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INLEIDING
Beste lezer,
Voor jou ligt het activiteitenverslag van AG Stadsontwikkeling Leuven. Het geeft weer wat we in 2017 hebben
gerealiseerd, welke stadsprojecten meer vorm kregen, welke werven afgewerkt of opgeleverd zijn en welke
belangrijke vastgoedtransacties er gebeurd zijn. We blikken kort vooruit naar de nieuwe uitdagingen die ons
pad zullen kruisen in 2018.
Alvast veel leesplezier!
Team AGSL

VOORWOORD
Door MARC BAUWENS, directeur
Als stadsontwikkelingsbedrijf heeft AGSL de opdracht om een actieve rol te vervullen in de stadsontwikkeling en zo uitvoering te geven aan doelstellingen van het stedelijk beleid. Zowel de beleidsdoelstellingen
waaraan AGSL uitvoering geeft, als de concrete wijzen waarop AGSL zijn rol vervult, zijn mettertijd verbreed.
Als opvolger van de voormalige regie voor grond- en huisvestingsbeleid (1970-2004) lag de focus van AGSL
aanvankelijk in de eerste plaats op het woonbeleid. Zo leverde het gronden voor nieuwe projecten van de
sociale huisvestingsmaatschappijen. Tegelijk zocht het naar nieuwe formules, die voor een aanvullend aanbod moesten zorgen, zoals stadswoningen en starterswoningen. Later kwamen ook nieuwe woonvormen,
zoals cohousing, aan bod. Omdat een levendige en leefbare stadsontwikkeling een verweving van functies
vraagt, verruimde AGSL zijn blik naar ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, handel, horeca en nieuwe
stedelijke economie. Naast betaalbaarheid, groeiden ook duurzaamheid, publieke ruimte, erfgoed en innovatie uit tot belangrijke aandachtspunten.
In opdracht van het stadsbestuur verruimde de modus operandi van AGSL eveneens met de jaren. Het verwerven van strategische grondposities is steeds een cruciale hefboom gebleven. Voor de ontwikkeling daarvan heeft AGSL met zowel publieke als private partners samengewerkt. Om innovatieve concepten ingang
te doen vinden, werd ervoor geopteerd om selectief zelf als ontwikkelaar op te treden. In sommige gevallen
gebeurt dat met de bedoeling om patrimonium in eigen beheer te behouden. Met het beheren van enkele
publieke gebouwen had AGSL intussen al ervaring opgebouwd. Als vastgoedexpert verzorgt AGSL daarnaast al jaren het administratief beheer van het patrimonium van stad Leuven en OCMW Leuven. In de voornaamste gebiedsontwikkelingen leidt AGSL ten slotte het samenspel tussen alle betrokken actoren in goede
banen.
Dit activiteitenverslag illustreert hoe dit alles zich concreet heeft vertaald in het jaar 2017. We laten de tekst,
de beelden en de cijfers verder voor zichzelf spreken.

MOHAMED RIDOUANI, voorzitter Raad van Bestuur
KARIN BROUWERS, ondervoorzitter Raad van Bestuur
VIC GOEDSEELS, voorzitter directiecomité
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DE HERONTWIKKELING VAN
DE VAARTKOM ZET ZICH VERDER

De herontwikkeling van de Vaartkom is
al jaren aan de gang en blijft nog continu
in beweging. In 2017 is er weer zichtbaar
veel veranderd. De nieuwe projecten zorgen voor een mix tussen wonen, werken en
cultuur. Bijgevolg is de aanwezigheid van
AGSL als gebiedscoördinator noodzakelijk om alle veranderingen op het terrein in
goede banen te leiden.
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AGSL hielp het voorbije jaar de geplande (privé)
ontwikkelingen hun weg te vinden richting vergunning en uitvoering. Zo bouwt Dijledal binnenkort nieuwe sociale woningen, komen er
extra werkplekken in De Hoorn (kantoorruimtes, vergaderzalen, lobby), krijgt de Stokerij
kunstateliers, komt er een nieuw park op de site
Tweewaters (naast de nieuwe gebouwen Twist
en Ark) en krijgen de 3 werven op de noordoever (Hungaria, Silo’s Vaes en Sky One) meer
vorm. Ook de Smidse (overdekte marktplaats
met horeca en yoga-studio) werd afgewerkt en
opende in het najaar de deuren.
Binnen deze deelprojecten is de coördinatie van
alle stakeholders op het terrein de hoofdtaak van
de projectbeheerder bij AGSL. Hij/zij fungeert als
aanspreekpunt voor de ontwikkelaars en brengt
hen in contact met de stadsdiensten om de werfvoorbereiding vlot te laten verlopen. AGSL voert
de onderhandelingen over de programmatie van
nog te bouwen/renoveren projecten en sluit ook
de nodige samenwerkingsovereenkomsten af.
In de Mechelsestraat is ‘De Horenblazer’ klaar.
Het gebouw telt 30 appartementen, waarvan 24
stadswoningen. Na een eerste commercialisatie
in 2016, werden al 22 woningen verkocht. AGSL
kocht de laatste 2 appartementen van ViRiX in de
loop van 2017. In 2018 worden deze gelijkvloerse
1-slaapkamerappartementen aangeboden als

over de aanleg van het Sluispark, dat op een
zonnige lentezondag werd geopend in het bijzijn
van veel Leuvenaars.
De stad bekijkt de mogelijkheid om aan het plein
voor OPEK een zwemplek voor de Vaartkom te
creëren. AGSL volgt deze studie mee op en adviseert het projectteam inzake inpassing in de ruimere stadsontwikkeling, maar eveneens in de
juridische aspecten en de exploitatiemodellen
die erop toegepast kunnen worden. Als blijkt dat
Leuven Bad mogelijk en haalbaar is, worden er
procedures voor het ontwerp, de uitvoering, het
onderhoud en de exploitatie opgestart.

