca) zijn als nevenbestemming mogelijk in de 

gelijkvloerse bouwlaag, met maximaal 200 m² bruto 

vloeroppervlakte per gebouw. 

 

 

De bescherming van de ééngezinswoning met tuin en de 

beperkte straatbreedte maken het niet opportuun om in de 

zijstraten van de Martelarenlaan en de Diestsesteenweg niet-

woonfuncties toe te laten, tenzij zij geïntegreerd kunnen 

worden binnen een ééngezinswoning.  

In de Koning Albertlaan zijn méér bestemmingen toegelaten, 

conform zone Wa.4. Dit moet de bestaande centrumfunctie 

van de Koning Albertlaan versterken.  

2.10 .3  Bebouw ing 
 

a BOUW VOLUME  

In de zone Wb wordt gesloten bebouwing gerealiseerd.  

De maximale gevelbreedte van één gebouw bedraagt 14 

meter.  

 

Twee bestaande kavels kunnen worden samengevoegd om 

een efficiëntere organisatie van de gebouwen toe te laten.  

 

b BOUW LIJNEN  

Voorgevel: 

De zonegrens langs de openbare weg geldt als verplichte 

bouwlijn.  

 

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.10.2: “bouwlijnen en bouwhoogten  

zone Wb (bebouwing zijstraten)” 
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Uitsprongen uit het gevelvlak zijn toegelaten (zie 

algemene bepalingen). 

Bestaande voorgevellijnen die niet corresponderen met 

de zonegrens, mogen bij verbouwingen gehandhaafd 

blijven. 
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Bouwdiepte gelijkvloers: 

De maximale bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 15 

meter in deelzones Wb.1 en Wb.2, en 17 meter in 

deelzones Wb.3. De gemiddelde afstand tussen de 

achtergevel en de achterzijde van het perceel moet 

evenwel minstens 10 meter bedragen.  

Waar de bestaande bouwdiepte op het gelijkvloers méér 

dan 15 meter (17 meter in Wb.3) bedraagt, kan het College 

van Burgemeester en Schepenen bij verbouwingswerken 

het behoud van de bestaande achterbouwlijn toestaan./ 

 

Bouwdiepte verdiepingen onder de kroonlijst:  

De maximale bouwdiepte op de verdiepingen onder de 

kroonlijst bedraagt 12 meter. 

Waar de aangrenzende, bestaande bouwdiepte op de 

verdiepingen groter is dan 12 meter, kan het College van 

Burgemeester en Schepenen toestaan dat deze grotere 

bouwdiepte wordt overgenomen.  

 

c BOUW HOOGTEN  

Kroonlijsthoogte: 

In deelzone Wb.1 bedraagt de kroonlijsthoogte minimaal 

bij nieuwbouw, 6 en maximaal 8 meter (2 bouwlagen).  

In deelzones Wb.2 en Wb.3 bedraagt de kroonlijsthoogte 

minimaal, bij nieuwbouw, 6 meter (2 bouwlagen) en 

maximaal 11 meter (3 bouwlagen). 

Vloerpeil gelijkvloers: 

Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping is 

minstens gelijk aan het aangrenzende niveau van de 

aangrenzende straat en ligt niet hoger dan 30 cm erboven.  

 

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.10.2: “bouwlijnen en bouwhoogten  

zone Wb (bebouwing zijstraten)” 

 

De maximale kroonlijsthoogte wordt aangepast aan de 

overwegende kroonlijsthoogte van de bestaande bebouwing. 

d DAKVORM  

De dakvorm is vrij, met inachtname van volgende 

beperkingen:  

- het volume boven de kroonlijst (m.i.v. een 

teruggetrokken bouwlaag) moet zich binnen een 

gabariet van 45° ten opzichte van de maximale 

kroonlijsthoogte bevinden (zie figuur); 

- de noklijn moet evenwijdig aan de voorgevellijn 

lopen; 

- mansardedaken zijn niet toegelaten. 

Boven de kroonlijst mag maximaal één extra nuttige 

bouwlaag worden gerealiseerd.  

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.10.2: “bouwlijnen en bouwhoogten  

zone Wb (bebouwing zijstraten)” 
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e GEVELAFW ERKING  

Zie algemene bepalingen.  

 

 

2.10 .4  Onbebouw de ruimte  
 

De ruimte die onbebouwd wordt gelaten binnen zone Wb, 

wordt aangesloten bij en ingericht volgens de 

aangrenzende zone. 

 

2.10 .5  Parkeren  
 

De geldende stedenbouwkundige verordening is van 

toepassing. 
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2.11  ZONE VOOR WONEN Wc  
(“Hoeken bouwblokken”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.11 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone Wc omvat de bebouwing op de 

hoeken van de bestaande bouwblokken die binnen dit 

RUP gelegen zijn.  

De zone voor wonen Wc wordt ook aangeduid als 

“bestemmingszone hoeken bouwblokken”.  

De zone Wc bestaat uit volgende deelzones: 

- deelzone Wc.1: hoek Martelarenlaan – Karel 

Schurmansstraat (noordelijk deel); 

- deelzone Wc.2: hoek Martelarenlaan – Karel 

Schurmansstraat (zuidelijk deel); 

- deelzone Wc.3: hoek Martelarenlaan – Willem 

Coosemansstraat; 

- deelzone Wc.4: hoek Martelarenlaan – Pieter 

Nollekensstraat; 

- deelzone Wc.5: hoeken Martelarenlaan – Stijn 

Streuvelslaan; 

- deelzone Wc.6: hoek Martelarenlaan – Koning 

Albertlaan; 

- deelzone Wc.7: hoek Diestsesteenweg – 

Werkhuizenstraat – Rondestraat; 

- deelzone Wc.8: hoek Werkhuizenstraat – 

Rondestraat (zuidzijde); 

- deelzone Wc.9: westelijk uiteinde bebouwing 

Rondestraat (zuidzijde) en Ernest Solvaystraat 

(noordzijde); 

- deelzone Wc.10: hoek Werkhuizenstraat – Ernest 

Solvastraat; 

- deelzone Wc.11: hoek Ernest Solvaystraat – Karel 

Schurmansstraat; 

- deelzone Wc.12: hoek Ernest Solvaystraat – 

Martelarenlaan; 

- deelzone Wc.13: knik in noordelijke eindsectie 

Ernest Solvaystraat (tegenover zone ON (Jeugdhotel); 

- deelzone Wc.14: noordelijke hoek 

Diestsesteenweg – Ijzerenwegstraat; 

Zie toelichtingsfiguur 2.11.1: “afbakening  

zone Wc (hoeken bouwblokken)” 

 

De hoeken van de bestaande bouwblokken worden binnen de 

afbakening van dit RUP opgenomen in een afzonderlijke 

bestemmingszone. 

De afbakening van de hoeken wordt bepaald door het gebied 

waar de klassieke bouwvoorschriften voor gesloten bebouwing 

(zie zones Wa, Wb) niet de vereiste kwaliteit kunnen 

genereren of goede, alternatieve oplossingen hypothekeren. 

Voor deze hoeken worden specifieke bouwvoorschriften 

voorzien, zodat hoekafwerkingen mogelijk zijn die zowel voor 

de omgeving als voor het eigen bouwprogramma kwalitatief 

zijn.  

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.17.2: “te verwerven eigendommen voor 

hertracering noordelijke eindsectie Martelarenlaan (zone OW)” 

 

Om de hertracering van de noordelijke eindsectie van de 

Martelarenlaan te kunnen realiseren, is de verwerving en de 

afbraak van volgende eigendommen nodig:  

- Langs de Diestsesteenweg: perceel 8F 254 c7 (zonder 

nummer); 

- Langs de Oude Diestsesteenweg: percelen 9
E
 3 z2 (nr. 

17), 9
E
 3 y2 (nr. 19), 9

e
  3 n3 (nr. 21) en 9

E 
3 x3 (nr. 23); 

- Langs de Martelarenlaan: percelen 9
E
 3 y3, 9

E
 3 v3, 9

E
 3 

w3 (zonder nummer). 

Deze eigendommen vallen gedeeltelijk binnen de afbakening 

van zone OW en gedeeltelijk binnen Wc.15 respectievelijk Gb. 

Voor de verwerving van deze eigendommen zal een 

onteigeningsplan worden opgemaakt. 
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- deelzone Wc.15: bouwblok Diestsesteenweg – 

Oude Diestsesteenweg – Ijzerenwegstraat. 

