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VOORWOORD
Door MARC BAUWENS, directeur
2019 stond in het teken van het herdefiniëren van de rol van AGSL in het licht van
de beleidsambities van het nieuwe stadsbestuur. ‘Betaalbaar wonen’ stond al op de
agenda sinds de oprichting in 2004, maar voor de huidige bestuursperiode wordt het
dé focus in de opdracht van AGSL.
De vernieuwde taakstelling is verankerd in de beheersovereenkomst voor de periode
2020-2025, die in de loop van 2019 tot stand kwam na een intens proces. Uitvoering
geven aan de doelstellingen van het stedelijk woonbeleid staat daarin dus voorop.
Dit vertaalt zich in twee concrete luiken. Het ene is de projectmatige realisatie van het
woonbeleid via eigen ontwikkelingen, prospectie en grond- en pandenbeleid en de
regie van woonprojecten met meerdere partners. Het andere is het integrale beheer
van het woningpatrimonium van de groep Leuven, dat ook zal worden overgedragen
aan AGSL.
Uit dit activiteitenverslag blijkt dat parallel al verscheidene acties werden ondernomen
die passen in het stedelijk woonbeleid. Dat gaat van het studiewerk voor de oprichting van een Community Land Trust (CLT) tot de verschillende woonprojecten die
zich ergens op het traject van idee tot realisatie bevinden. De volgende jaren zullen de
diverse sporen verder worden uitgebouwd. Daarbij blijft AGSL zich profileren als pionier in innovatieve stadsontwikkeling.
Andere vaste waarden in het takenpakket van AGSL blijven eveneens overeind.
Zo vormen we nog steeds het vastgoed-expertisecentrum van de groep Leuven, waar
alle mogelijke vastgoedoperaties professioneel worden afgehandeld. Ook het facilitair beheer van de dienstencentra blijven we verzorgen. De daarin opgebouwde kennis en ervaring zal trouwens dienstig zijn in functie van de uitgebreide beheersrol voor
het woningpatrimonium.
Om de nieuwe focus mogelijk te maken laat AGSL enkele andere taken los. Ruim tien
jaar nadat we de coördinatie van de grotere gebiedsontwikkelingen hebben opgestart,
integreert de stad deze rol in de eigen administratie. In deze editie wordt dan ook voor
het laatst verslag uitgebracht over de ruimere ontwikkelingen in de Vaartkom en de
Benedenstad.

3

KAART

7

1

3

8

5

2

4

4

6

1. STADSKANTOOR
2. KINDERDAGVERBLIJF DE GIRAFANT
& POLITIEHUIS
3. COMENIUS
4. ABDIJ VAN PARK
5. KLEIN RIJSEL
6. ‘T WISSELSPOOR
(OP CENTRALE WERKPLAATSEN)
7. VAARTKOM + MAAKLEERPLEK
8. BENEDENSTAD
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DE BASIS VAN DE ORGANISATIE
OPNIEUW VASTGELEGD
Achter de schermen werd er hard gewerkt om enkele grote projecten te finaliseren.
De nieuwe beheersovereenkomst met de stad, waarin de taken van het AGSL opgenomen zijn, werd onderhandeld en uitgewerkt voor de komende 5 jaar. De participatie van het ganse team was hierbij broodnodig, want zij voeren deze taken uit op het
werkveld. Op de jaarlijkse teamdag kwam ReBoot het team begeleiden bij een grotere denkoefening rond de toekomstige taken en hoe het AGSL deze het beste kan
aanpakken. Deze input werd mee verwerkt in de beheersovereenkomst 2020-2025,
die op de valreep van 2019 goedgekeurd werd door alle beslissingsorganen.
Een tweede grote oefening was de voorbereiding van de nieuwe Beleids- en
Beheerscyclus 2020-2025, het boekhoudsysteem waarin het budget en de boekhouding van het AGSL en de stad opgenomen zijn. In 2020 wordt de hele boekhouding volgens een nieuwe logica opgebouwd en zal er een eenvoudige werkwijze zijn.
Om deze voorbereiding teamoverschrijdend uit te werken, werd een intern participatietraject opgestart met de verschillende teams, in nauwe samenwerking met het
extern boekhoudkantoor.