starterswoning. AGSL plant een oproep voor
kandidaten in het voorjaar van 2018.
AGSL volgde nog een aantal lopende projecten mee op langs de zijlijn omdat de trekkende
rol vooral bij de stadsdiensten ligt. Het ging over
ingrijpende veranderingen op het openbaar
domein, zoals de bouw van de nieuwe bruggen
over de Vaart en de voetgangers- en fietsverbindingen op de Keizersberg, maar evengoed
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VAARTOPIA: EEN NIEUWE IDENTITEIT
VOOR DE VAARTKOM

Vaartopia is een bijzonder samenwerkingsproject. Het biedt in de Vaartkom meer
fysieke ruimte aan spelers uit de creatieve
en culturele sector (ontwerpers, starters,
kunstenaars, productiehuizen, culturele
verenigingen en ambachtslui). Enerzijds
krijgt deze jonge en dynamische sector
hierdoor de plaats om zich optimaal te ontwikkelen. Anderzijds is dit een unieke kans
om de Vaartkom te laten uitgroeien tot een
levendig deel van het stadscentrum.
AGSL en de stad Leuven onderhandelen met verschillende partners om ruimte
ter beschikking te stellen in het kader van
Vaartopia, zoals bijvoorbeeld de Stokerij,
Vaes en Zonen, Silo’s …
Vaartopia wil een ‘matchmaker’ zijn tussen de verschillende doelgroepen: organisaties op zoek naar ruimte afstemmen op
de aanbieders van vastgoed. We zetten in
op zowel tijdelijk gebruik als definitieve
transformatie en herbestemming van panden in de Vaartkom.
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Vaartopia is een mooi praktijkvoorbeeld van de herontwikkeling van
bestaand patrimonium. Renovatie
van bestaande panden is vaak duurzamer dan een nieuwbouwproject. Op die
manier wordt de impact van de bouwwerkzaamheden op het milieu beperkt én
zorgen we tegelijk voor het behoud van
cultureel erfgoed.

Het voorbije jaar werd er hard gewerkt aan het
masterplan en de projectstructuur van Vaartopia.
De stad wil beroep doen op een externe intendant voor de verdere ontwikkeling, uitvoering, uitbouw en realisatie van het project. De
opdracht werd eind 2017 gegund aan vzw Plot.
In juli 2017 verkreeg de stad Leuven het eigendomsrecht van een deel van de historische site
Molens van Orshoven. In 2016 woedde er een
hevige brand in het gebouw, waardoor de aankoop opgesplitst werd (aankoop van het nietafgebrande deel en een voorkeurrecht op het resterende deel). Na afronding van het gerechtelijk

Binnen Vaartopia werken we aan de ontwikkeling van een maak/leerplek.
Het wordt een fysiek centrum in de Vaartkom dat kan dienen als
ontmoetingsruimte, samenwerkplaats, ontvangstplek …

onderzoek en het verzekeringsdossier kan de
stad alsnog de ganse site verwerven. Met de aankoop van de Molens van Orshoven wil de stad
een antwoord bieden aan de noden van de creatieve sector. AGSL heeft een belangrijke rol
gespeeld in de opmaak van de aankoopakte en
de begeleiding van het volledige transactieproces. Er loopt een onderzoek naar de technische
en bouwkundige haalbaarheid om de Molens van
Orshoven tijdelijk in te vullen in afwachting van
de definitieve restauratie.
Binnen Vaartopia werken we aan de ontwikkeling
van een maak/leerplek. Het wordt een fysiek
centrum in de Vaartkom waar workshops, initiaties en lezingen georganiseerd kunnen worden
en experiment, samenwerking en creativiteit centraal staan. Een haalbaarheidsstudie onderzoekt
de ruimtelijke en technische mogelijkheden van

enkele gebouwen in de Vaartkom om de maak/
leerplek (al dan niet tijdelijk) in onder te brengen.
In 2018 zijn de resultaten van de studie gekend
en kan dit deelproject verder uitgewerkt worden.
Nog in 2017 lanceerde AGSL in opdracht van de
stad een open oproep voor een nieuwe, innovatieve school aan de Vaartkom. Concreet komt
er een nieuwbouwschool op het terrein in de
Minckelersstraat, naast de toekomstige sociale
woningen van Dijledal. In 2018 kiest de jury een
kandidaat voor het schoolproject en staan er nog
verschillende vastgoedtransacties op de planning. AGSL speelt ook een belangrijke coördinerende rol om het bouwprogramma van de school
te kunnen realiseren en streeft naar een vlotte
samenwerking tussen de verschillende actoren
op het terrein.
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CENTRALE WERKPLAATSEN:
EEN DYNAMISCHE SITE IN KESSEL-LO

De herontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen blijft hét uithangbord voor AGSL
Door diverse programma’s, formules en
partners wordt er nieuw leven geblazen in de vroegere ommuurde spoorwe
werkplaats langs de Diestsesteenweg. De
nieuwe dynamiek op de site maakt van de
Centrale Werkplaatsen het kloppend hart
van Kessel-Lo.
Als gebiedscoördinator op het terrein
heeft AGSL op verschillende vlakken bijgedragen aan de realisatie van dit project. 2017 stond in het teken van de tijdelijke inrichting van Hal 5. Ook binnen ’t
Wisselspoor werden de nodige stappen
gezet om dit woonproject op de rails te
krijgen.