- De afbakeningen van de bestemmingzone Wc en 

zijn deelzones zijn aangeduid op het 

bestemmingsplan. 

2.11 .2  Bestemming 
 

a HOOFDBESTEMMING  

De hoofdbestemming van zone Wc (“hoeken 

bouwblokken”) is wonen in de brede zin, met uitsluiting 

van groepsverblijven voor studenten. De gebouwen zijn 

opdeelbaar in verschillende wooneenheden. 

 

Door de specifieke configuratie van de hoeken zijn 

conventionele private buitenruimten meestal niet haalbaar. In 

de hoeken worden daarom geen woningen met tuin opgelegd. 

b NEVENBESTEMMINGEN  

Kantoren, diensten en schone productie zijn als 

nevenbestemming mogelijk, mits aan minstens één van 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- de nevenbestemming beneemt maximaal 50% van 

de bovengrondse nuttige vloeroppervlakte van een 

gebouw; 

- de nevenbestemmingen bevinden zich onder de 

woonbestemming en nemen maximaal één 

bovengrondse bouwlaag méér in beslag dan de 

woonbestemming. 

Handel, recreatie en horeca (met uitsluiting van 

nachthoreca) zijn als nevenbestemming mogelijk in de 

gelijkvloerse bouwlaag, met maximaal 400 m² bruto 

vloeroppervlakte (in Wc.1, Wc.2, Wc.3, Wc.4, Wc.6, Wc.7 

en Wc.9) resp. 200 m² (in de andere deelzones) per 

gebouw. 

Gemeenschapsvoorzieningen en private dienstverlening 

in de sociale sector mogen een volledig gebouw in beslag 

nemen, voor zover zij verenigbaar zijn met de 

woonfunctie: kinderdagverblijf, kantoor, verzorging, 

onderwijs, … 

 

 

Voor de hoekpercelen zijn de onderste bouwlagen het minst 

geschikt voor bewoning. Daarom worden voorkomende 

nevenfuncties best onderin ingeplant. 

2.11 .3  Bebouw ing 
 

a ALGEMEEN  

In de deelzones die deel uitmaken van zone Wc wordt 

gesloten bebouwing gerealiseerd.  

Een volledige deelzone mag met één enkel gebouw 
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bebouwd worden.  

De zonegrenzen, grenzend aan de openbare weg, gelden 

als verplichte bouwlijnen voor het gelijkvloers en als 

uiterste bouwlijn voor de verdiepingen. 

De dakvorm is vrij, tenzij voor een deelzone anders wordt 

bepaald. 

b DEELZONE WC .1  EN WC .2  

Er kan gekozen worden om de bestaande bebouwing te 

behouden, verbouwingen binnen het bestaande volume 

zijn mogelijk (per perceel).  

Er kan gekozen worden voor herbouw (per perceel).  

Er kan gekozen worden voor nieuwbouw (verschillende 

percelen van zone Wc.2 samen), dan gelden onderstaande 

voorschriften:  

De zonegrenzen grenzend aan de openbare weg en de 

zone voor voortuinen VT.4 zijn verplichte bouwlijnen. De 

andere zonegrenzen zijn uiterste bouwlijnen. Deze 

bouwlijnen worden zodanig gekozen dat de 

achterliggende tuinzone overal minstens acht meter en 

gemiddeld twaalf meter diep is.  

De deelzones mogen volledig bebouwd worden. 

In deelzone Wc.1 bedraagt de kroonlijsthoogte minimaal 

10 meter (3 bouwlagen) en maximaal 15 meter (4 

bouwlagen).  

In deelzones Wc.2 bedraagt de kroonlijsthoogte minimaal 

6 meter (2 bouwlagen) en maximaal 12 meter (3 

bouwlagen). 

Boven de maximale kroonlijst is één extra bouwlaag 

mogelijk binnen een gabariet van 45°. 

Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping 

in deelzones Wc.1 en Wc.2 is minstens gelijk aan het 

aangrenzende niveau van de Martelarenlaan en ligt niet 

hoger dan 0,90 meter boven het maaiveld. 

Tussen de tuinzone T.4 en de voortuinzone VT.4 moet een 

doorgang voor zacht verkeer worden gerealiseerd van 

minstens 2 meter breed. Deze doorgang is overbouwbaar. 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.11.2: “ bestaande bebouwing en 

bouwlijnen deelzones Wc.1 en Wc.2” 

 

Deelzones Wc.1 en Wc.2 situeren zich op de noordelijke hoek 

Martelarenlaan – Karel Schurmansstraat. De configuratie van 

de scherpe hoek en de problematische, schuine 

perceelsstructuur staan de spontane realisatie van een 

kwalitatieve bebouwing in de weg. Nochtans is een goede 

afbouw van deze hoek cruciaal voor de belevingswaarde van 

de Martelarenlaan en voor de aansluiting van de 

stationsontwikkeling op de zuidoostelijke omgeving.  

Het RUP laat daarom de keuze: er kan worden gekozen voor 

het behoud van de bestaande bebouwing, waarbij 

verbouwingen mogelijk zijn binnen het bestaande volume (per 

perceel). Er kan ook gekozen worden voor herbouw (per 

perceel). Indien er  wordt gekozen voor een nieuwbouw, wordt 

er in het RUP een nieuwe gebouwconfiguratie vastgelegd die 

zowel  legt daarom een nieuwe gebouwconfiguratie vast die 

zowel voor het bouwprogramma als voor de Martelarenlaan de 

nodige ruimtelijke kwaliteit zal genereren. Omwille van de 

dwingende randvoorwaarden en de noodzaak van een 

integrale herontwikkeling, wordt de flexibiliteit beperkt 

gehouden. 

De zones Wc.1 en Wc.2 omvatten samen het totale gebied dat 

moet worden herontwikkeld om een kwalitatieve bebouwing te 

bekomen. 

Beide deelzones kunnen los van elkaar worden ontwikkeld, 

zodat een gefaseerde aanpak mogelijk is. 

  

c DEELZONES WC .3 ,  WC .4,  WC .6 ,  WC .7 ,  

WC .8,  WC .10,  WC .11,  WC .15 

De bouwmogelijkheden in deze deelzone worden bepaald 

door de afstand tussen de twee zonegrenzen langs de 

openbare weg, gemeten loodrecht op de bissectrice van 

deze zonegrenzen.  

Waar deze afstand kleiner is dan 25 meter, is de zone over 

 

 

 

Zie toelichtingsfiguur 2.11.3: “ principe bouwlijnen deelzones 

Wc.3, Wc.4, Wc.6, Wc.7, Wc.8, Wc.10, Wc.11 en Wc.15” 

Zie toelichtingsfiguur 2.11.4: “bouwlijnen en bouwhoogten 

deelzones Wc.3, Wc.4, Wc.6, Wc.7, Wc.8, Wc.10, Wc.11 en 
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de hele diepte bebouwbaar volgens het hoogste aantal 

bouwlagen dat langs één van beide zijden is toegelaten. 

Waar deze afstand groter is dan 25 meter, kan langs beide 

zonegrenzen vanaf de eerste verdieping een maximale 

bouwdiepte van 12 meter worden gerealiseerd, mits 

tussen beide gebouwdelen een vrije ruimte wordt 

gerespecteerd met een gabariet van 45° t.o.v. de laagste 

kroonlijst, met minimaal vier meter diepte. Indien de beide 

gebouwdelen niet volledig tot dezelfde functionele 

eenheid behoren, dan is dit minimum acht meter.  

De deelzones mogen op het gelijkvloers volledig bebouwd 

worden. 

 

Wc.15” 

 

Deze deelzones omvatten elk een bebouwbaar gebied dat 

gedefinieerd wordt door twee rooilijnen die een scherpe hoek 

vormen (kleiner dan 90°). 

De perceelsstructuur is van die aard dat hij een kwalitatieve 

herontwikkeling niet in de weg staat (al is het behoud van de 

bestaande perceelsstructuur zeker geen randvoorwaarde). De 

deelzones kunnen ofwel in hun geheel, ofwel in onderdelen 

worden herontwikkeld. Daarom bieden de bouwvoorschriften 

de nodige flexibiliteit. 

  

Langs elke rooilijn is de toegelaten bouwhoogte dezelfde 

als die in de aangrenzende bouwzone.  

Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping is 

minstens gelijk aan het aangrenzende niveau van de 

Martelarenlaan en ligt niet hoger dan 0,30 meter boven het 

maaiveld.  

