
ERFGOED ALS MOTOR VAN 
STADSONTWIKKELING





Een erfgoedcampagne







Ca. 100.000 inwoners
Ca. 38.000 studenten

57 km²



Een generiek denkkader voor omgaan met 
niet-beschermd erfgoed



Groot-Leuven

Beschermde 
monumenten

235

Beschermde 
stadsgezichten

40

Beschermde 
landschappen

11

Beschermde 
archeologische sites

2

UNESCO 2

Vastgestelde relicten 
bouwkundig

1496
(ca. 3000 
panden)

Vastgestelde 
archeologische zones

1







Een erfgoedcluster is een verzameling van erfgoedrelicten die bepaalde (één of 
meerdere) erfgoedkenmerken gemeenschappelijk hebben en die hierdoor een

belangrijke bijdrage leveren aan de ruimtelijke identiteit en leesbaarheid van de 
historische stad. 

Middeleeuwse stadskern en poortstraten Getuigenheuvels
Sociale huisvesting en arbeiderswoningen Industrieel erfgoed
Neoclassicistische burgerhuizen Universitaire colleges
Wederopbouw Agrarisch erfgoed
Eclectische burgerhuizen
Modernisme en art deco
Remy



Toepassingsgebied 
erfgoedverordening

Fase 1: Leuven en Wijgmaal
1. Items op vastgestelde inventaris (ca. 2890 panden)
2. Stadsinventaris Wijgmaal (ca. 100 panden)
3. Erfgoedclusters Leuven binnenstad en Wijgmaal

Fase 2: Heverlee
Fase 3: Kessel-Lo en Wilsele

Inventaris Wijgmaal



Middeleeuwse stadskern en poortstraten





Middeleeuwse stadskern en poortstraten
De middeleeuwse stadskern binnen de 12de-eeuwse stadsomwalling is het historische hart van de stad. De middeleeuwse structuur is
nog steeds aanwezig in het huidige (radio-concentrische) stratenpatroon met kleinschalige percellering. Ook een aantal belangrijke
pleinen (Oude Markt, Vismarkt, …) en gebouwen (stadhuis, St.-Pieterskerk, …) gaan terug tot de middeleeuwen. De poortstraten
vormen de verderzetting van de vroegmiddeleeuwse structuur buiten de eerste omwalling tot aan de tweede 14de-eeuwse ringmuur.

Beschrijving van de erfgoedkenmerken en -elementen:
(aanvullend op de beschrijving van de individuele panden in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed of de stadsinventaris van
bouwkundig erfgoed)
Typerend voor de middeleeuwse stadskern en haar poortstraten is het fijnmazig netwerk van vaak onregelmatige straten met smal
gabarit, het omwallingstracé, de pandsgewijze kleinschalige opbouw en de typerende poortstraten met rechter en breder gabarit en

iets grotere bebouwingstypes (zoals de universitaire colleges op de Naamsestraat). De gebouwen zijn getuigen van verschillende
typologieën, stijlen en periodes (waaronder de oudste van de stad), zijn bijna steeds op de rooilijn gebouwd en hebben afwisselende
kroonlijst- en nokhoogtes waardoor de straten een levendig gevel- en dakenspel hebben. De gebouwen zijn voornamelijk verticaal
geleed en voorzien van een hellend dak. De middeleeuwse stadskern en haar poortstraten vormen bij uitstek het gezicht van de
historische stad Leuven.

Erfgoedwaarde
De cluster heeft historische waarde als getuige van de stadsontwikkeling die Leuven sinds de middeleeuwen heeft gekenmerkt.

De cluster heeft sociaal-culturele waarde als historisch hart van de stad, waar zich de belangrijkste ontmoetingsplaatsen bevinden en
steeds verschillende klassen bij elkaar geleefd hebben, sinds de middeleeuwen tot nu.
De cluster heeft ruimtelijk-structurerende waarde als radio-concentrisch hart van de stad, waarop alle latere stadsontwikkelingen zich
hebben geënt.
De cluster heeft architecturale waarde omwille van het feit dat de middeleeuwse stadskern en haar poortstraten de meest waardevolle
getuigen bevatten van de verschillende architecturale stijlen die Leuven heeft gekend sinds de middeleeuwen tot vandaag.





Sloop van bouwkundig erfgoed en/of waardevol onderdeel is niet toegestaan.

Alle werken, handelingen en wijzigingen moeten gebeuren met aandacht en respect 
voor de erfgoedwaarden van het gebouw en zijn context en dienen kwalitatief en 
duurzaam te zijn. 

Er wordt steeds uitgegaan van de fysieke en intrinsieke draagkracht van het gebouw 
en de omgeving om het behoud van de erfgoedwaarden van het gebouw en/of het 
erfgoedcluster waarin het zich bevindt maximaal te kunnen garanderen. Werken, 
handelingen en wijzigingen die door hun schaal/dynamiek/ruimtelijke 
impact/structurele impact de erfgoedwaarden schaden en de fysieke en/of 
intrinsieke draagkracht overschrijden, zijn verboden. 

Het is niet toegelaten om historisch waardevolle tuinen of domeinen te verkavelen. 

Specifieke voorschriften met betrekking tot werken aan gevels, daken, …

Hoofdstuk 2: Bouwkundig erfgoed 



Van toepassing op het bouwkundig erfgoed en op niet-waardevolle panden

Werken, handelingen en wijzigingen met aandacht en respect voor de typische 
erfgoedkenmerken- en elementen die het erfgoedcluster waardevol maken:

– historische perceelstructuren
– harmonie
– inplanting/opstelling
– schaal
– aantal bouwlagen
– gevelgeleding
– materiaalgebruik
– dakhelling
– dakvorm en kroonlijsthoogte
– voortuinstructuur
– beplanting
– ...

– kwalitatief en duurzaam.

Hoofdstuk 3: Erfgoedclusters



Een gebiedsgericht denkkader voor 
omgaan met erfgoed



VAARTKOM



voormalig douanegebouw
nu een kunst- en cultuurhuis met onder andere een 

theaterzaal, kantoren en workshopruimten met horeca



voormalig brouwerijgebouw, bakermat van Stella Artois
nu creatief bedrijvencentrum met feestruimten

©Kris Vandevorst



voormalige smidse van Stella Artois
nu foodhall, yoga, …



Ambiëren van een nieuw soort stadsontwikkeling en een 
nieuwe stedelijke dynamiek

Fysieke en mentale ruimte geven aan de ontwikkeling van 
culturele en creatieve sectoren



CENTRALE WERKPLAATSEN IN KESSEL-LO 



Tijdelijke invulling Hal 5 en tussenhallen
In afwachting van definitieve restauratie



Bruisende, stedelijke en duurzame broed- en ontmoetingsplek
Vaste programma

’s Evenementiele activiteiten





HERTOGENSITE



HERTOGENSITE









EINDE