Aan de Centrale Werkplaatsen is er vooral een
verandering op het publiek domein merkbaar.
Het grootste deel van de werken voor de aanleg
van het Blauw-putplein zijn uitgevoerd. AGSL is
bouwheer van deze ontmoetingsruimte in open
lucht met zitelementen, een podium en plantvakken. De rest van het plein is vrijgehouden om het
polyvalent te kunnen gebruiken voor buurtactiviteiten, fietslessen en occasionele evenementen. Sinds oktober is het plein opengesteld voor
het publiek. In de zomer van 2017 werd initiatief
genomen voor een opdracht rond de realisatie
van een waterelement tussen het plein en hal 4
en 5. De vraag naar een groene en blauwe strook
kwam uit een eerdere buurtbevraging en zal dus
in 2018 vorm krijgen.

In oktober werd er een buurtmoment voor
de Centrale Werkplaatsen georganiseerd.
Bewoners kregen a.d.h.v. informatiepanelen
een stand van zaken over de verschillende realisaties op de site. Verschillende stadsdiensten
en AGSL waren aanwezig om bewoners verder te helpen met vragen over de opening van
hal 5 en de omgevingsaanleg. De bouwaanvraag voor de omgevingsaanleg rond hal 5 (kant
Locomotievenpad en Diestsesteenweg) werd
afgerond. In 2018 komt er een buitenterras aan
de ingang van hal 5, samen met grasdallen voor
de plaatsing van fietsenstallingen, goed voor
meer dan 100 fietsen.
Er stonden ook nog enkele vastgoedtransacties voor de site op het programma. De ruimten
op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw
‘de Werkhuizen’ werden voor een termijn van
50 jaar in erfpacht gegeven aan de stad Leuven
voor de stedelijke academie. In oktober kocht
AGSL 29 parkeerplaatsen binnen het complex
Het Seinhuis, in de Stoomstraat. Deze parkeerplaatsen kunnen verhuurd worden vanaf 2018.

Door diverse programma’s,
formules en partners wordt
er nieuw leven geblazen
in de vroegere ommuurde
spoorwegwerkplaats.
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HALLEN 4 EN 5: EEN SUCCESVOLLE
TIJDELIJKE INVULLING

Al in 2016 lanceerde AGSL in samenwerking met de stad een succesvolle oproep
om een creatieve invulling voor hal 5 en
de tussenhallen te zoeken, in afwachting
van de definitieve restauratie.
AGSL nam een coördinerende rol op bij de
totstandkoming van de tijdelijke invulling
van de hallen. Het proces om een groep
van toekomstige gebruikers te vormen is
vanuit AGSL begeleid door o.a. de hallen
enkele keren open te stellen, een speaker
corner te organiseren en een lijst te verspreiden van geïnteresseerden. Hierdoor
kregen toekomstige gebruikers de kans
om elkaar te ontmoeten en om ideeën te
delen.

Eind februari besliste AGSL met welke groep
er een concessie voor 5 jaar werd afgesloten.
De jury selecteerde vzw HAL 5 die deze hallen
omtovert tot een bruisende en toegankelijke
ontmoetingsplek. In april kregen ze de concessie in handen voor hal 5 en de tussenhallen.
Aangezien er nood was aan bijkomende stockageruimte werd ook een gedeelte van hal 4 in
concessie gegeven.
De vzw is een breed partnerschap van lokale
organisaties en bedrijven: Circus in Beweging
(afdeling parkour), Riso, Arktos, enkele buurtbewoners en Miss Miyagi. Naast een foodcourt
met een bar en allerlei eetkraampjes, biedt de
hal ook onderdak aan een interessante mix
van initiatieven en organisaties die inzetten
op voeding, bewegen, gemeenschapsopbouw
en duurzaam ondernemen. Op 1 september
opende vzw Hal 5 de deuren voor het publiek.
Op het einde van het jaar kreeg het project en
de invulling een positieve evaluatie.

Naast een foodcourt met een bar en allerlei eetkraampjes, biedt de hal ook
onderdak aan een interessante mix van initiatieven en organisaties die inzetten
op voeding, bewegen, gemeenschapsopbouw en duurzaam ondernemen.
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’T WISSELSPOOR: EEN GLOEDNIEUWE
WOONVORM IN LEUVEN

Op het laatste perceel van de Centrale
Werk-plaatsen wil AGSL een kind- en
gezinsvriendelijk woonproject realiseren. Het wordt een Bijna-Energie-Neutraal
gebouw met ongeveer 50 wooneenheden. Ook het conservatorium krijgt er een
plaats, net zoals een kribbe en een commerciële ruimte voor horeca en handel. Er
komt een ondergrondse parking met aandacht voor fietsen en duurzame mobiliteit. Extra aandacht gaat naar de stedelijke
dynamiek op de site en naar een duurzame
manier van bouwen, wonen en leven.