Het welzijnstraject werd door de collega’s gedragen en
aan de hand van verschillende workshops en oefeningen
werden de mogelijke verbeterpunten samengevat.
Het welzijnstraject, dat eind 2018 gestart was, werd verder opgenomen onder begeleiding van Oetang. Het hele traject werd door de collega’s gedragen en aan de hand
van verschillende workshops en oefeningen werden de mogelijke verbeterpunten
samengevat. De collega’s werkten in teams aan bepaalde thema’s en de teamverantwoordelijken kozen samen de belangrijkste verbeterpunten. Aan elk verbeterpunt
werd een actieplan gekoppeld. Welzijn blijft een belangrijk onderwerp en ook doorheen de volgende jaren zal dit aan bod blijven komen.
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In 2019 werd de raad van bestuur en het directiecomité opnieuw samengesteld
omwille van het nieuwe bestuur dat in 2018 werd gekozen. De samenstelling en het
aantal zitplaatsen per partij was gewijzigd en de politieke partijen moesten ook
nieuwe vertegenwoordigers aanduiden. Daarbij moet ook de quota tussen manvrouw vertegenwoordiging gerespecteerd worden. Onze vorige voorzitter Mohamed
Ridouani werd burgemeester van Leuven, Lies Corneillie werd als nieuwe voorzitter
aangesteld. De vernieuwde raad van bestuur vergaderde voor het eerst eind februari. In totaal waren er 11 zittingen van de raad van bestuur.
Ook de samenstelling van het directiecomité wijzigde en het AGSL telt nu twee
ondervoorzitters: Evelien Peeters en Willy Blockx. In het eerste kwartaal waren de
externe bestuursleden nog niet aangesteld, zo gingen er 11 zittingen door met de
interne bestuursleden. In totaal vergaderde het directiecomité 38 keer in 2019.
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PERSONEEL IN CIJFERS
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Op 31 december waren er 35 medewerkers in dienst,
waarvan 12 mannen en 23 vrouwen.
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Ú 46% van onze medewerkers
fietst naar het werk.
Ú De gemiddelde woon-werk
afstand is 10,5 km.
Ú 13 medewerkers wonen
in (een deelgemeente van)
Leuven (37%)

GEBOUWBEHEER BREIDT UIT
AGSL staat in voor het facilitair beheer van het Stadskantoor, Politiehuis, het kinderdagverblijf de Girafant en Comenius. In 2018 kwam de Erfgoedsite Abdij van Park
erbij. Sinds 2019 behoort ook het gebouwbeheer van het residentieel gebouw Klein
Rijsel tot het werkveld. De opdrachten verschillen van grootte en aanpak. Het onderhoudsteam houdt zich vooral bezig met het onderhoud van het Stadskantoor, de
gebouwbeheerders sturen meestal andere contractanten, techniekers en firma’s aan.
De hands-on mentaliteit komt ook wel van pas voor kleinere aanpassingen die ze zelf
uitvoeren. In september behaalden onze gebouwbeheerders overigens hun BA4 en
BA5 certificaat.
Kleine en grote ingrepen in het Stadskantoor:
• Vernieuwing van de liftinstallaties
• Aanpassing en uitbreiding van de kabinetten van schepenen en medewerkers
van het nieuwe bestuur
• Duurzame drankfonteintjes met bruis en plat water voor het personeel
• Leeshoek met animo voor de bezoekende kinderen aan het onthaal gebouwd
• Uitbreiding werkplekken voor het personeel: van 480 naar 512 werkplekken
Het Politiehuis blijft goed beveiligd:
• Een nieuw gebouwbeheersysteem werd geïntegreerd
• Installatie van de beveiligde perimeterdeur die de toegang naar de verdiepen afsluit
• Herinrichting en optimalisatie burelen atrium
Fijne omgeving voor het kinderdagverblijf de Girafant:
• De tuin is heraangelegd
• De afvalcontainers werden ingebouwd
Een routine opvolging in Comenius (toekomstig International House):
• De elektriciteit werd grondig vernieuwd zodat deze aan de huidige normering voldoet
• Het atelier werd omgebouwd en ingericht als fijne samenwerkplek
Erfgoedsite Abdij van Park: up-to-date houden van erfgoed
• De buitenlift voor invalide personen werd gereviseerd
• De afloop van de toiletten van het spreekhuis werd hersteld
Klein Rijsel: snelle interventies in een residentieel gebouw
• Huurders meldden verschillende technische interventies die snelle acties
vereisen: geen warm water meer, liften die niet meer werken, technische
interventies in de appartementen,…
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AGSL staat in voor het facilitair
beheer van het Stadskantoor,
Politiehuis, het kinderdagverblijf de
Girafant en Comenius. In 2018 kwam
de Erfgoedsite Abdij van Park erbij.