De inplanting van ramen in gevels die niet op de rooilijn 

staan, moet zodanig gebeuren dat de privacy andere 

functionele eenheden in de omringende bebouwing niet 

wordt geschaad.   

 

d DEELZONE WC .5 ,  WC .12,  WC .13,  WC .14 

De maximaal toegelaten bouwhoogte is: 

- 12 meter (drie lagen) onder de kroonlijst in 

deelzone Wc.5 en Wc.13 

- 15 meter (vier lagen) onder de kroonlijst in 

deelzone Wc.12 en Wc.14. 

Boven de kroonlijst mag één teruggetrokken bouwlaag 

gerealiseerd worden.  

De deelzones mogen volledig bebouwd worden. 

Gevels of delen van gevels mogen geen ramen bevatten 

als ze:  

- op een gemeenschappelijke kavelgrens staan 

(dus niet grenzend aan het openbaar domein); 

- minder dan drie meter teruggetrokken zijn van 

een gemeenschappelijke kavelgrens als de hoek 

tussen de kavelgrens en de gevel minder dan 90° 

bedraagt. 

 

 

Deze deelzones worden gedefinieerd door twee rooilijnen die 

een rechte of een stompe hoek vormen. De deelzone omvat 

het bebouwbaar gebied waar, aan de bebouwing bijkomende 

voorwaarden moeten worden opgelegd i.f.v. de 

bouwmogelijkheden op de gemeenschappelijke 

perceelsgrenzen in de hoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

e DEELZONE WC .9  

In deelzone Wc.9 bedraagt de kroonlijsthoogte minimaal 7 

 

 

De uiteinden van de gebouwrijen tussen Rondestraat / 
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meter (2 bouwlagen) en maximaal 12 meter (3 bouwlagen). 

In elke deelzone wordt één gebouw met drie vrije gevels 

gerealiseerd. De gevel loodrecht op de straat wordt als 

meest beglaasde gevel uitgewerkt. 

De dakvorm is plat.De deelzones mogen volledig 

bebouwd worden. 

Solvaystraat enerzijds, en het Locomotievenpad anderzijds, 

vereisen de afwerking met een hoekgebouw dat de 

belevingswaarde van het Locomotievenpad en van het 

benedenplein vergroot. 

2.11 .4  Parkeren  
 

De geldende stedenbouwkundige verordening is van  

toepassing 

 

 

2.12 ZONE VOOR WONEN Wd  
(“WOG Coosemansstraat - Nollekensstraat”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.12 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone Wd omvat de toekomstige 

bebouwing op het onbebouwd terrein tussen de Willem 

Coosemansstraat en de Pieter Nollekensstraat. 

De zone voor wonen Wd wordt ook aangeduid als 

“bestemmingszone woonontwikkelingsgebied (WOG) 

Coosemansstraat – Nollekensstraat”. 

De zone Wd bestaat uit volgende deelzones: 

- Deelzone Wd.1: de bouwzone langs de 

Martelarenlaan; 

- Deelzone Wd.2: de bouwzone langs de Pieter 

Nollekensstraat; 

- Deelzone Wd.2, Wd.3, Wd.4, Wd.5 en Wd.6: de 

bouwzones langs het erf tussen Coosemansstraat en 

Nollekensstraat; 

- Deelzone Wd.7 en Wd.8: de bouwzones langs de 

Willem Coosemansstraat. 

De afbakeningen van de bestemmingzone Wd en zijn 

deelzones zijn aangeduid op het bestemmingsplan. 

Zie toelichtingsfiguur 2.12.1: “ afbakening zone Wd  

(WOG Coosemansstraat – Nollekensstraat)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.12.2: “ indeling zones Wd en FVc 

(WOG Coosemansstraat – Nollekensstraat)” 

Het onbebouwde terrein (ca. 1 hectare groot) tussen Pieter 

nollekensstraat en Willem Coosemansstraat werd in het 

Ruimtelijk Structuurplan Leuven geselecteerd als 

woonontwikkelingsgebied.  

In het stadsontwerp voor de Kop van Kessel-Lo en de 

Martelarenlaan werd een invulling voor dit gebied uitgetekend.  

Aangezien deze invulling blijkt te beantwoorden aan de 

stedenbouwkundige, beleidsmatige en economische 

randvoorwaarden, opteerde het stadsbestuur voor het 

vastleggen van het inrichtingsvoorstel in het RUP.  

Omwille van de samenhang van deze ontwikkeling, worden 

alle bouwmogelijkheden in het woonontwikkelingsgebied 

samengebracht in één bestemmingszone.  

2.12 .2  Bestemming 
 

a HOOFDBESTEMMING  

De hoofdbestemming van zone Wd is wonen in de enge 

 

Gezien de ligging, de omvang en de vorm van het terrein, is 

het aangewezen om dit woonontwikkelingsgebied integraal 
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zin.  

Kamers en studio’s zijn niet toegelaten. 

Deelzones Wd.3, Wd.5,  Wd.6 en Wd.8 worden bestemd 

voor ééngezinswoningen met tuin met tenminste drie 

slaapkamers.  

In de totaliteit van de deelzones Wd.1, Wd.2, Wd.4 en Wd.7 

hebben minstens de helft van de woningen twee of meer 

slaapkamers, en minstens één kwart van de woningen 

drie of meer slaapkamers.  

aan te wenden voor conventionele woonvormen 

(appartementen, ééngezinswoningen met tuin).  

Alternatieve woonvormen (kamers, studio’s, zorgwoningen, ...) 

worden beter elders voorzien, waar specifieke configuraties 

van gebouwen vaak tot bijzondere types aanleiding kunnen 

geven. 

  

Binnen de totaliteit van de zone Wd (alle deelzones 

samen) worden maximaal 70 woongelegenheden 

gerealiseerd (waarvan minstens 30% ééngezinswoningen 

met tuin).  Binnen de groepering van de deelzones (Wd.2, 

Wd.3, Wd.4, Wc.5 en Wd.7) respectievelijk (Wd.1, Wd.6 en 

Wd.8) worden per groepering maximaal 35 

woongelegenheden gerealiseerd (waarvan telkens 

minstens 30% ééngezinswoningen met tuin). 

 

b NEVENBESTEMMINGEN  

Gemeenschapsvoorzieningen en private dienstverlening 

in de sociale sector mogen een volledig gebouw in beslag 

nemen, voor zover zij verenigbaar zijn met de 

woonfunctie: kinderdagverblijf, kantoor, verzorging, 

onderwijs, … 

Deelzone Wd.1: 

Kantoren, diensten, ateliers en schone productie zijn als 

nevenbestemming mogelijk, mits aan minstens één van 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- de nevenbestemming beneemt maximaal 50% van 

de bovengrondse nuttige vloeroppervlakte van een 

gebouw; 

- de nevenbestemming neemt maximaal de drie 

onderste bouwlagen in, terwijl de twee bovenste 

bouwlagen door woningen worden ingenomen; 

Handel, recreatie en horeca (met uitsluiting van 

nachthoreca) zijn als nevenbestemming mogelijk in de 

gelijkvloerse bouwlaag, met maximaal 400 m² bruto 

vloeroppervlakte. 

Deelzone Wd.2, Wd.4, Wd.7, Wd.8: 

Nevenbestemmingen zijn mogelijk, voor zover ze 

verenigbaar zijn met de woonfunctie. De 

nevenbestemming mag per gebouw maximaal één 

bouwlaag in beslag nemen.  

Deelzone Wd.3, Wd.5, Wd.6: 

Nevenbestemmingen zijn mogelijk als functioneel 

onderdeel van de ééngezinswoning met tuin: 

 

 

 

 

 

De mogelijke nevenbestemmingen in deelzone Wd.1 worden 

gelijkgesteld aan die in de aangrenzende deelzone Wa.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mogelijke nevenbestemmingen in deelzone Wd.2/4/7/8 

worden gelijkgesteld aan die in de zone Wb. 

 

 

 

De mogelijke nevenbestemmingen in de deelzones, bestemd 

voor ééngezinswoningen met tuin, worden beperkt tot die 

functies die als functioneel onderdeel van de gezinswoning 

kunnen worden opgenomen. 
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praktijkruimte, kantoor vrij beroep, … 

De nevenbestemming mag per woning maximaal één 

bouwlaag in beslag nemen.  