Binnen dit project treedt AGSL op als bouwheer,
wat wil zeggen dat het hele proces (het uitdenken van het concept, over het ontwerp, tot realisatie in de werffase) in onze handen ligt. Heel het
team werkt mee aan de realisatie van deze site.
De ontwerpopdracht van ’t Wisselspoor werd in
maart 2017 gegund aan URA. Bij de start werd
een projectteam samengesteld en verschillende werkgroepen opgericht om de betrokkenheid van alle eindgebruikers te garanderen en de nodige expertise bij elkaar te
brengen. Eind 2017 werd het schetsontwerp van
‘t Wisselspoor goedgekeurd.

Het gebouw krijgt een speciaal ontwerp met verschillende collectieve binnen- en buitenruimtes
die de toekomstige bewoners zelf mogen invullen (vb: daktuin, terras, eetruimte, speelkamer,
ontmoetingszaaltje, fitness, bibliotheek, werkatelier ...). AGSL heeft een samenwerking met
Cohousing Projects vzw op poten gezet om de
bewonersgroepen te vertegenwoordigen en te
begeleiden in een participatief traject. De visie
van dit woonproject wil individueel wonen in
een collectieve omgeving uitstralen, en tegelijk
ook stedelijk wonen voor gezinnen promoten.
In 2018 wordt de uitgebreide communicatie en
participatie rond ‘t Wisselspoor voorbereid. Dan
werken we verder aan een exploitatie-, uitgifteen beheersplan, niet enkel voor de woningen
maar ook voor de functies op de gelijkvloerse
verdieping (handel, kribbe) en voor de ondergrondse parking. Samen met de stad wordt
onderzocht of de parking kan ingezet worden
voor buurtparkeren.

De visie van dit woonproject
wil individueel wonen in een
collectieve omgeving uitstralen,
en tegelijk ook stedelijk wonen
voor gezinnen promoten.

AG S L k r i j g t d e s t e u n v a n
Leuven2030, het ELENA-fonds
(European Local ENergy Assistance)
van de Europese Investeringsbank
en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Bouwen om van ‘t Wisselspoor een duurzaam project te maken in de brede zin van
het woord. Voor dit project wordt in de
ontwerpopdracht de BEN-norm opgelegd
en een minimumscore ‘excellent’ op de
Vl a a m se m a at s t af vo o r d u u r za a m
bouwen.

12

DE PARKABDIJ: KLAAR VOOR ERKENNING
ALS UNESCO WERELDERFGOED?

De historische site Abdij van Park wordt
sinds 2012 op grote schaal gerestaureerd.
In het najaar van 2017 werden de eerste delen van de abdij opnieuw opengesteld voor het publiek, waaronder het dialoogmuseum ‘PARCUM’. Er zijn al heel wat
gebouwen gerenoveerd, waaronder de
watermolen, het wagenhuis, het spreekhuis, de westvleugel en de Mariapoort. In
2018 wordt er gewerkt in en rond de vijvers
van de abdij en in verschillende gebouwen:
de zuidvleugel, het provisorenhuis, de tiendenschuur (incl. stallingen en melkhuisje)
en het gastenkwartier. Op lange termijn
wordt gestreefd naar een erkenning als
Unesco werelderfgoed.

Met het oog op het beheer en de exploitatie van
Abdij van Park heeft AGSL op vraag van de stad
‘Erfgoedsite Abdij van Park (EAP) bvba’ opgericht. Op 12 december werd de oprichtingsakte
verleden en was het dochterfiliaal een feit. De
vennootschap wordt bestuurd door het college
van zaakvoerders, bestaande uit de leden van
het college van burgemeester en schepenen en
mevrouw Karin Brouwers als vertegenwoordigster van AGSL.
In 2011 al kreeg de stad een recht van erfpacht
voor de ganse erfgoedsite Abdij van Park, en

dit voor een periode van 99 jaar. Om de exploitatie, de valorisatie en de fiscale beheersstructuur te organiseren en te optimaliseren, kreeg het
opgerichte dochterfiliaal eind 2017 een recht van
ondererfpacht. De site is vandaag bijna integraal
verdeeld onder EAP bvba en KU Leuven.
De stad Leuven, AGSL en EAP bvba sluiten
een afzonderlijke beheersovereenkomst af met
afspraken in verband met de opdracht van het
dochterfiliaal, de middelen die ter beschikking worden gesteld en de praktische samenwerking tussen de verschillende partijen. AGSL
regelt alle vastgoedtransacties binnen dit dossier en staat haar dochterfiliaal bij in de opstartfase (advies inzake vastgoedbeheer, financiën en
personeelszaken).