10

VASTGOEDBEHEER:
PRIMEURS EN DOSSIERS
Team vastgoed beheert het patrimonium van de groep Leuven (AGSL, stad Leuven
en OCMW Leuven) en werkt dus vaak ‘in opdracht van’ deze groep. Het team bestaat
uit vastgoedexperten in verhuur, verkoop, erfpachten, erfdienstbaarheden, vastgoedbemiddeling, notariaat, landmeetkunde, … Een greep uit de belangrijkste
verwezenlijkingen:
De laatste woonentiteiten van de zwembadsite in Wilsele zijn verkocht, waardoor
het hele project nu uitverkocht is. Dit project zorgde voor een inkomst van ongeveer
1,4 miljoen euro.
De huurcontracten van verschillende verenigingen in de voormalige stedelijke school
voor Kleuter- en Lager Onderwijs (SKLO) in Wijgmaal werden met 9 jaar verlengd.
De huurtarieven werden daarbij geactualiseerd.
Een mooi voorbeeld en een primeur van optimaal en gedeeld ruimtegebruik is de
sporthal van de Krullevaar’t. De stad heeft voor het eerst, nog voor de start van
de bouw, een overeenkomst afgesloten met het gemeenschapsonderwijs rond het
samengebruik van een complex. De stad heeft met een recht van gebruik indirect
geparticipeerd in de bouwkost van de sporthal en kan in ruil de sporthal voor 30 jaar
gebruiken na de schooluren. Vzw Jonna maakt momenteel het meeste gebruik van
de gebruiksuren van de stad.
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De stad kocht de oude directeurswoning in de Ridderstraat van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal voor ongeveer 1 miljoen euro. Deze werd nadien in erfpacht gegeven aan de vzw Buurtwerk ‘t Lampeke. Dankzij deze woning kan Fabota bestaande
site en werking uitbreiden en mee inzetten voor initiatieven rond buurtwerking.
Het Blauwputplein op de Centrale Werkplaatsen werd onder de vorm van een
erfdienstbaarheid overgedragen van het AGSL naar de stad. Dit was de grootste
opbrengt voor het AGSL, dat op basis van de bouwkost hiervoor ongeveer 1.350.000
euro ontving. Het Blauwputplein was de laatste van de aangelegde stukken op de
Centrale Werkplaatsen die overgedragen werden naar het openbaar domein van de
stad Leuven.
De eerste stappen werden gezet in het wederinkopen van verkochte stadswoningen*. Dankzij het voorkooprecht dat in elke notariële akte vermeld staat, kan de stad
Leuven of het AGSL de woning opnieuw aankopen. In het project de Horenblazer
werden de eerste stadswoningen opnieuw aangekocht. Dit is een nieuwe koers die
het AGSL vaart, waarbij de stadswoning na aankoop omgezet wordt in een starterswoning*. Zo kan er meer en blijvend op de woonvraag in Leuven ingespeeld worden.
In het verleden gaf de stad Leuven immers de voorkeur aan het innen van de meerwaarde op de verkoop van een stadswoning.
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Samen met ontwikkelaar Ertzberg werden er 16 stadswoningen gecommercialiseerd
in The View, waarvan er slechts 3 nog niet werden toegewezen. In hetzelfde project
kreeg de stad met de verkoop van de grondaandelen van de voormalige brandweerkazerne voor bijna 3,75 miljoen euro aan verkoopopbrengsten doorgestort.
De ganse Scheutsite werd op het einde van het jaar aangekocht voor meer dan
4 miljoen euro. De site is meer dan 10 hectare groot en bestaat uit een voormalig missiehuis en een gewezen kloostercomplex. In 2020 zal de stad een oproep lanceren
om het missiehuis tijdelijk in te vullen voor een periode van 3 jaar.
Vanaf 2019 worden alle vastgoedcontracten van de stad Leuven en het AGSL digitaal
beheerd in het softwareprogramma Planon. Het hele systeem zorgt voor een efficiëntere en vlottere samenwerking en opvolging tussen meerdere diensten. Planon
gaat verder dan contractenbeheer in de enge zin, zo is er ook een link met het technisch beheer waar defecten gemeld kunnen worden. De diensten van de stad kunnen de meldingen verder opvolgen en digitaal afvinken. Ook de boekhouding wordt
gevoed met de informatie uit Planon: de verhuurfacturen worden snel en digitaal
opgemaakt. In 2020 zullen ook alle contracten van het OCMW Leuven via hetzelfde
platform beheerd worden.
Er werd een nieuwe oproep gelanceerd voor de concessie op de visvijvers gelegen
in het stadspark ’t Ford. Via een openbare bevraging werd de concessie opnieuw toegekend aan de zittende uitbater.
De bouwblok Diestsesteenweg/Oude Diestsesteenweg is een verwervingsproject
op lange termijn. Het doel is om er systematisch eigendommen aan te kopen om er
uiteindelijk zoveel mogelijk in portefeuille te hebben. Op die manier kan er in de toekomst sneller en in één geheel gehandeld en beslist worden over de realisatie van
de toekomstige bestemming ervan. In december werd er beslist om een pand aan te
kopen in de Ijzerenwegstraat.
In de laatste zitting van het directiecomité werd de inhuurname van het nieuwe kantoorgebouw voor het AGSL goedgekeurd. Het AGSL zal in 2020 verhuizen naar het
gebouw 8HOOG op de Diestsevest.
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In 2020 wordt het historisch woonpatrimonium van de groep Leuven overgedragen naar het AGSL. De verstrengde normering van Vlaanderen om de onbewoonbaarheid tegen te gaan, was de aanzet om het patrimonium door te lichten en na te
gaan welke panden er gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt kunnen worden. In
samenwerking met Dialoog werd een energetische screening uitgevoerd op een
selectie uit deze pandenlijst. Dialoog deed aanbevelingen over verschillende scenario’s voor het hele stadspatrimonium, van een minimale renovatie tot een totaal
renovatie. In 2020 worden de panden overgedragen en kan de keuze rond renovatie
en panden gemaakt worden.