 

2.12 .3  Bebouw ing 
 

a BOUW VOLUME  

In alle zones wordt gesloten bebouwing gerealiseerd. In 

de betreffende deelzones moet tegen de bestaande 

bebouwing langs de Martelarenlaan, de Pieter 

Nollekensstraat en de Willem Coosemansstraat worden 

aangebouwd.  

De bebouwing in de deelzones Wd.1, Wd.2, Wd.4, Wd.7 en 

Wd.8 kan per deelzone als één gebouw worden 

gerealiseerd. 

b BOUW LIJNEN  

De zonegrenzen langs de openbare weg (Martelarenlaan, 

Pieeter Nollekensstraat, Willem Coosemansstraat) gelden 

als verplichte bouwlijn. De andere zonegrenzen gelden als 

uiterste bouwlijn.  

Voor twee aangrenzende deelzones wordt dezelfde 

bouwlijn gekozen langs het erf (zone FVc). 

De deelzones zijn op het gelijkvloers en op de 

verdiepingen onder de kroonlijst over de volledige diepte 

bebouwbaar. 

c BOUW HOOGTEN  

In deelzone Wd.1 bedraagt de kroonlijsthoogte minimaal 

10 meter (3 bouwlagen) en maximaal 19 meter (5 

bouwlagen). 

In de deelzone Wd.2 bedraagt de kroonlijsthoogte 

minimaal 6 meter (2 bouwlagen). Ze bedraagt maximaal 11 

meter (3 bouwlagen) voor het hoofdvolume langs de 

Pieter Nollekensstraat en maximaal 8 meter (2 bouwlagen) 

voor het achtergelegen bijvolume langs het woonerf (zone 

FVc). 

In de deelzones Wd.3, Wd.5 en Wd.6 bedraagt de 

kroonlijsthoogte maximaal 8 meter (2 bouwlagen). Binnen 

elke deelzone moet de kroonlijsthoogte voor alle 

gebouwen identiek zijn. 

In de andere deelzones bedraagt de kroonlijsthoogte 

minimaal 6 meter (2 bouwlagen) en maximaal 11 meter (3  

bouwlagen). 

Het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse 

 

Aandachtspunten voor de beeldkwaliteit in het 

woonontwikkelingsgebied Pieter Nollekensstraat – Willem 

Coosemansstraat: 

- De bebouwing binnen de verschillende deelzones van 

zone Wd moet worden uitgewerkt als een 

samenhangend architecturaal geheel. 

- Anderzijds moet de architecturale uitwerking van de 

verschillende deelzones afgestemd worden op de 

gebouwspecifieke factoren: het programma, de positie 

binnen het hele gebied, de oriëntatie, de relatie tot de 

publieke ruimte, de ontsluitingsmogelijkheden, … 

- Voor alle deelzones wordt bij voorkeur één palet van 

complementaire gevelmaterialen en kleuren toegepast. 
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verdiepingen in zone Wd is minstens gelijk aan het 

aangrenzende niveau van de openbare weg of van het erf 

(zone FVc) en ligt niet hoger dan 0,30 meter. 

d DAKVORM  

De dakvorm is voor alle gebouwen plat. 

 

2.12 .4  Onbebouw de ruimte  
 

De ruimte die onbebouwd wordt gelaten binnen elke 

deelzone van Wd, wordt aangesloten bij en ingericht 

volgens de aangrenzende zone. 

 

 

2.12 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANGEN VOOR Z ACH T VERKEER  

De hoofdtoegang(en) tot de zone Wd.1 geeft (geven) 

rechtstreeks uit op de Martelarenlaan. 

De hoofdtoegangen tot de deelzones Wd.7 en Wd.8 geven 

rechtstreeks uit op de Willem Coosemansstraat 

 

 

b TOEGANGEN VOOR AUTO ’S  

 De parkings die behoren tot de bebouwing van zone Wd 

worden ontsloten vanaf de Martelarenlaan. 

 

c DOORG ANGEN VOOR Z ACHT VERKEER  

Doorheen het woonontwikkelingsgebied wordt een 

doorgang voor zacht verkeer voorzien via een erf (zie 

zone FVc) dat de Willem Coosemansstraat met de 

Martelarenlaan / Pieter Nollekensstraat verbindt. Deze 

doorgang is permanent en integraal publiek toegankelijk. 

Hij mag niet worden afgesloten.  

Bovendien wordt de ruimte gereserveerd voor een 

doorgang die dit erf kan verbinden met het toekomstige 

Jan Vranckxtracé, zoals ingetekend op het Gewestplan.  

 

2.12 .6  Parkeren  
 

De bestemmingsparkings ten behoeve van de bebouwing 

in zone Wd worden ondergronds gerealiseerd. Voor de 
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ontsluiting van deze ondergrondse parkings worden 

maximaal twee toegangshellingen gerealiseerd die 

rechtstreeks aansluiten op de ventweg langs de 

Martelarenlaan, waarvan maximaal één binnen zone FVc 

mag liggen.  

Aantal bestemmingsparkings: zie algemene bepalingen.  

Aanvullend op de bestemmingsparkings voor de 

bebouwing in zone Wd, mogen in deze zone ondergronds 

buurtparkings worden gerealiseerd. 

Aanvullend aan de bestemmingsparkings, mogen 

bovengronds op het erf (zone FVc) in totaal maximaal 

twintig kortparkeerplaatsen worden gerealiseerd. Op het 

wijkplein langs de Willem Coosemansstraat (zone FVc) 

moeten minstens acht kortparkeerplaatsen worden 

ingericht.  

Onder elke tuin in het woonontwikkelingsgebied worden 

slechts over één derde van de oppervlakte ondergrondse 

parkings toegelaten. Onder het wijkplein (zone FVc) 

worden geen ondergrondse parkings toegelaten. 

2.12 .7  Faser ing  
 

De bebouwing mag gefaseerd worden uitgevoerd. De 

doorgang tussen Martelarenlaan en Willem 

Coosemansstraat via zone FVc moet ten laatste bij de 

oplevering van het eerste gebouw gerealiseerd zijn.  
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2.13 ZONE VOOR FIETSERS EN/OF VOETGANGERS FVc 
(“woonerf woonontwikkelingsgebied”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.13 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone FVc omvat de toekomstige publieke 

ruimte op het onbebouwd terrein tussen de Willem 

Coosemansstraat en de Pieter Nollekensstraat.  

De zone voor Fietsers en/of voetgangers FVc wordt ook 

aangeduid als de bestemmingszone “woonerf 

woonontwikkelingsgebied”. 

De afbakening van de bestemmingszone FVc is 

aangeduid op het bestemmingsplan.  

Zie toelichtingsfiguur 2.13.1: “ afbakening zone FVc  

(woonerf woonontwikkelingsgebied)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.12.2: “ indeling zones Wd en FVc 

(WOG Coosemansstraat – Nollekensstraat)” 

 

2.13 .2  Bestemming 
 

De zone is bestemd voor publieke buitenruimte, 

hoofdzakelijk gereserveerd voor fietsers en voetgangers.  

In functie van lokale bediening is ook gemotoriseerd 

verkeer mogelijk binnen de zone FVc. 

 

2.13 .3  Onbebouw de ruimte  
 

a FUNCTIE  

De zone FVc wordt ingericht als verkeersluwe 

verblijfsruimte. 

 

b PEIL  

Het peil van de nieuwe aanleg in zone FVc sluit aan op het 

peil van de aangrenzende openbare ruimte (Willem 

Coosemansstraat en Pieter Nollekensstraat). Het peil ligt 

bovendien niet lager het laagste peil van de aangrenzende 

openbare ruimte. Het ligt bovendien niet hoger dan 0,50 

meter boven het hoogste peil van de aangrenzende 

openbare ruimte.  

 

c INRICHTING  

De zone FVc mag volledig worden verhard, met 

uitzondering van 40% van de oppervlakte van het 

wijkplein langs de Willem Coosemansstraat.  
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De aanplanting van hoogstammige bomen op volle grond 

moet worden voorzien.  

In zone FVc zijn twintig kortparkeerplaatsen toegelaten.  

d AFSLUITING  

De zone FVc mag niet worden afgesloten. 

 

2.13 .4  Bebouw ing 
 

Met uitzonderling van stijgstructuren naar ondergrondse 

parkings, fietsstallingen en luifels is geen bebouwing 

toegelaten in zone FVc. 