Tijdens de renovatie van de site
wordt het duurzaam karakter nooit
uit het oog verloren. Het energiezuiniger maken van de gebouwen staat
hoog op de agenda.Er loopt een project in
samenwerking met de Watergroep en stad
Leuven om op een innovatieve manier
warmte uit het grondwater te halen. Zo
kan de abdij bijkomend verwarmd worden
in combinatie met gewone verwarming.
Het is de eerste keer dat de Watergroep dit
doet.
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NAAR EEN STERKE TOEKOMSTVISIE
VOOR DE BENEDENSTAD

AGSL neemt de globale coördinatie van de
gebiedsontwikkeling van de Benedenstad
voor haar rekening. We verzamelen alle
actuele informatie over de verschillende
deelprojecten, bouwen relaties met actoren en stakeholders op en proberen de
verschillende deelprojecten op elkaar af te
stemmen op vlak van timing en inhoud.

In 2017 werd vooral ingezet op het coördineren
van de Design & Build procedure voor het project Den Bruul, de opmaak van de projectdefinitie van de Podiumkunstensite en het samenbrengen van betrokken stadsdiensten om sturing
te geven aan het masterplan publieke ruimte
voor de Hertogensite. Ook de stadswoningen in
Janseniushof werden toegewezen.
Eind 2017 duidde het college een voorkeursbieder aan als bouwteam voor Den Bruul. Op termijn
komt er een ondergrondse parking en ook het
park zelf krijgt een ander uitzicht. De contractonderhandelingen werden opgestart en de plannen uit de offerte werden in onderling overleg
geoptimaliseerd. Ook de samenwerking voor de
komende jaren werd grondig doorgesproken. In
2018 wordt de vergunningsaanvraag opgemaakt
en ingediend.
De stad onderzoekt of de oude ziekenhuissite
in de Brusselsestraat omgevormd kan worden
tot een nieuwe infrastructuur voor podiumkunsten. Het werkingsjaar 2017 werd gebruikt om de
projectdefinitie voor de Podiumkunstensite uit
te werken. Zoveel mogelijk partners (vb: stadsdiensten, projectontwikkelaar Resiterra) werden
betrokken in deze abstracte fase van het project. In 2018 gaan ontwerpteams aan de slag via
de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.
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Het volgende stadsbestuur beslist of het doorgaat met het project. Het gebouw kan er binnen
5 jaar staan.
De opmaak van het masterplan publieke
ruimte voor de Hertogensite liep in 2016 niet
erg vlot. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
moet de voormalige ziekenhuissite (langs de
Kapucijnenvoer, tussen de Brusselsestraat en de
Minderbroedersstraat) doen uitgroeien tot een
duurzame, autoluwe woonwijk aan het water.
Om meer sturing te geven aan het proces werd
door de gemeenteraad een afwegingskader
voor dit masterplan goedgekeurd. In 2018 wordt
de eerste vergunningsaanvraag voor publieke
ruimte ingediend.
De stad deed in het voorjaar de strategische aankoop van de villa in de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
Hierdoor kwam een hele as van stadseigendommen langs een arm van de Dijle in het vizier:
het voormalige AVEVE-gebouw, het bloedtransfusiecentrum van het OCMW Leuven, de
Predikherenkerk, de Romaanse poort, de grond
in optie voor de bouw van de nieuwe infrastructuur voor podiumkunsten en het SLAC. De groep
Leuven (de stad, AGSL en het OCMW Leuven)
krijgt hierdoor een andere rol in de Benedenstad.
Vroeger trad de stad op als regisseur om de private ontwikkeling te sturen, nu wordt ze zelf een

actor op de site. Om die reden kreeg de stad een
conceptsubsidie van Stedenbeleid Vlaanderen.
Hiermee wordt in 2018 een studie opgestart die
zal leiden tot een sterke toekomstvisie voor de
Hertogensite en haar omgeving. Alle betrokkenen op de site werkten intussen samen aan een
gemeenschappelijke visie waarbij het thema
gezondheid een belangrijk uitgangspunt is.
De stadswoningen in Janseniushof werden in
juni voorgesteld aan het publiek. In september
kwamen er 42 kandidaturen binnen. Op basis
daarvan werd een rangorde opgesteld en zijn
alle woningen ook effectief toegewezen.
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EEN WERFVERSLAG
VAN KLEIN RIJSEL

AGSL en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal realiseren samen een
kwaliteitsvolle woonomgeving op wandelafstand van het station van Leuven (tussen
de bestaande woonwijk Klein Rijsel en het
Provinciehuis). Er komen 22 starterswoningen (AGSL), 45 sociale huurwoningen
(Dijledal), 76 ondergrondse parkeerplaatsen en een openbare ruimte die toegankelijk is voor fietsers en voetgangers.

De realisatie van dit project nam een grote
sprong vooruit. In het begin van het jaar werd
er hard gewerkt aan de gemeenschappelijke
ondergrondse parking. Eind 2017 bereikte de
ruwbouw van alle bovengrondse volumes zijn
definitieve hoogte en werd gestart met de aanleg van de technieken.
AGSL zorgt voor het vlotte verloop van de werken op de werf en voor het overleg, de samenwerking en de communicatie met alle projectpartners. Het voorbije jaar werden de basisaktes
en de verkoop van grondaandelen voorbereid
door het team vastgoed. In de loop van 2018
komt er een oproep voor de verhuring van de
starterswoningen. Het einde van de werken is
gepland in januari 2019.