* stadswoningen zijn woningen die onder de marktprijs verkocht worden aan mensen die aan bepaalde voorwaarden (zoals leeftijd, inkomen) voldoen.
* starterswoningen zijn huurwoningen die aan mensen worden verhuurd die aan
bepaalde voorwaarden voldoen (leeftijd, inkomen, band met Leuven). Elke maand
wordt er een spaarpotje van hun huur opzij gehouden. Dat potje wordt uitgekeerd
wanneer de huurders nadien in Leuven een woning of bouwgrond aankopen.

34 STARTERSWONINGEN REEDS GEREALISEERD:
12 IN DE LATTEN, 20 IN KLEIN RIJSEL EN 2 IN DE HORENBLAZER

Het AGSL ondertekende de Green Deal Circulair Bouwen en verbindt
zich er zo toe om zich samen met de andere 290 partners actief in te
zetten op de circulaire economie. We engageren ons om een pilootproject op te starten, kennis en ervaringen delen met partners en het circulair bouwen structureel op te nemen in de AGSL-organisatie. Zo proberen we
samen onze CO2 uitstoot te verkleinen. De renovatie van enkele studio’s uit
het woonpatrimonium zal volgens dit principe aangepakt worden.
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KLEIN RIJSEL BEWOOND
AGSL en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal realiseerden samen een kwaliteitsvolle woonomgeving op wandelafstand van het station van Leuven. AGSL verhuurt er 22 appartementen als starterswoning, waarvan 11 met één slaapkamer en 11
met twee slaapkamers. Twee ervan zijn rolstoelvriendelijk ingericht. Daarnaast zijn
er 31 autoplaatsen te huur.
De commercialisatiecampagne voor de starterswoningen liep begin 2019 verder.
De kandidaat-huurders krijgen op basis van 3 criteria (leeftijd, domiciliering in Leuven
en binding met leuven) punten waarna de rangorde wordt bepaald. De starters–
woningen van dit project waren erg gegeerd. In totaal werden 145 kandidaturen ingediend voor de 20 beschikbare appartementen. De bewoners namen hun intrek vanaf
mei. De 2 rolstoelvriendelijke appartementen worden via een aparte inschrijvings–
procedure op de markt gebracht.
Na net geen 3 jaar van bouw- en werkzaamheden, werd het project Klein Rijsel
opgeleverd in maart. In mei verhuisden de huurders van AGSL in hun gloednieuwe
starterswoningen. De appartementen die Dijledal bouwde op de site werden ook
bewoond in het voorjaar.
Op 8 juni volgde de officiële inhuldiging van de site. Het AGSL en Dijledal organiseerden een receptie voor de nieuwe bewoners van de site. Zo leerden de bewonersgroepen van de verschillende organisaties elkaar kennen en ontstond er een fijne
dynamiek.
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’T WISSELSPOOR WORDT
VOORGESTELD
Na een lang voorbereidend traject, besliste de raad van bestuur in maart over de
woontypes van het kind- en gezinsvriendelijk woonproject ’t Wisselspoor, 48 stadswoningen en 4 starterswoningen. Hierna volgde de goedkeuring van de procedure
van de kandidatuurstelling voor deze stadswoningen. De voorwaarden voor een
stadswoning blijven gelden, maar in tegenstelling tot voorgaande procedures werd
er ditmaal beslist dat er geen leeftijdsgrens geldt.
Vanaf april stond alles in het teken van communicatie en de bekendmaking van het
project. Een flitsende video van 1 minuut gaf een helder en visueel beeld van het
project en ook de eerste gedetailleerde beelden van het project werden getoond.
De start van de hele communicatiecampagne werd gegeven met een persconferentie op 5 april. Tegelijkertijd werden de buurtbewoners geïnformeerd. Later volgden
de eerste infomomenten voor geïnteresseerde kandidaat-kopers waarna de kopers
vanaf de zomer konden verder gaan in een apart traject met Cohousing Projects.
Zij begeleiden de bewonersgroepen in de verschillende facetten van een cohousing
project. Bij hun inschrijving kunnen de kandidaat-kopers een keuze van woning opgeven en deze reserveren. ’t Wisselspoor is een echt participatief project, waarbij er nog
veel te beslissen valt. Hoe worden de collectieve ruimtes ingevuld, hoe zal de daktuin
ingericht worden, hoe organiseren de bewonersgroepen zich, … Verschillende vragen
waarop de bewonersgroepen mee een antwoord zoeken.