 

2.13 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a TOEGANGEN VOOR Z ACH T VERKEER  

De zone FVc is permanent en integraal publiek 

toegankelijk voor fietsers en voetgangers.  

Ze mag niet worden afgesloten. 

De zone FVc geeft toegang tot de aanpalende bebouwing 

in de zone Wd. 

 

 

b TOEGANGEN VOOR AUTO ’S  

De zone FVc is toegankelijk voor bestemmingsverkeer 

(laden en lossen, kortparkeren), voor dienstverkeer 

(onderhoud, hulpdiensten). Doorgaand verkeer tussen de 

Willem Coosemansstraat en de Pieter Nollekensstraat 

moet, behalve voor dienstverkeer en voor uitzonderlijke 

situaties, onmogelijk gemaakt worden. 

 

 

c DOORG ANGEN VOOR Z ACHT VERKEE R  

Volgende doorgangen voor zacht verkeer worden 

voorzien: 

 

- een doorgang tussen de Willem Coosemansstraat 

en de Pieter Nollekensstraat; 

- daarop aansluitend, een doorgang tussen de 

Pieter Nollekensstraat en de geplande fietsroute “Jan 

Vranckxtracé (doorheen het binnengebied tussen de 

Willem Coosemansstraat en de Pieter 

Nollekensstraat, zoals aangeduid op het Gewestplan); 
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- Deze doorgangen zijn minstens drie meter breed 

en worden aangelegd in verharde materialen. Ze zijn 

permanent publiek toegankelijk en niet afsluitbaar.  

-  

2.13 .6  Parkeren  
 

In zone FVc zijn maximaal twintig kortparkeerplaatsen 

toegelaten. 

 

2.13 .7  Faser ing  
 

De doorgang voor zacht verkeer tussen de Willem 

Coosemansstraat en de Pieter Nollekensstraat moet vanaf 

de voorlopige oplevering van de eerste bebouwing in 

zone Wd beschikbaar zijn.  

De doorgang voor zacht verkeer die uitgeeft op het Jan 

Vranckxtracé moet pas worden aangelegd bij de realisatie 

van het Jan Vranckxtracé tot de Koning Albertlaan. In 

afwachting van deze realisatie moet in de zone voldoende 

ruimte worden gereserveerd en tijdelijk worden aangelegd 

/ beplant. 
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2.14 ZONE VOOR TUINEN T  
(“tuinen bouwblokken”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.14 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone T omvat de tuinen binnenin de 

bestaande bouwblokken die binnen dit RUP gelegen zijn.  

De zone voor tuinen T wordt ook aangeduid als 

“bestemmingszone tuinen bouwblokken”.  

De afbakening van de bestemmingzone T is aangeduid 

op het bestemmingsplan. 

Zie toelichtingsfiguur 2.14.1: “ afbakening zone T  

(tuinen bouwblokken)” 

 

2.14 .2  Bestemming 
 

De zone T is bestemd voor private tuinen.   

 

2.14 .3  Onbebouw de ruimte  
 

a VERH ARDINGEN  

De maximale verharding van een tuin bedraagt maximaal: 

- 50% van de tuinoppervlakte als de tuin minder 

dan 10 meter diep is; 

- 40% van de tuinoppervlakte als de tuin meer dan 

10 en minder dan 25 meter diep is; 

- 30% van de vloeroppervlakte als de tuin meer 

dan 25 meter diep is; 

Het peil van een tuin mag nooit meer dan 0,30 meter 

verschillen van het corresponderende peil van de 

aangrenzende tuinen, tenzij boven een ingegraven 

parking onder de tuin. Een ingegraven parking mag niet 

meer dan 15 meter achter de achtergevel van de 

overeenkomende woning uitsteken.  

 

 

b AFSLUITINGEN  

Afsluitingen tussen twee tuinen mogen niet hoger zijn 

dan 2 meter boven het peil van de hoogste tuin.  
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2.14 .4  Bebouw ing 
 

In een tuin kan maximaal 20% van de oppervlakte van het 

perceel bebouwd worden (met een maximum van 30 m²) 

als bijgebouw bij de woning waarvan de tuin een 

functioneel onderdeel uitmaakt. 

De kroonlijst van deze bebouwing ligt niet hoger dan 2,50 

meter boven het peil van de tuin. Dakhellingen zijn 

maximaal 30°. 
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2.15 ZONE VOOR VOORTUINEN VT  
(“voortuinen”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.15 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone VT omvat de voortuinen voor de 

bebouwing langs de Martelarenlaan, de Koning Albertlaan 

en het Locomotievenpad.. 

De zone VT wordt ook aangeduid als “bestemmingszone 

voortuinen”.  

De zone wordt opgedeeld in volgende deelzones:  

- deelzone VT.1: voortuinen langs Martelarenlaan 

tussen Pieter Nollekensstraat en Stijn Streuvelslaan; 

- deelzone VT.2: voortuinen langs Martelarenlaan 

tussen Stijn Streuvelslaan en Koning Albertlaan; 

- deelzone VT.3: voortuinen langs Koning 

Albertlaan; 

- deelzone VT.4: voortuinen langs Martelarenlaan 

ten noorden van Karel Schurmansstraat; 

- deelzone VT.5: voortuinen langs hoekbebouwing 

Solvaystraat en Rondestraat (zone Wc.9). 

De afbakeningen van de bestemmingzone VT is 

aangeduid op het bestemmingsplan. 

Zie toelichtingsfiguur 2.15.1: “ afbakening zone VT  

(voortuinen)” 

 

2.15 .2  Bestemming 
 

De zone voor voortuinen VT is bestemd voor groenaanleg 

en voor het verlenen van toegang tot de achtergelegen 

bebouwing. 

 

2.15 .3  Onbebouw de ruimte  
 

a DEELZONES VT.1,  VT.2,  VT.3 

Een voortuin binnen de zone VT.1, VT.2 of VT.3 mag 

maximaal voor 70% worden verhard. 

Parkeren in de voortuinstrook is mogelijk. Per gebouw 

zijn maximaal twee parkeerplaatsen in de voortuinstrook 

mogelijk. Per parkeerplaats moet minstens één 

hoogstammige boom in de eigen voortuinstrook worden 

aangeplant. 

 

Parkeren in de voortuinstrook (voor zover beschikbaar) is 

mogelijk voor zover het over een zeer beperkt aantal parkings 

gaat (maximaal 2). Dit moet o.a. toelaten dat woningen 

worden opgedeeld zonder dat hiervoor zware 

verbouwingswerken nodig zijn. 
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Eventuele afsluitingen zijn maximaal 0,60 meter hoog. 

Draadafsluitingen zijn niet toegelaten.  

Geen specifieke voorschriften.  

 

Toepassing van de Algemene Bouwverordening van de stad 

Leuven, goedgekeurd door de Deputatie van de provincie 

Vlaams-Brabant op 12/11/2009 en latere wijzigingen.  

 

b DEELZONE VT.4 

De deelzone mag volledig worden verhard. Binnen zone 

VT.4 kunnen maximaal 5 kortparkeerplaatsen worden 

voorzien.  

Het peil van de deelzone is gelijk aan het peil van het 

aangrenzende voetpad van de Martelarenlaan. De 

deelzone is permanent en integraal publiek toeankelijk. Ze 

mag niet worden afgesloten.  

 

c DEELZONES VT.5 

 

Een voortuin binnen de zone VT. 5 4 mag maximaal voor 

50% worden verhard. 

Per voortuin zijn maximaal twee parkeerplaatsen in de 

voortuinstrook mogelijk. Per parkeerplaats moet minstens 

één hoogstammige boom in de eigen voortuinstrook 

worden aangeplant. 

Eventuele afsluitingen zijn maximaal 2 meter hoog. 

Draadafsluitingen zijn niet toegelaten. 

Geen specifieke voorschriften. 

 

Toepassing van de Algemene Bouwverordening van de stad 

Leuven, goedgekeurd door de Deputatie van de provincie 

Vlaams-Brabant op 12/11/2009 en latere wijzigingen.  

 

2.15 .4  Bebouw ing 
 

Binnen de voortuinstroken is geen bebouwing 

toegestaan. 
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2.16  ZONE MET GEMENGDE BESTEMMING Gd  
(“Kopgebouw Tiensesteenweg Parkgebouw ”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.16 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone Gd omvat de bebouwbare zone aan 

het eind van de Martelarenlaan, tussen de Koning 

Albertlaan en de aansluiting met de Tiensesteenweg.op 

het einde van het park, tussen de Spoordijk en de Koning 

Albertlaan.   