Op de gebouwen van het woonproject komen zonnepanelen om elke
bewoner van eigen stroom te
voorzien.
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COMENIUS: INTERNATIONAL HOUSE
IN WORDING

Begin 2017 werd de open oproep voor
de renovatie van het Comeniusgebouw
gelanceerd. De site krijgt een nieuwe
invulling waar International House en
de International School Leuven hun
thuis en toekomst zullen vinden. Campus
Comenius wordt een plek waar internationale onderzoekers, werknemers en bedrijven wegwijs worden gemaakt en zich kunnen integreren in de Leuvense regio. AGSL
staat in voor de ontwikkeling van het project, in samenwerking met de partners van
Leuven MindGate.

Campus Comenius wordt
een plek waar internationale
onderzoekers, werknemers
en bedrijven wegwijs worden
gemaakt en zich kunnen
integreren in de Leuvense
regio.

In juli kreeg AGSL de Comeniussite in erfpacht
en werd ook het beheer van het gebouw overgenomen door AGSL. In afwachting van de renovatiewerken (2020) wordt het gebouw tijdelijk
in gebruik genomen door onder meer KTA De
Ring, Divers Leuven vzw en de culturele organisaties Musicalcompagnie Mithe en Frascati. Er
vinden ook evenementen plaats zoals het SPACE
event en het Expatival. In het najaar werd beslist
om externe hulp in te schakelen voor de uitwerking van de projectdefinitie. Eind 2017 werden 4
ontwerpteams geselecteerd om een visienota op
te maken.

Het Comeniusproject is één van de gebouwen die een subsidie kreeg in het kader van het
Europese ELENA-project (European Local ENergy Assistance). Hiermee financieren we
de investeringen voor het verhogen van de energie-efficiëntie.

PROJECT ‘OUDE DIESTSESTEENWEG’
ON HOLD
In 2017 werkte AGSL mee aan een studie van de
stad Leuven naar een toekomstperspectief voor
het gebied tussen de Blauwputbrug en de Oude
Diestsesteenweg. In afwachting van de uitkomst

van deze studie werden de voorbereidingen voor
een concreet project op de site aan de Oude
Diestsesteenweg voorlopig on hold gezet.
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EFFICIËNT GEBOUWBEHEER IN
HET STADSKANTOOR, DE GIRAFANT
EN HET POLITIEHUIS

AGSL beheert enkele belangrijke stadsg e b o uwe n . H et u itb ate n va n h et
Stadskantoor in de vorm van een dienstencentrum is een belangrijke hoofdtaak,
maar ook kinderdagverblijf de Girafant en
het Politiehuis zijn in goede handen bij het
team facilitair beheer. In de toekomst komt
het beheer van het Comenius-gebouw
en de Erfgoedsite Abdij van Park ook bij
AGSL terecht.

In 2017 werd de nodige verhuisbeweging in
het Stadskantoor verdergezet. De bestaande
bureauruimte wordt verder geoptimaliseerd en
er komt een uitbreiding van werkplekken. De
voorbereidingsplannen liggen op tafel en zullen
in 2018 uitgevoerd worden.
De outsourcing van het onthaalpersoneel is een
feit. Sinds begin 2017 zorgt de firma Securitas
voor medewerkers aan het onthaal. Ook de balie
zelf kreeg een nieuw kleedje. Naast de ‘houten’ onthaalbalie staan er nu verschillende touchscreenschermen in de inkomhal van het
Stadskantoor. Zo kunnen burgers zich digitaal
aanmelden voor hun afspraak aan het loket. Er
kwam een extra fotocabine bij en elk loket kreeg
een betaalterminal. In 2018 maken we werk van
dynamische bewegwijzering en een leuke leesen tekenhoek voor kinderen. Ook de opstelling
van de loketten in de verschillende zones wordt
herbekeken.