’t Wisselspoor is een echt participatief project, waarbij
er nog veel te beslissen valt. Hoe worden de collectieve
ruimtes ingevuld, hoe zal de daktuin ingericht worden, …
Verschillende vragen waarop de bewonersgroepen mee
een antwoord zoeken.
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De voorbereiding van de vergunningsaanvraag nam heel het jaar in beslag. Bij zo’n
groot dossier is het belangrijk dat alle interne en externe diensten betrokken worden
en er verschillende terugkoppelingsmomenten zijn. URA werkte de aanvraag in z’n
geheel uit, daarbij werden de milieu-, de bouwdienst en andere diensten van de stad
intensief geraadpleegd. Ook externe adviesverleners, zoals de brandweer, werden
vooraf om feedback gevraagd. Dankzij de efficiënte coördinatie van dit complexe
dossier werd de vergunningsaanvraag eind november ingediend. Eind 2019 werd het
openbaar onderzoek opgestart. De vergunningsprocedure zal nog voor een groot
deel in 2020 verder lopen. Terwijl zal het AGSL met de opmaak van het aanbestedingsdossier van start gaan.
In het najaar was ’t Wisselspoor één van de 18 projecten op de expo ‘housing apart
together’ in C-mine cultuurcentrum Genk, waar Architectuurwijzer de meerwaarde
van collectief wonen in beeld brengt. De maquette van het project werd er in
primeur voorgesteld. In 2020 verhuist de tentoonstelling naar Gent.