 

De zone met gemengde bestemming Gd wordt ook 

aangeduid als “bestemmingszone Kopgebouw 

Tiensesteenweg Parkgebouw”. 

De zone Gd wordt verder verdeeld in deelzones:  

- Deelzone Gd.1: het gebouw op de hoek van de 

Spoordijk en de Koning Albertlaan  

- Deelzone Gd.2: de onbebouwde ruimte tussen het  

parkgebouw en de Martelarenlaan (parkweg). Binnen 

deze zone kan een ondergrondse parking en een 

fietsenstalling gerealiseerd worden.    

De afbakeningen van de bestemmingszone Gd en zijn 

deelzones is zijn aangeduid op het bestemmingsplan. 

Zie toelichtingsfiguur 2.16.1: “ afbakening zone Gd  

(kopgebouw Tiensesteenweg Parkgebouw)”  

Zie toelichtingsfiguur 2.16.2: “ indeling zone Gd  

(kopgebouw Tiensesteenweg Parkgebouw)”  

 

 

Voor de ontwikkeling van het kopgebouw langs de 

Martelarenlaan t.h.v. de Tiensesteenweg zijn bij de opmaak 

van dit RUP nog geen concrete initiatieven gekend. 

De realiseerbaarheid van het project is van een aantal 

specifieke factoren, waaronder bouwkundige en financiële 

haalbaarheid, afhankelijk. 

Daarom worden t.o.v. het referentieproject een aantal 

vrijheidsgraden ingebouwd 

2.16 .2  Bestemming 
 

In zone Gd1 zijn volgende hoofdbestemmingen mogelijk: 

wonen in de brede zin, gemeenschapsvoorzieningen en 

private dienstverlening in de sociale sector; 

In zone Gd1 zijn volgende nevenbestemmingen mogelijk: 

handel, horeca (met uitsluiting van nachthoreca), schone 

productie, kantoren, recreatie.. 

De vloeroppervlakte van de alle nevenbestemmingen mag 

samen maximaal 50% van de totale oppervlakte bedragen.  

 

Zone Gd2 is bestemd voor de ontwikkeling van een park. 

Ondergronds kunnen parkeervoorzieningen worden 

aangelegd. 

Zie ook de algemene bepalingen, artikel 1.2.1 definities van 

bestemmingen.  

De architecturale kwaliteitsbewaking gebeurt bij voorkeur in 

een procedure gekoppeld aan de verkoop van de site, waarbij 

de stad mee kan oordelen over de kwaliteit van de 

ingediende voorstellen (analoog aan de procedure voor de 

stationsontwikkeling). Deze kwaliteitsbewaking valt buiten het 

bestek van dit RUP. Een specifieke procedure moet leiden tot 

de selectie van een kwalitatief ontwerp, bij voorbeeld met 

medewerking van de Vlaamse Bouwmeester. 

Kantoren, handel, horeca en schone productie worden 

uitgesloten als hoofdbestemming. De verkeersattractie van 

deze programma’s is immers groot en spitsgebonden. Een te 

grote verkeersattractie zou de verkeersafwikkeling op het 

kruispunt Albertlaan – Martelarenlaan te veel bijkomend 

bemoeilijken..  
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2.16 .3  Bebouw ing 
 

a BOUW VOLUME  

Er kan binnen zone Gd1 een gebouw met maximaal 

5000m² nuttige vloeroppervlakte bruto bovengrondse 

vloeroppervlakte gerealiseerd worden. Terrassen (zowel 

inpandig als uitpandig) worden  binnen de 5.000m² 

gerekend.  

De zone Gd2 kan ondergronds volledig bebouwd worden. 

 

 

b BOUW LIJNEN  

De zonegrenzen van de zone Gd1 gelden als uiterste 

bouwlijnen. 

Er worden geen uitsprongen buiten het gevelvlak 

toegelaten, tenzij deze passen binnen het maximaal 

toegelaten bouwvolume.  

 

 

c BOUW HOOGTEN  

Het gebouw is maximaal 25 meter (acht bouwlagen) hoog 

ten opzichte van het niveau van de parkweg.  

 

Het gebouw staat op een prominente plek in het park en krijgt 

hierdoor een landmarkfunctie. Het gebouw moet passen bij de 

schaal van het park en een rank en slank uiterlijk hebben.  

Het gebouw zorgt voor een architecturale begeleiding van de 

weg. De keermuur moet als architecturaal element gevrijwaard 

worden.  

 

Bovenop het maximaal aantal bouwlagen mag één 

technische verdieping worden gerealiseerd. Indien de 

technische verdieping in het gevelvlak wordt gerealiseerd, 

mag de maximale kroonlijsthoogte met twee meter 

worden verhoogd. In het andere geval moeten de 

technische installaties over een gabariethoek van 45° van 

het gevelvlak worden teruggetrokken. 

 

d DAKVORM  

De dakvorm is vrij. 

 

 

E        ARCHITECTURALE KWALITEIT 

Gezien de positie en de hoogte van het parkgebouw, is de 

architecturale kwaliteit cruciaal. Door zijn inplanting heeft 

het gebouw eigenlijk vier voorgevels: alle gevels moeten 

dan ook als voorgevel behandeld worden voor wat de 

 

 

De architecturale kwaliteitsbewaking gebeurt bij voorkeur in 

een procedure, waarbij de stad mee kan oordelen over de 

kwaliteit van de ingediende voorstellen (analoog aan de 

procedure voor de stationsontwikkeling). Deze 
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keuze van materialen en afwerking betreft.  

De architectuur en de visuele inpassing van het gebouw 

kunnen niet worden vastgelegd binnen de voorschriften 

van dit RUP. De toetsing aan de goede ruimtelijke 

ordening zal daarom gebeuren bij het beoordelen van de 

concrete aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

Bij de uiteindelijke beoordeling zullen onder meer 

volgende criteria worden geëvalueerd:   

- De identiteit van het gebouw en de architecturale 

uitwerking van de verschillende gevels; 

- De inpassing van het gebouw in het park Belle 

Vue, zowel landschappelijk als naar ontsluiting toe;  

- De uitwerking van de overgang tussen de private 

buitenruimte van het complex en de publieke ruimte 

van het park;  

- De functionele kwaliteit van het gebouw.    

kwaliteitsbewaking valt buiten het bestek van dit RUP. Een 

specifieke procedure moet leiden tot de selectie van een 

kwalitatief ontwerp, bij voorbeeld met medewerking van de 

Vlaamse Bouwmeester.  

 

2.16.4 Inrichting onbebouwde ruimte  
 

De onbebouwde delen van de zone met gemengde 

bestemming Gd worden ingericht als zone voor park en 

openbare wegenis P/OW (“Park Belle Vue”).  

Een beperkt percentage van de onbebouwde delen kan 

geprivatiseerd worden als buitenruimte voor het gebouw, 

dit dient architecturaal geïntegreerd te  worden.  

Boven de ondergrondse parking moet voldoende 

aardedekking voorzien worden om een continue 

groenaanplanting mogelijk te maken en om de ruimte te 

laten functioneren als park, waarbij de landschappelijke 

kwaliteit en de verblijfsfunctie van het gebied 

geoptimaliseerd moeten worden.  

 

Het park (reliëf, groen) loopt door over het dak van de 

parkeergarage. tot tegen de buitenkant van het gebouw.  

De overgang tussen openbaar en privé moet op een 

landschappelijke manier opgelost worden, in de vormentaal 

van het park.  

 

Het concept voor het park gaat uit van twee markante koppen, 

beplant met bomen. Boven de ondergrondse parking worden 

dan waar mogelijk ook hoogstammige bomen aangeplant van 

tweede of derde grootte.  

 

2.16 .5  Parkeren  
 

De geldende stedenbouwkundige verordening is van 

toepassing.  

De parkeerplaatsen worden ondergronds aangelegd. 

Onder het kopgebouw kunnen extra parkeerplaatsen 

worden voorzien om de parkeerbehoefte van de buurt op 

te vangen.     

 

Er wordt bovengronds, aan de zijde van de Spoordijk, een 

zone voor laden en lossen van minimaal 2 

parkeerplaatsen voorzien. De  parkeerplaatsen zijn 

gedimensioneerd op een kleine vrachtwagen.  

