
 

Ambitienota terreinen  
watergebonden Logistiek 
Stad Leuven wenst via deze nota een aantal ruimere ambities aan geïnteresseerde 
kandidaten mee te geven bij het marktraadplegingsdossier van De Vlaamse 
Waterweg. 

Stad Leuven erkent in de eerste plaats de unieke strategische positie van deze site op Leuvens grondgebied en biedt 
daarom graag ondersteuning aan geïnteresseerden bij het onderzoek naar het maximaal benutten van het potentieel 
van deze locatie voor watergebonden logistiek en bijhorende activiteiten. Het is de laatste plaats op het grondgebied 
van Stad Leuven waar kade-infrastructuur direct gekoppeld zal worden aan ontwikkelbare terreinen. Het verduurzamen 
van goederentransport, maar ook het inrichten van vormen van duurzame stadsdistributie zijn belangrijke 
doelstellingen binnen het Leuvense klimaatbeleid, daarom is het ook voor Stad Leuven zeer belangrijk dat de terreinen 
op een toekomstbestendige manier kunnen worden ingevuld. In de eerste plaats is deze nota dus vooral een oproep 
aan kandidaten om ambitieuze, maar realistische voorstellen in te dienen. 
 
Met het oog op de maximale ontwikkeling van watergebonden transport en ondersteunende functies en het nastreven 
van een optimaal ruimtelijk rendement kan het daartoe interessant zijn om te onderzoeken of het stapelen van 
meerdere functies haalbaar is op de site, gezien de relatief beperkte grootte. Op die manier is het misschien mogelijk 
om meerdere programma’s of actoren te huisvesten binnen dezelfde site en derhalve het aandeel watergebonden 
logistiek te vergroten. Ongetwijfeld is het stapelen van sommige programma’s geen evidentie, maar Stad Leuven is 
steeds bereid om mee te onderzoeken of er bepaalde subsidiëring- of ondersteuningskanalen zijn (Vlaams, Federaal, 
Europees) die de haalbaarheid kunnen verhogen van minder evidente, maar ambitieuze voorstellen.  

Het geldende Gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-W1 “Aarschotsesteenweg Deel 1” voorziet de 
stedenbouwkundige voorschriften voor vergunbare activiteiten op deze site (Zone MTB). Met het oog op een 
onderzoek naar stapeling is het voorschrift rond de maximale bouwhoogte van 12 meter een belangrijke beperking. 
Stad Leuven kan echter steeds evalueren om bepaalde gemotiveerde afwijkingen toe te staan, als dit deel uitmaakt van 
een ambitieus project  Dat geldt evenwel niet voor afwijkingen rond 1) bestemming, 2) de maximale mogelijke 
vloerterreinindex en 3) het aantal bouwlagen (cfr Vlaamse Codex Ruimtelijk ordening Artikel 4.4.1).  Het vastleggen van 
de maximale vloer-terreinindex (4 bouwlagen op 70% van het terrein) betekent dat de maximale theoretische 
bebouwingsmogelijkheid binnen de voorschriften kan berekend worden en eventueel herverdeeld op het perceel en/of 
in het ruimere gebied. Optimalisaties zijn mogelijk en zullen in samenspraak met De Vlaamse Waterweg en Stad Leuven 
moeten gebeuren. 
 
In het licht van de mogelijkheden op het terrein en ruimtelijk onderzoek van de kandidaten staat het kandidaten vrij om 
contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ontwikkeling van Stad Leuven: aanspreekpunt in dit dossier: Pieter-Jan 
Peeters – Coördinator gebieds- en projectontwikkeling, pieterjan.peeters@leuven.be, 0491 96 69 26. Om reeds een 
zekere mate van rechtszekerheid te bieden m.b.t de ruimtelijke mogelijkheden kan de procedure van het 
stedenbouwkundig attest al vroeg in het proces duidelijkheid brengen op basis van eenvoudige inrichtingsschetsen van 
een mogelijk project. Volledige rechtszekerheid kan echter pas bekomen worden bij het behalen van een 
omgevingsvergunning. Deze nota heeft als doel om in een vroege fase breed inzicht te verschaffen in de ambities en 
opportuniteiten binnen het gebied, het vormt geenszins een  limitatieve opsomming van voorwaarden voor het 
verkrijgen van een omgevingsvergunning. 
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