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1. Kartuizerij Terbank   www.reddekartuizerij.be 
De Kartuizerij ligt in een park- en 
woongebied met culturele, historische 
en esthetische waarde. Een groene 
oase en al vijftig jaar beschermd 
erfgoed als monument en landschap, 
opgenomen als gebied met hoge 
belevingswaarde. Nu bedreigd door 
nieuwbouwproject K.U.Leuven.  

 

2. Site Van Humbeeck- Piron en Wijnperssite    
                                  www.leuvenshistorischgenootschap.be 

De kunstenaarssite in dit historische 
park is beschermd als stadsgezicht en 
verdraagt geen aanbouw. De her-
togelijke Wijnperssite wordt  centraal 
dichtgebouwd, stadsgezichten verdwij-
nen door overdadige  vestenbe-
bouwing en het beschermd wijnpers-
gebouw wordt door aanbouw verminkt.  

 

3. Tuin Montfortanenklooster –Tweewaters  www.vhm.be 
Als ecologisch waardevolle groenlong 
langs een zeer dicht bewoonde buurt 
en een drukke verkeersader vormt het 
Montanenpark samen met het Dijlepad 
een groene as.  
Het project Tweewaters wil dit 
beschermd stadsgezicht van de kaart 
vegen voor een woonblok  

 

4. Stadstuinen Bondgenotenlaan  
Bond 111 is een statig wederopbouw- 
pand van architect Speder met een 
intact interieur. In de tuin ligt een kleine 
flatgebouw in Expo 58-stijl - 
architectuurprijs1962-beiden bekroond. 
Het actiecomité verzet zich tegen de 
vergunning om het voorhuis te 
ontmantelen en de tuin vol te bouwen. 

 

5. Janseniussite        www.janseniussite.be 
De tuinen De Goede Herder  en 
Charlet  worden volgebouwd. Een 
speelplein wordt een 'nieuw park’. Het 
grootschalige project zonder 
ééngezinswoningen en met hoge 
densiteit is een aanslag op de 
leefbaarheid. Stadsontwikkeling voor, 
door en van projectontwikkelaars. 

 
 

Levend Leuven verwoordt de groeiende bezorgdheid van 
Leuvenaars rond de toekomst van hun stad  en vraagt dat  alle 
bouwprojecten beoordeeld worden op kwaliteitsvol wonen in 
een groene en historische binnenstad 

Site Van Humbeeck-Piron en Wijnpers 
waardevol historisch stadslandschap  
 

In de 12
de

 eeuw werd in Leuven reeds aan wijnbouw 
gedaan en bij het begin van de 15

de
 werkten er meer dan 

twintig publieke persen. Bekend aan de westzijde van de stad 
zijn de Wijngaerdpoort, Wijnberg, Sint-Geertruiperse, de 
Verloren Kost(en)toren uit 1364.  
De hertogen, abdijen, kloosters en adelijke families bezaten 
hun privéwijngaarden op de zuidelijke hellingen. 
 

 
 

Door hoge onderhoudskosten, beter renderende graanteelt en 
invoer van Franse en Duitse wijn, nam de productie af en 
verdween de wijnbouw. De ringmuur werd ontmanteld in de 
19

de
 eeuw en vesten werden aangelegd. Dit gebied bleef tot in 

de 20
ste

 eeuw onbebouwd. 
 

 
Kaart, Leuven 1604, Joost Vander Baeren, detail  - Wijnperssite 
 

   
Het wijnpersgebouw anno 2010 te midden van de wijngaarden  

Kunstenaarskoppel Van Humbeeck-
Piron en Parksite met drie gebouwen  

 

  
 

  
 

     Van 1927 tot 1969 woont het kunstenaars-
echtpaar Van Humbeeck aan de Mechelsevest. Eerst 
bouwt het vooraan naar de plannen van architect Theo 

van der Straeten de "witte villa", met witgekalkte 

muren en rondboogdeuren en -vensters onder een 
speelse combinatie van scherpe pannendaken.  

Reeds enkele jaren later, in 1933, bouwt het 
echtpaar lager in zijn tuin, naar het ontwerp van architect 
Louis Mispelter, een” nieuwe woning in een resoluut  
kubistisch-modernistische" stijl, gelanceerd door het 
Bauhaus in Duitsland. Op het benedenverdieping 
situeert zich de bediendenwoonst en op de eerste 
verdieping een  woonappartement. Op de tweede 
verdieping bevindt zich het atelier met tot veranda 
omgebouwd dakterras met fraai  stadspanorama..  

Het "blokhuis" is een typisch product van de 

modernistische architectuur in België. In 1961 wordt in 

de hellende tuin een “museum” gebouwd met drie 

expositiepaviljoenen, in laagbouw, trapsgewijs opgesteld 
langs een centrale trapgalerij naar het ontwerp van 
Victor Gaston Martiny, hoofdarchitect van de provincie 
Brabant. Het museum wordt  in 1973 door het echtpaar 
aan de provincie geschonken. 

De drie gebouwen zijn typerend voor de 
opeenvolgende stijlperiodes van de Belgische 
architectuur in de twintigste eeuw en uniek in de 

Leuvense context, gelegen in een park dat 
aangelegd werd door de provinciale tuinbouwschool 
naast dit domein gelegen.  