H e t e n e r g i eve r b r u i k i n h e t
Stadskantoor blijven we nauwgezet
opvolgen. Een vakkundige meting
bepaalde de elektrische grootverbruikers in het gebouw: de koeling, de verlichting, de liften en pompen. Deze informatie geeft aan waar er de volgende jaren
nog besparingen mogelijk zijn.
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Het proefproject flexwerken kreeg een positieve
evaluatie en werd binnen het AGSL-team definitief toegepast vanaf 2017. Het nieuwe werken
zorgt ervoor dat medewerkers niet meer gebonden zijn aan tijd en plaats. Op de 6de verdieping
kwam er een standing desk bij. Verschillende
collega’s maken hier gebruik van om tussen vergaderingen door even mails te checken of efficiënt verder te werken als er geen zitplek meer vrij
is. Afhankelijk van hun agenda kunnen ze kiezen
voor een zitplaats aan een eiland, de standing
desk of een afgesloten bureauruimte. Op die
manier komt de kantoorruimte nog meer tegemoet aan noden van de gebruikers.
In kinderdagverblijf de Girafant is de voormalige buggyruimte omgebouwd tot 2 volwaardige consultatieruimtes voor Kind &
Preventie. De elektrische installatie in het
gebouw werd aangepast conform de wetgeving. In samenspraak met de preventieadviseur werden verschillende ingrepen gedaan
om het gebouw veiliger te maken.
In 2018 staan er metingen gepland om de luchtkwaliteit aan te pakken. In het voorjaar komt
er een extra vergader- en bureauruimte in de
inkomzone. Ook de bouw van een snoezelruimte
staat nog op de agenda.
De dienstenovereenkomst voor het gebouwbeheer van het Politiehuis is het voorbije jaar grondig onder de loep genomen. Er werden nieuwe
en duidelijke afspraken vastgelegd tussen de
huidige partners. Daarnaast stonden er verschillende grote werken op de to do-lijst: het dak
kreeg een extra isolatielaag, de aanvraag van de
milieuvergunning is helemaal verwerkt, het EPCcertificaat voor het gebouw is opgesteld en er
is een nieuw datacenter gebouwd. De voorbereiding voor de vernieuwing van het gebouwbeheerssysteem is afgerond.
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VASTGOEDBEHEER EN –TRANSACTIES
Valorisatie patrimonium
AGSL is verantwoordelijk voor de aankoop, de
verkoop en verhuring van eigen patrimonium,
dat van de stad en van het OCMW Leuven. AGSL
kreeg de opdracht om alle eigendommen in
kaart te brengen en te beheren. De afdeling vastgoed bekijkt welke eigendommen snel verkocht
kunnen worden en welke inzetbaar zijn voor
eigen projecten of beleidsdoelstellingen.
Concreet wordt er voor de verkoop van stadspatrimonium een gemiddelde van 2 miljoen euro
per jaar vastgelegd. Dit bedrag en de hele valorisatieopdracht werd eind 2017 herzien in de
beheerovereenkomst. Voor het OCMW Leuven
blijft de valorisatiedoelstelling gemiddeld 5 miljoen euro per jaar. In 2017 werd er voor meer dan
6.650.000 euro verkocht.
De voorbereiding van dergelijke vastgoeddossiers vraagt veel tijd en biedt geen garantie op
een succesvolle valorisatie. Het spreekt voor zich
dat het bovengenoemde globale bedrag jaarlijks
fluctueert en gekaderd moet worden binnen de
dagelijkse werking van AGSL.
In 2017 registreerde de afdeling vastgoed in
totaal meer dan 100 vastgoedverrichtingen
(verkopen, verhuren, erfpacht en ondererfpacht…). Alle transacties die binnen een bepaald
project kaderen, zijn al eerder toegelicht in dit
activiteitenverslag. Zonder volledigheid na te
streven, halen we hierbij nog enkele grotere dossiers aan om de valorisatiedoelstelling bijkomend
te illustreren.

Realisaties in 2017
De stad bouwt in samenwerking met Groep
Sportoase een nieuw zwembadgebouw. De stedenbouwkundige vergunning van de vastgoedontwikkeling is nu definitief. Na de ondertekening
van de opstalakte in mei werden de grondaandelen verdeeld en de commercialisatie opgestart.
Eind 2017 was reeds de helft van de grondaandelen door de stad Leuven verkocht.
De concessie voor de sporthal Wilsele werd toegewezen. Op 12 september werden de inschrijvingen geopend voor uitbating van de cafetaria
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van de sportschuur in Wilsele. Er was maar één
kandidaat-inschrijver, namelijk bvba Inbev
Belgium. Op 29 september werd de concessie
goedgekeurd.
De verkoop van de projec tgronden in
Kortenberg en Herent was eind december een
mooie afsluiter van het werkingsjaar voor team
vastgoed. Bij de opening van de biedingen werden grote bedragen neergeteld voor de OCMWeigendommen, waardoor de vooropgestelde
valorisatiedoelstelling voor het OCMW Leuven
ruim werd gehaald.
Eind 2017 werd de erfpacht voor de site
Ubicenter I op de Philipssite gewijzigd. De stad
en de nv Campus Parkpoort kwamen overeen
dat de periodieke betalingen vervangen werden
door een eenmalige up front betaling aan de stad
van 2.500.000 euro, een bedrag dat nog in 2017
werd ontvangen.
Zorg Leuven verwierf, dankzij de bemiddeling van AGSL, tijdens een openbare verkoop in oktober het strategische pand aan de
Brabançonnestraat 66. Dit pand ligt gunstig
naast de eigendommen van het OCMW Leuven
en kan zo aangewend worden voor Thuiszorg
en/of de herontwikkeling van de OCMW-site
aan de Frederik Lintstraat. De transactiewaarde
bedroeg 470.000 euro.
De twee laatste leegstaande commerciële ruimten zijn ook ingevuld. De handelsruimte in het
complex De Latten wordt verhuurd door bvba
Ver-Van die voor een kwaliteitsvolle horecainvulling gaan. De opening is voorzien voor
het voorjaar van 2018 en brengt jaarlijks ongeveer 17.000 op. De leegstaande casco-ruimte
aan de Werkhuizenstraat wordt ingevuld door
bvba Marnat, die naast hun horeca uitbating ook
design interieurstukken verkopen. Deze jaarlijkse
huurvergoeding komt op 23.400 euro.