Het AGSL en de stad Leuven sluiten samen aan bij het Initiatief
TruStone en engageren zich om in de toekomst enkel nog duurzame en
faire natuursteen aan te kopen. Het Initiatief TruStone is een samenwerking tussen de Vlaamse Natuursteensector en de Vlaamse overheid en
moet leiden tot een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop
van natuursteen. Voor het project ’t Wisselspoor werd het Initiatief TrueStone
meegegeven als kader voor de ontwerpers.
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ONTWERP PUBLIEKE RUIMTE
In een eerste fase werd er een update van het masterplan gemaakt, waarvan het
Werfplein een onderdeel is. In samenwerking met de stadsdiensten waren er
gesprekstafels en terugkoppelmomenten in juni en november met de buurt. In 2020
volgt het effectieve ontwerp van het plein, afgestemd met het project ’t Wisselspoor.
Na de zomer werd het Blauwputplein opgevrolijkt door drie Ropes. De stad Leuven
en AGSL adopteerden deze van ontwerper Ief Spincemaille die er de wereld mee
rondreist. De Rope is een multifunctioneel touw van 15 meter lang waar je op kan zitten, klimmen, mee spelen, …
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CLT VERKENNEN
Een Community Land Trust of CLT is een organisatie die grond verwerft en beheert,
samen met de gemeenschap. De scheiding tussen de eigendom van de grond en
het gebouw staat centraal waardoor de prijs van een woning zakt. CLT wekt al langer de interesse van het AGSL, waarbij er verder gekeken wordt dan de bestaande
klassieke woonformules. De voorbije jaren waren er reeds gesprekken met CLT
Brussel. Sinds de nieuwe legislatuur, met een nieuwe voorzitter die een grote voorstander is van deze woonformule én met een grotere nadruk op betaalbaar wonen,
is er dan ook meer aandacht gegaan naar deze formule. In 2019 startte de CLThaalbaarheidsstudie voor Leuven onder leiding van CLT Brussel. Het eerste luik
was het theoretisch onderzoek. In deel twee interviewde CLT Brussel verschillende
Leuvense actoren. De oprichting van een stuurgroep, met zowel Leuvense actoren
uit het middenveld als de overheid, was een feit. Zij fungeren als klankbord waarmee de CLT-studie afgetoetst kan worden. De derde en laatste fase in 2019 was de
opmaak van een draaiboek waarin alle informatie en adviezen staan rond de praktische uitbouw en oprichting van CLT Leuven. Ook de conclusies over de soorten doelgroepen werden eind 2019 overhandigd.
In 2020 zal de CLT-studie afgerond worden, waarna er verschillende vraagstukken en
knopen moeten doorgehakt worden rond de keuze van de doelgroep. Daarna worden verdere stappen gezet in de effectieve oprichting van een CLT in Leuven.

De scheiding tussen de eigendom van de grond
en het gebouw staat centraal waardoor de prijs
van een woning zakt.
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VAARTKOM: BRUGGEN
SLAAN EN OPENEN
Als gebiedscoördinator zorgt het AGSL vooral voor afstemming, gesprek, verbintenis en de relaties tussen verschillende actoren in de Vaartkom. Een nauwe samenwerking met de stad, vooral met de studiedienst weg- en waterbeheer en de dienst
data- en facilitair beheer, is hierbij cruciaal. De verdere ontwikkeling van de bouwprojecten liepen verder, de bruggen over de Vaart gingen open en het bestek voor
de heraanleg van de oevers van de Vaartkom werd op de valreep van het jaar gelanceerd. Naar jaarlijkse gewoonte was er een infomarkt voor de buurtbewoners in april
met een stand van zaken van de lopende projecten.
In de tweede helft van het jaar maakte de Vaartkom, als 1 van de 8 projecten, deel
uit van de expo ‘Oude industriehavens, nieuwe hotspots?’ georganiseerd door
SO Gent. De expo toont het verhaal van de havensteden en hoe zij hun oude havengebied nieuw leven inblazen.

MAAKLEERPLEK CENTRAAL
IN VAARTOPIA
Het concreet uitwerken van maakleerplek stond centraal dit jaar. Net voor de zomer
werd een projectcoördinator voor dit project aangeworven. Doorheen het jaar, maar
zeker ook tijdens de grote workshop van Levure, werd er gepolst bij de verschillende
stakeholders naar hun visie over maakleerplek.
Op 8 mei werd maakleerplek even concreet met het event ‘iedereen meester’, georganiseerd door Samen Onderwijs Maken (SOM). Het klassieke rollenpatroon van leerling en leraar wordt door elkaar geschud door samen te leren en te maken, hiervoor
ruimte te krijgen om creatief te zijn en onderwijs met het werkveld te verweven.
In het najaar was er een informeel buurtmoment om maakleerplek op de kaart te zetten bij de buurtbewoners. In november werd het kunsten/jongerenfestival Fabrik
georganiseerd.
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maakleerplek zal concreet in de Silo’s en de Molens van Orshoven uitgebouwd
worden. De contracten rond de tijdelijke ingebruikname van de silo’s werden met
Ertzberg in maart afgesloten. De oproep voor het ontwerp van de casco inrichting
van maakleerplek was er in het najaar. Tijdens een infovergadering werd het project
aan 5 geïnteresseerde bouwteams voorgesteld. Vier van hen schreven zich in en kwamen hun project verdedigen op 14 november voor een jury. In 2020 wordt het ontwerpteam bekend gemaakt en kunnen zij starten. De ambitie is om in februari 2021
de deuren van maakleerplek te openen.
Het hiaat tussen onderwijs en de werkplek verkleinen, dat is het doel van maakleerplek. Daarom vroeg de productiecoördinator aan leerlingen van de studierichting
interieurdesign van Thomas More Hogeschool om een multifunctioneel meubelstuk
te ontwerpen voor maakleerplek. In ruil daarvoor zouden de studenten een stageplaats krijgen bij het gekozen ontwerpteam om dat meubelstuk verder te verfijnen
en te ontwerpen.
maakleerplek wordt een fysieke ruimte waar kennis gedeeld kan worden, waar iedereen toegang krijgt om zelf te maken en te leren. Om dit waar te kunnen maken, is er
een programma van eisen opgesteld waarin gevraagd wordt aan het ontwerpteam
om verschillende deelplekken in het ontwerp op te nemen:
Ú Een low tech lab (no tech: hout- en metaalbewerkingsatelier)
Ú Een high tech lab
Ú Ateliers voor kunstenaars op projectbasis
Ú Steam studio (stem onderwijs)
Ú New media lab (digitale skills)
Ú Coworking ruimtes
Ú Open ruimte
Ú De kantine (ontmoetingsruimte)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft binnen het transitietraject “Leven, leren en
werken in 2050” maakleerplek geselecteerd als 1 van de 9 vernieuwende projecten
dat subsidies zal ontvangen. ESF selecteert op basis van inzet in sociale economie,
diversiteit op de werkvloer en levenslang leren.
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De maakleerplek wordt een fysieke
ruimte waar kennis en leren centraal
staan. De ambitie is om de deuren te
openen in 2021
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BENEDENSTAD