 

 

Naast het aantal parkeerplaatsen voor het eigen programma, 

kan in het kopgebouw een extra parkeercapaciteit worden 

aangeboden voor bewoners van de Martelarenlaan en/of de 

omliggende straten, om zo het verminderde aantal 

parkeerplaatsen door de nieuwe omgevingsaanleg te 

compenseren.    
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2.16 .6  Toegankel i jkhe id   
 

De toegang tot de ondergrondse parking en tot de laad- 

en loszone worden georganiseerd via de Spoordijk. De in- 

en uitrit wordt zover mogelijk van het kruispunt Koning 

Albertlaan – Spoordijk gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

De nodige fietsenstallingen zijn toegankelijk vanaf de 

parkweg. De fietsenstallingen worden geïntegreerd in het 

gebouw of worden landschappelijk geïntegreerd in het 

parklandschap.  

 

 

De toegangsweg tot de fietsenstalling dient geïntegreerd 

te worden in de parkaanleg en kan occasioneel gebruikt 

worden door gemotoriseerd verkeer als afzetzone.    

  

 

De Spoordijk heeft een duidelijke verkeersfunctie, terwijl de 

parkweg daarentegen best zo weinig mogelijk verkeer te 

verwerken krijgt (dit zowel vanuit het beoogde karakter van de 

weg zelf als vanuit de afwikkeling op het kruispunt met de 

Koning Albertlaan). Het parkgebouw wordt voor gemotoriseerd 

verkeer dan ook toegankelijk gemaakt vanop de Spoordijk. 

Om een vlotte afwikkeling van het kruispunt Koning 

Albertlaan- Spoordijk te kunnen garanderen, worden de 

toegang best zo ver mogelijk van het kruispunt gerealiseerd.      

 

Voor langzaam verkeer is vooral de relatie met de parkweg en 

de Koning Albertlaan belangrijk. De toegang tot het gebouw 

voor fietsers en voetgangers wordt dan ook vanop de parkweg 

georganiseerd. De  fietsenstallingen worden aansluitend op 

deze route voorzien.    

 

 

Uitzonderlijk kan de toegangsweg gebruikt worden door 

gemotoriseerd verkeer die goederen of personen komen 

afzetten aan het gebouw. Echter, het eigenlijke laden en 

lossen gebeurt op de daartoe voorziene zone die wordt bereikt 

vanaf de andere zijde van het gebouw. 

2.16 .7  Faser ing  
 

De bebouwing in zone Gd is pas realiseerbaar nadat het 

park Belle Vue (zone P/OW) werd aangelegd. 

Na de realisatie van het park Belle vue (zone P/OW) en in 

afwachting van de realisatie van een gebouw in zone Gd1,  

is tijdelijk parkeren in open lucht binnen zone Gd1 en Gd2 

toegelaten.  

 

 

2.16 .4  Pr iva te  bui tenru imte  
Afw i jk ingen van de  
a lgemene  bepal ingen  

 

De algemene bepalingen 1.3.3. (uitsprongen uit het 

gevelvlak worden niet toegelaten) en 1.4.4.A zijn niet van 

toepassing. 

In afwijking op de algemene bepaling 1.4.4.A moet  Per 

Er worden geen uitsprongen uit het gevelvlak toegelaten, 

tenzij deze passen binnen het maximaal toegelaten 

bouwvolume..  

Omwille van de ligging vlak bij de sporen en de aanwezigheid 
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woning, met uitzondering van een studentenkamer, moet 

een individuele private buitenruimte worden voorzien van 

minimaal 4 m² oppervlakte. 

 

van het park, wordt de verplichting op de aanleg van private 

buitenruimte in oppervlakte beperkt t.o.v. de algemene 

bouwverordening.  

 



Stad Leuven  Afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid 

RUP GGR-K2a Martelarenlaan  22/11/2012                    Pagina 89 van 94 

 

2.17  ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS OW 
(“openbare wegenis”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.17 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone OW omvat alle openbare wegenis 

die binnen dit RUP gelegen is, voor zover deze niet ligt in 

de bestemmingszone P/OW (“park en openbare wegenis”, 

i.c. Park Belle Vue). 

De bestemmingszone OW wordt, voor haar verschillende 

onderdelen, ook aangeduid met de respectievelijke 

straatnamen.  

De afbakening van de zone OW is aangeduid op het 

bestemmingsplan.  

Zie toelichtingsfiguur 2.17.1: “afbakening zone OW  

(openbare wegenis)” 

Zie toelichtingsfiguur 2.17.2: “te verwerven eigendommen voor 

hertracering noordelijke eindsectie Martelarenlaan (zone OW)” 

Om de hertracering van de noordelijke eindsectie van de 

Martelarenlaan te kunnen realiseren, is de verwerving en de 

afbraak van volgende eigendommen nodig:  

- Langs de Diestsesteenweg: perceel 8F 254 c7 (zonder 

nummer); 

- Langs de Oude Diestsesteenweg: percelen 9
E
 3 z2 (nr. 

17), 9
E
 3 y2 (nr. 19), 9

e
  3 n3 (nr. 21) en 9

E 
3 x3 (nr. 23); 

- Langs de Martelarenlaan: percelen 9
E
 3 y3, 9

E
 3 v3, 9

E
 3 

w3 (zonder nummer). 

Deze eigendommen vallen gedeeltelijk binnen de afbakening 

van zone OW en gedeeltelijk binnen Wc.15 respectievelijk Gb. 

Voor de verwerving van deze eigendommen zal een 

onteigeningsplan worden opgemaakt. 

2.17 .2  Bestemming 
 

- Deze zone wordt bestemd voor openbare 

wegenis.  

Waar de zone OW grenst aan de zone SP, zijn ook 

handelingen in functie van bestaande spoorwegen 

toegelaten, voor zover een veilige aanleg van het 

openbaar domein en het goed functioneren van de 

weg niet in het gedrang komt. 

 

2.17 .3  Inr icht ing  
 

 

De inrichting van de openbare wegenis gebeurt i.f.v. de 

gewenste verkeersfunctie en verblijfsfunctie.  

De Martelarenlaan moet ter hoogte van de zones FVa.1 en 

FVb.1 worden aangelegd als een overbrugging van het 

benedenplein. De breedte van het benedenplein onder de 

overbrugging bedraagt minstens 25 meter. 
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2.18 ZONE VOOR PARK EN OPENBARE WEGENIS P/OW  
(“Park Belle Vue”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.18 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone P/OW omvat de hele zone tussen de 

bebouwingsrand aan de huidige Martelarenlaan tot aan de 

zone voor openbare wegenis,  en het aanliggende 

spoorwegtalud , en dit tussen de Karel Schurmansstraat 

en de Koning Albertlaan. 

De bestemmingszone wordt ook aangeduid als “Park 

belle Vue”. 

De zone wordt afgebakend zoals aangeduid op het 

bestemmingsplan.  

Zie toelichtingsfiguur 2.18.1: “afbakening zone P/OW  

(Park Belle Vue)” 

 

Aangezien het tracé voor de Martelarenlaan nog niet definitief 

vastligt, werd Er is gekozen voor een gemengde zone: park en 

openbare wegenis.  De ventweg voor de ontsluiting van de 

woningen aan de Martelarenlaan, ook wel ‘parkweg’ genoemd, 

wordt binnen deze zone gerealiseerd. Op die manier wordt de 

landschappelijke integratie van de wegenis benadrukt. Het 

landschapsontwerp geeft een voorbeeld van mogelijke 

inrichting, maar binnen de zone P/OW zijn uiteraard nog 

meerdere oplossingen mogelijk. 

 

De voet van het talud langs de Martelarenlaan wordt gekozen 

als begrenzing op het bestemmingsplan  tussen de (niet-

toegankelijke) spoorwegzone SP en de zone voor openbare 

wegenis OW ( publieke) zone voor park en openbare wegenis 

P/OW. Dit betekent niet dat het talud langs de Martelarenlaan 

integraal publiek toegankelijk moet worden. Indien de rijweg 

wordt verschoven naar de rand van het talud, wordt alle ruimte 

ten westen van de Martelarenlaan bij voorkeur ontoegankelijk 

gemaakt voor voetgangers. Wordt. De Martelarenlaan wordt 

enigszins opgetild ten opzichte van het spoor. De ruimte ten 

westen van de Martelarenlaan zal bij voorkeur ontoegankelijk 

gemaakt worden voor voetgangers.  