                  (bron  LHG-nieuwsbrief –R. Engels) 

http://www.reddekartuizerij.be/
http://www.leuvenshistorischgenootschap.be/
http://www.vhm.be/
http://www.janseniussite.be/
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Na recente positieve ontwikkelingen een 
risicovolle toekomst voor beide sites  

 

    
Centrum 3-hoog     – Voormalige atelier    – Nieuw project museum 

 

Jarenlang werd de site door de provincie 

gekoesterd voor tentoonstellingen, maar langzaam 

verzwakte de inzet van de provincie en eind 2004 werd de 
procedure tot openbare verkoop ingezet. De gemeente 

Leuven keurde een nieuwe verkaveling, waarbij het geheel 
losjes werd verdeeld in vijf loten, goed. Het geheel werd 
aangeprezen als ‘uitzonderlijk onroerend goed’ om te 
verkavelen en te bebouwen. De weg werd vrijgemaakt voor 
een onberekenbare projectontwikkeling. 

Het Leuvens Historisch Genootschap nam het 

initiatief om een bescherming aan te vragen voor de site. 

Anno 2007 kwam de bevrijdende mededeling dat  bij een 

nieuwe verkoop het congrescentrum „3hoog Leuven‟ erin 

ondergebracht werd. De positieve reactie van de dienst 
Monumenten en Landschappen naar aanleiding van het 
initiatief van het LHG resulteerde tenslotte in de opname van 
de 3 gebouwen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

 

  
Voorstel RUP met nieuwe bouwzones met verlies stadsgezichten 

 

Nu de site-Van Humbeeck-Piron samen met de 

Wijnperssite in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) wordt gegoten, bestaat de kans dat dit unieke 

stadslandschap opnieuw verloren gaat. Voor de site-Van 

Humbeeck-Piron is de aanbouwzone aan de Witte Villa 

aan de vest nefast en voor de Wijnperssite verdwijnen 
mogelijks al karakteristieke stadszichten door nieuwe 
bouwzones zowel aan de rand van de vesten als in het 

midden van de Wijnperssite toe te staan (zie inplantingsplan). 

Zondag 29 mei 
DAG VAN HET 
PARK 

 

14u: Tussen 14u en 16u vertrekken wij op geregelde 
tijdstippen van de Kartuis aan de Bankstraat voor een 
fietstocht langsheen verschillende bedreigde tuinen en parken 
van de Leuvense binnenstad. We nodigen alle 
geïnteresseerden uit om met ons mee te rijden. 15u: Picknick: 
Vanaf 15u nodigen we jullie uit om mee te picknicken in het 
Mariapark. (breng je eigen picknick mee!). Wij zorgen voor de 
nodige accommodatie en een drankje. 
 
Deze fietstocht brengt ons via de Vest, langsheen de Luibank 
en de Verloren Kost, naar de Van Humbeeck-Piron en de 
Wijnperssite. We dalen via ‘s Hertogenwijngaard af naar de 
benedenstad en volgen de Dijle waar we halt houden aan het 
park van het Montfortanenklooster.  Vervolgens fietsen we via 
de Lepelstraat naar de stadstuin aan de Bondgenotenlaan.  
Vandaar gaat het naar de tuinen aan de Janseniussite, 
waarna we terugfietsen naar het Mariapark voor een 
verfrissing. Een alternatieve route brengt ons langs het park 
van de Keizersberg. 
 
Onderweg krijgen we op onze verschillende haltes deskundige 
uitleg over het wel en wee van de bezochte plekken. 

Levend Leuven is een feitelijke  
vereniging die opkomt voor: 
 

 een stad op mensenmaat  

 met ruimte voor groen,  

 aandacht voor woonkwaliteit 

 respect voor historisch erfgoed 

 

In Leuven staan grote bouwprojecten op stapel die de 
stad drastisch zullen veranderen. Vanzelfsprekend moet 
een stad mee evolueren, maar niet ten koste van zijn 
kernkwaliteiten. 
 

Een aantal Leuvense buurtverenigingen,samen met 
Natuurpunt, de Vrienden Van Heverleebos en 
Meerdaalwoud, en het Leuvens Historisch Genootschap 
– vragen daarom aandacht voor volgende punten: 
 
1. De inwoners vanaf het begin betrekken bij de 
plannen. Bouwprojecten afstemmen op  inwoners en niet 
omgekeerd. 
 

2. Historische tuinen en bestaande groene ruimten 
blijven onvervangbaar. Ook buurtgroen is belangrijk 
maar  kan privé groen niet vervangen. Groene ruimten 
zorgen voor waterberging, filteren het fijn stof en 
milderen het klimaat.  
 

3. Alleen een leefbare stad kan stadsvlucht voorkomen.  
Die kan enkel in een authentieke, kleinschalige en 
kindvriendelijke woonomgeving 
 

4. Waardevol historisch erfgoed is de basis voor de 
toekomst met een economische ‘return’ van 
monumentenzorg 
 
LEDEN van Levend Leuven :      www.levendleuven.be 
  

Accosite;  Matadi ; Stadstuinen Bondgenotenlaan - 

Janseniussite          www.janseniussite.be 
LHG                                  www.leuvenshistorischgenootschap.be 
Natuurpunt Leuven                                www.natuurpuntleuven.be 

Natuurpunt Oost-Brabant        www.natuurpuntoostbrabant.be 
Red de Kartuizerij        www.reddekartuizerij.be 
Save the City Gardens            www.savethecitygardens.be 

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud      www.vhm.be 

http://www.levendleuven.be/
http://www.janseniussite.be/
http://www.leuvenshistorischgenootschap.be/
http://www.natuurpuntleuven.be/
http://www.natuurpuntoostbrabant.be/
http://www.reddekartuizerij.be/
http://www.savethecitygardens.be/
http://www.vhm.be/