Het AGSL heeft de rol als gebiedscoördinator in de Benedenstad, steeds in nauwe
samenwerking met externe partners. Het belangrijkste aspect in deze rol is de kwaliteitsbewaking en het afstemmen van de verschillende actoren op elkaar. Deze rol
werd in 2019 voor het laatst opgenomen. Vanaf 2020 verhuist het luik gebiedsontwikkeling naar de stad.
De eerste helft van het jaar stond in het teken van de contractbesprekingen met het
ontwerpteam voor de podiumkunstensite. Na een positieve afloop werd de gunning
eind mei in orde gebracht. Vanaf de zomer ging de opmaak van het masterplan voor
de podiumkunstensite van start, waarbij de focus eerst op het scenario-onderzoek
lag. Op basis daarvan werden de perceelgrenzen van het terrein voor de bouw van
het nieuwe podiumkunstengebouw aangepast in overleg met ontwikkelaar Resiterra.
In het najaar kon de stad de optie om de gronden te kopen lichten. De opmaak van
het masterplan loopt in 2020 verder.

De Aa

Parallel met dit masterplan, trekt de dienst cultuur van de stad het traject om het
exploitatiemodel en programma verder uit te werken.

Dit krantje kwam tot stand in het kader
van een conceptstudie in opdracht
van stad Leuven, met steun van het
Vlaams Stedenbeleid. Uitgevoerd
door Endeavour, WIT architecten en
Miss Miyagi. Het richt zich aan iedere
beleidsmaker,
stadsmedewerker,
ondernemer, en vooral Leuvenaar die
mee wil bouwen aan een bijzonder
stuk stad langs de oevers van de Aa.

EEN REIS LANGS DE AA P.3

DE KRIJTLIJNEN P.6

SAMEN STAD MAKEN P.10

STADSKAMERS P.11

Een ontdekkingstocht langs
stadsfragmenten van nu en vroeger,
via vergeten en verborgen paadjes.

De bouwstenen en spelregels. Waar
een nieuw stadsdeel langs de Aa
voor staat.

Hoe al deze wilde ideeën zijn
ontsproten en vooral wie daarbij
heeft geholpen.

Kom binnen in de stadskamers
langs de Aa. Maak kennis met de
bewoners en andere bezoekers.

Wat

De Aa is een vergeten zijarm van de Dijle
gelegen in de Leuvense benedenstad.
Enkele unieke plekken, als bij toeval
verbonden door de Aa, wachten op
een nieuwe bestemming. Plekken die
we stadskamers zijn gaan noemen.
Deze krant neemt je mee op een
ontdekkingstocht langs deze kamers.
Ze legt verborgen parels bloot, en
doet dromen over de toekomst van
dit bijzonder stadsdeel. De krijtlijnen
worden uitgezet hoe dit stadsdeel
zich kan ontplooien. We schetsen
een beeld van een aaneenschakeling
van stadskamers, elk met een eigen,
eigenzinnige invulling en werking.