AGSL IN MENSEN
Personeel
Op de eerste dag van het nieuwe werkjaar startte
onze nieuwe coördinator facilitair beheer, later
vervoegde ook een administratie-assistent het
team. In het team vastgoed werd verrijkt met een
vastgoedmedewerker die kennis en specialisatie
in notarisdossiers heeft.
In team projecten startte in maart een projectbeheerder-financieel expert en in oktober een
nieuwe projectbeheerder. Midden 2017 kregen
we versterking van een projectmedewerker om
het klimaatactieplan op te volgen. In Abdij van
Park kwam er een personeelsbezetting vanuit
AGSL. De domeinbeheerder nam zijn taken er
verder op en een onthaalmedewerker zorgde in
de opstartfase voor de coördinatie aan de balie
van de erfgoedsite. Er kwamen ook 2 tijdelijke
onthaalmedewerkers in dienst. Het organogram
werd hernieuwd en daaruit volgden enkele procedures. Er werd een stafteam opgericht waarbij de functies ‘deskundige boekhouding en budget’ en ‘administratieve medewerker’ ingevuld
werden via aanwervingsprocedures. De procedure voor de functie ‘stafmedewerker organisatie en communicatie’ verliep via een bevordering.
De uitvoering van de overige wijzigingen van het
organogram zal in de loop van de komende jaren
volgen. AGSL sloot 2017 af met een totaal van 32
actieve medewerkers.
STAFTEAM
• Marc Bauwens: directeur
• Ellen Mandoux: stafmedewerker organisatie
en communicatie
• Kelly Van Hecke: deskundige boekhouding en budget
• Dries Detroije: financieel expert
• Linn Mbiye Beya: administratief medewerker
• Hanne Wouters: projectmedewerker klimaatactieplan

TEAM ‘PROJECTEN’
• Karen Landuydt: projectbeheerder
• Lien Geysen: projectbeheerder
• Kristof Ribus: projectbeheerder
• Sarah Tresignie: projectbeheerder
• Katrien Van Uytsel: projectbeheerder
• Pieter Coekaerts: projectbeheerder

TEAM ‘VASTGOED’
• Nicolas Vankrieken: coördinator vastgoed
• Jacqueline Vermunicht: vastgoedbeheerder
• Philippe Bunkens: vastgoedbeheerder
• Peter Schouteden: vastgoedbeheerder
• An Schroeders: vastgoedbeheerder
• Veronique Knapen: vastgoedbeheerder

TEAM ‘FACILITAIR BEHEER’
• Wim Van Aerschot: coördinator facilitair beheer
• Silvia Spiljard: gebouwbeheerder
• Tamara Smeets: administratief-logistiek medewerker
• Bianca Barette: onderhoudsmedewerker
• Chris Langendries: onderhoudsmedewerker
• Sandy Dons: onderhoudsmedewerker
• Margareta Vervloessem: onderhoudsmedewerker
• Saar Tits: onderhoudsmedewerker
• Marc Winant: onderhoudsmedewerker

TEAM ‘LEUVEN 2030’
• Katrien Rycken: coördinator Leuven 2030
• Michèle Jacobs: participatiemedewerker Leuven 2030

TEAM ‘EAP: ERFGOEDSITE ABDIJ VAN PARK’
• Stefan Van Lani: domeinbeheerder
• Natacha Van Rompuy: onthaalmedewerker
• Penelope Peeters: onthaalmedewerker
• Katrien Schulz: onthaalmedewerker

Organisatie
Het organogram van AGSL werd midden 2017
hertekend om tegemoet te komen aan de groei
van de organisatie, en om de uitvoering van haar
opdracht en taken zo efficiënt mogelijk te organiseren. Ook de beheersovereenkomst 20142019 werd dit jaar herzien op basis van gewijzigde of nieuwe feiten, ontwikkelingen, inzichten
en beleidskeuzes.

Bestuur
In 2017 waren er 39 zittingen van het directiecomité en 10 zittingen van de Raad van Bestuur.
Er waren geen bestuurswissels, maar Veronique
Charlier werd tijdens haar afwezigheid tijdelijk
vervangen door Valerie Philippaerts als expertlid met raadgevende stem in het directiecomité.
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AGSL IN CIJFERS
TOTALE ACTIVA (BEZITTINGEN): ¤ 63 M
Gerealiseerde projecten: ¤ 41 m
Projecten in ontwikkeling: ¤ 17 m
Overige (vorderingen en liquide middelen): ¤ 5 m

... beheert 100 residentiële entiteiten van de groep Leuven
... realiseerde 137 stadswoningen t.e.m. 31/12/2017
... beheert 34 500m2 kantoorruimte in al haar gebouwen

AGSL

32 MEDEWERKERS
22 VROUWEN
10 MANNEN

AGSL BESTAAT

13 JAAR
OPGERICHT IN 2004

STADSKANTOOR 456 WERKPLEKKEN
ENERGIEVERBRUIK 918.654 KWH/JAAR
• WAARVAN 100% GROENE STROOM
• WAARVAN 39 875KWH EIGEN OPGEWEKTE ENERGIE
DOOR 204 ZONNEPANELEN OP HET DAK
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Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL)
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 77
agsl@leuven.be
www.agsl.be
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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: Dorien Maes, verantwoordelijke communicatie en personeel & Ellen Mandoux, stafmedewerker organisatie en communicatie
Fotografie: AGSL, stad Leuven, Debby Termonia, Henderyckx Fotografie, Faye Pynaert, Diederik Craps, Linn Beya, Michiel De Cleene, Karel Duerinckx
Vormgeving: Lotte Haesendonck (Cartette)
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