 

2.18 .2  Bestemming 
 

- De zone is bestemd voor park en openbare 

wegenis. 

 

2.18 .3  Inr icht ing onbebouw de 
ruimte  

 

De onbebouwde ruimte van deze zone moet worden 

ingericht in functie van de verblijfsfunctie in het park en in 

functie van volgende verkeersstromen: 

De voorschriften m.b.t. de inrichting van de zone P/OW (park 

Belle Vue en Martelarenlaan) worden relatief algemeen 

gehouden. 
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 het doorgaand verkeer tussen Diestsesteenweg 

en Tiensesteenweg; 

 het bestemmingsverkeer naar de 

stationsontwikkeling en de andere grote 

projecten langs de Martelarenlaan; 

 de lokale bediening van de aangrenzende 

woningen en de zijstraten; 

De zone mag voor maximaal 40% worden verhard. 

De onverharde ruimte moet minstens worden beplant met 

hoogstammige bomen.  

De weg voor doorgaand verkeer ligt tegen de rand van het 

talud.  

Het gedeelte van het talud langs de spoorweggeul (zone 

SP) dat niet nodig is voor de verkeersfunctie of de 

parkfunctie van zone P/OW, mag worden afgesloten van 

het openbaar domein en  ingericht als spoorwegzone.  

 

 

In de stedenbouwkundige voorstudie werden diverse 

typesecties onderzocht. De typesectie die voorziet in de 

verschuiving van de weg voor doorgaand verkeer naar de 

rand van het talud (licht verzonken t.o.v. het maaiveld), de 

aanleg van een ventweg langs de woningen en de inrichting 

als park van de rest van het gebied, geniet de voorkeur van 

het stadsbestuur. De bouwkundige haalbaarheid (stabiliteit 

van het talud) en de economische haalbaarheid van dit 

voorstel werden nog niet voldoende onderzocht om hierover 

uitsluitsel te geven. 

 

Deze voorschriften houden dan ook rekening met de 

uitwerking van een alternatieve sectie voor de Martelarenlaan 

en het Park Belle Vue. 

 

Gezien het strategische karakter van deze publieke ruimte, zal 

de stad via een wedstrijdformule een ontwerper voor de 

heraanleg aanstellen, bij voorbeeld via de Open Oproep van 

de Vlaamse Bouwmeester.  

 

De woningen, handelszaken en andere functies gevestigd  

aan de huidige Martelarenlaan worden in de toekomst 

ontsloten door een nieuwe weg: de parkweg die enkel gebruikt 

kan worden voor bestemmingsverkeer.  

 

2.18 .4  Bebouw ing 
 

In de zone P/OW zijn alle constructies toegelaten die de 

functie van de zone als park of als openbare wegenis 

ondersteunen of ermee verenigbaar zijn.  

In deze zone is ook het oprichten van een ondergrondse 

parkeergarage en bijhorende hellingsbanen toegelaten.   

 

Het landschapsontwerp voorziet in de oprichting van twee 

stenige accenten in het park, de zogenaamde bastions, die 

hoger gelegen zijn dan het maaiveld en structuur geven aan 

het park. Door hun ligging op de kruising van verschillende 

routes zullen ze als ontmoetingsplekken gebruikt kunnen 

worden.  

 

Door de herinrichting van de Martelarenlaan, daalt het aantal 

beschikbare parkeerplaatsen. Het voorzien van 

parkeergelegenheid onder het bastion is één van de 

mogelijkheden om extra parkeercapaciteit aan te bieden voor 

de bewoners van de Martelarenlaan en/of de omliggende 

straten.  
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2.18 .5  Toegankel i jkhe id  
 

a DOORG ANGEN VOOR Z ACHT VERKEER  

Minstens volgende doorgangen voor zacht verkeer 

worden voorzien: 

- één die de geplande fietsersbrug over de sporen 

t.h.v. het Provincieplein verbindt met de Pieter 

Nollekensstraat en het toekomstig Jan Vranckxtracé; 

- één die het park in de lengterichting doorkruist, 

en de noordelijke Martelarenlaan voor zacht verkeer 

verbindt met de Tiensesteenweg. 

- Een fietshelling vanaf de Koning Albertlaan die 

toegang geeft tot de tunnel onder de Tiensesteenweg 

om zo aan te sluiten op het fietspad richting Abdij van 

Park.  

 

 

b DOORG ANGEN VOOR WEGVE RKEER  

Indien de as van de weg voor doorgaand gemotoriseerd 

verkeer meer dan 20 meter van de rooilijn (t.h.v. de 

bebouwing langs de Martelarenlaan) wordt 

teruggetrokken, dan moet langs deze rooilijn een 

bijkomende lokale bediening worden gerealiseerd, 

waarvan de as op maximaal tien meter van de rooilijn ligt.  

Langs de rooilijn (t.h.v. de bebouwing langs de 

Martelarenlaan) wordt een bijkomende lokale bediening 

gerealiseerd.  

De spoorwegzone SP is voor wegverkeer minstens op 

twee plaatsen rechtstreeks toegankelijk vanaf de 

Martelarenlaan (zone P/OW). De dimensionering van de 

toegangsweg(en) en de aansluiting(en) op de 

Martelarenlaan wordt afgestemd op zwaar verkeer. 

De ontsluiting van de parkeerzone onder het bastion moet 

rechtstreeks vanop de Spoordijk te gebeuren. 
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2.19 SPOORWEGZONE SP  
(“Spoorweggeul”) 

V E R O R D E N E N D  G E D E E L T E  T O E L I C H T I N G  

2.19 .1  Afbakening  
 

De bestemmingszone SP omvat de spoorweggronden die 

in gebruik zijn voor de exploitatie van het spoorwegennet, 

voor zover deze binnen dit RUP gelegen zijn. De zone SP 

wordt ook aangeduid als “bestemmingszone 

Spoorweggeul”. 

De afbakening van de bestemmingszone SP is aangeduid 

op het bestemmingsplan. 

Zie toelichtingsfiguur 2.19.1: “afbakening zone SP 

(spoorweggeul)” 

 

 

De voet van het talud langs de Martelarenlaan wordt gekozen 

als begrenzing op het bestemmingsplan  tussen de (niet-

toegankelijke) spoorwegzone SP en de zone voor openbare 

wegenis OW. (publieke) zone voor park en openbare wegenis 

P/OW. Dit betekent niet dat het talud langs de Martelarenlaan 

integraal publiek toegankelijk moet worden. Indien de rijweg 

wordt verschoven naar de rand van het talud, wordt alle ruimte 

ten westen van de Martelarenlaan bij voorkeur ontoegankelijk 

gemaakt voor voetgangers.  

 

2.19 .2  Bestemming 
 

Deze zone is bestemd voor spoorwegactiviteiten en alle 

handelingen die daarmee verband houden. 

 

2.19 .3  Inr icht ing  
 

Mits zij over de nodige vergunningen beschikt, kan de 

NMBS-GROEP de zone inrichten zoals zij nodig acht voor 

het goed functioneren van haar werkzaamheden. Deze 

inrichting moet echter corresponderen met de in dit RUP 

opgelegde voorschriften. 

De spoorwegzone mag worden afgesloten en 

ontoegankelijk gemaakt vanaf het openbaar domein. 

 

2.19 .4  Toegankel i jkhe id  
 

a DOORG ANGEN VOOR Z ACHT VERKEER  

Volgende doorgangen voor zacht verkeer tussen het 

stadscentrum (Tiensevest – Martelarenplein) en Kessel-Lo 

(Locomotievenpad - Martelarenlaan) moeten doorheen het 

spoorweggebied worden gerealiseerd: 
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- een doorgang voor voetgangers via de 

spoorwegonderdoorgang, ten noorden van het 

stationsgebouw aan het Martelarenplein; 

- een doorgang voor voetgangers via de passerelle 

over de sporen, ten zuiden van het stationsgebouw 

aan het Martelarenplein; 

- een doorgang voor fietsers en voetgangers via 

een nieuwe brug over de sporen, ter hoogte van het 

Provincieplein. 

B TOEGANGEN VOOR W EGVERKEER  

De spoorwegzone SP is voor wegverkeer minstens op 

twee plaatsen rechtstreeks toegankelijk vanaf de 

Martelarenlaan (zone P/OW). De dimensionering van de 

toegangsweg(en) en de aansluiting(en) op de 

Martelarenlaan wordt afgestemd op zwaar verkeer. 

 

 

 