Waarom

De A
a in co n c e r t

Rondom de Aa is de stad in volle
ontwikkeling. Er wordt stevig gebouwd
aan broodnodige woningen op de
Hertogensite. De Aa en haar stadskamers
vormen een unieke kans om samen met
de Leuvenaar een nieuw verhaal te
schrijven, dat complementair is aan de
huidige ontwikkelingen. Om ruimte te
maken voor een bonte mengelmoes aan
invullingen en gebruikers die moeilijk
elders een plaats vinden. Een stedelijk
laboratorium waar een eigenzinnige
kettingreactie ontstaat. Waar we samen
stad kunnen maken.

Hoe

Dit krantje legt de basis om samen te
dromen over, en vooral te beginnen
bouwen aan dit stuk stad. Het toont de
rijkdom aan inzichten die opborrelden
van bovenaf en van onderuit. Het
is daarmee tegelijkertijd verslag en
startpunt. Het zet voorzichtige krijtlijnen
uit en geeft een inkijk in de stadskamers
en lijnt de silhouetten af van haar
mogelijke gebruikers en bewoners.

Voorlopig ontwerp van de Podiumkunstensite.
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Naast de hele ontwikkeling op de Hertogensite, waarbij een private ontwikkelaar een
woonwijk zal bouwen, wordt er ook gekeken hoe de stad ook andere stedelijke functies
kan toevoegen aan de Benedenstad. Hoe kunnen cultuur, economie, toerisme, sociale
ontmoetingen enzoverder geïntegreerd worden tussen het erfgoed én langs de
Dijlearm De Aa? Samen met verenigingen, ondernemers, burgers en andere stakeholders werd er een participatief traject opgezet om een antwoord te vinden in deze
conceptstudie. Hierin zullen de krijtlijnen opgenomen worden voor de hele ontwikkeling rond de Aa, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen gebouw-water, invullingen van
de verschillende gebouwen, type gebruikers,…
In 2019 werd voor de voormalige Acco-site door de gemeenteraad een nieuw masterplan ‘Burenberg’ goedgekeurd. Met de private ontwikkelaar Ion werd een brownfieldconvenant afgesloten. Ter uitvoering van dit masterplan worden realisatieconvenanten afgesloten tussen de ontwikkelaar en de stad. De onderhandelingen over
deze overeenkomsten en de begeleiding van de kwalitatieve uitvoering van het
masterplan wordt door de gebiedscoördinatie in goede banen geleid.
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VERSCHUIVING VAN TERMIJN
OF EIGENAAR
COMENIUS / INTERNATIONAL HOUSE
Het tijdelijk gebruik wordt verder gezet. Wat de rol van het gebouw in de toekomst
zal zijn, wordt in de komende jaren verder onderzocht. De stad zal dit project verder opnemen.

OCMW SITE
Verschillende partners zaten rond de tafel om een samenwerkingsmodel uit te werken. De stad, OCMW Leuven, Dijledal en het AGSL zullen samen verder beslissen over
het toekomstige programma.

SINT-JANSBERGSESTEENWEG
Het AGSL blijft een ondersteunende rol spelen in dit project. De haalbaarheidsstudie
werd voorzichtig opgestart en de eerste grondverwervingen zijn gepland.

HAL 4 EN 5
Het tijdelijke gebruik van vzw Hal 5 loopt vlot en verder. De beslissing over het toekomstige programma en de aanpak rond de restauratie staan op de agenda voor de
komende legislatuur.

RUIMTEDEELPLATFORM
Ruimte in Leuven efficiënt gebruiken en hiervoor rond de tafel zitten met de grote
vastgoedspelers, dat is een toekomstig plan. Het concept wordt verder uitgewerkt,
de eerste gesprekken zijn reeds gevoerd.

ABDIJ VAN PARK
Onze dochteronderneming Erfgoedsite Abdij van Park bvba (EAP) staat op eigen
benen en wordt autonoom bestuurd. De EAP nam voor het eerst eigen personeel aan
in het najaar: een onthaalmedewerker en een communicatiemedewerker. In 2020 zal
hun personeelsbestand verder uitbreiden.
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Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL)
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 77
agsl@leuven.be

M
S

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/AGStadsontwikkelingLeuven

*

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze
nieuwsbrief via www.agsl.be.

www.linkedin.com/company/AGSL

Redactie: Ellen Mandoux, stafmedewerker organisatie en communicatie - Fotografie: AGSL, stad Leuven, Debby
Termonia, Sergison Bates architects, Endeavour-Wit Architecten, Miss Miyagi, URA Kiki Verbeeck Yves Malisse Vormgeving: Lotte Haesendonck (Cartette)
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