PROJECTDOSSIER KASTEEL DE BRON

KOETSWEG 122 . 3010 LEUVEN

AGSL - www.agsl.be – 016/27.26.88
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

INHOUD
Pagina
Deel I
Artikel 1.1.
Artikel 1.2.
Artikel 1.3.
Artikel 1.4.
Artikel 1.5.
Artikel 1.6.
Artikel 1.7.

Algemene bepalingen
Beschrijving van het goed en de site
Doel
Beschrijving van de procedure
Indicatieve timing van de procedure
De erfpachter
Tot wie richt de projectoproep zich - kandidaatstelling
Contact en bezoek aan de site

1
1
7
7
8
8
9
10

Deel II
Artikel 2.1.
Artikel 2.2.

11
11
12

Artikel 2.3.
Artikel 2.4.
Artikel 2.5.
Artikel 2.6.

Minimale Randvoorwaarden – ruimtelijke kader
Bestemming/ programma gebouw
Erfgoedwaarde van het hoofdgebouw & het park en de
bebouwing-/ ontwikkelingsmogelijkheden
Natuurwaarde
Mobiliteit, parking & ontsluiting
Meerwaarde voor de buurt
Bijzondere voorwaarden

Deel III

Valorisatieformule - erfpachtvoorwaarden

20

Deel IV
Artikel 4.1.
Artikel 4.2.
Artikel 4.3.

Procedurevoorschriften FASE 1
Toelaatbaarheidsvereisten
Kandidaatstelling: inhoud en vorm van het voorstel
Beoordelingscriteria en selectie

25
25
25
27

Deel V
Artikel 5.1.
Artikel 5.2.
Artikel 5.3.
Artikel 5.4.

Procedurevoorschriften FASE 2
Toelaatbaarheidsvereisten
Kandidaatstelling: inhoud en vorm van het voorstel
Beoordelingscriteria en selectie
Overdrachtsovereenkomst, uitwerking en evaluatie

28
28
28
30
32

Deel VI

Schematisch overzicht procedure

33

Bijlagen

Bijlage 1 – kandidaatstelling en verklaring op eer
Bijlage 2 – kandidaatstelling conceptnota fase 1
Bijlage 3 – projectvoorstel fase 2
Bijlage 4 – Ontwerp erfpachtovereenkomst
Bijlage 5 – Besluitvorming gemeenteraad
Bijlage 6 – Leveringsdocumenten
Bijlage 7 – Plannen en oppervlaktegegevens

14
16
18
18

2|3 3
AGSL - Projectdossier kasteel De Bron
Koetsweg 122 . 3010 Leuven

Deel I

Algemene bepalingen

§1. In uitvoering van een beheersovereenkomst met de stad Leuven en het OCMW-Leuven,
behandelt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) administratief
alle vastgoedverrichtingen voor rekening van de stad Leuven en het OCMW-Leuven.
§2. Dit dossier kadert in de valorisatieprocedure voor het gebouw gelegen Koetsweg 122 te
3010 Leuven. De valorisatie betreft een open oproep voor een erfpachtrecht. De procedure
bestaat uit twee fasen.
▪ In fase 1 dienen de kandidaten hun eerste voorstel in. Het college van burgemeester en
schepenen selecteert hieruit maximaal de 5 beste voorstellen;
▪ In fase 2 dienen de geselecteerde kandidaten hun uitgewerkte voorstel in. Het college van
burgemeester en schepenen selecteert hieruit het beste dossier en legt de definitieve
erfpachtovereenkomst ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van de stad Leuven.
§3. Het dossier met de valorisatieprocedure voor fase 1 en fase 2 werd goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021.
§4. Deze procedure betreft geen overheidsopdracht. De stad Leuven kan, zonder haar
beslissing te moeten verantwoorden, de valorisatieprocedure stopzetten en het goed niet
toewijzen. Er ontstaat ook geen enkele verbintenis in hoofde van de stad Leuven door het
voorstel van een kandidaat. De stad Leuven en het AGSL behouden zich het recht voor om
ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in de procedure, de timing en de samenstelling van
de adviesgroep. Desgevallend wordt dit gecommuniceerd naar de kandidaat erfpachters.
§5. Elke kandidaat erfpachter aanvaardt uitdrukkelijk door het indienen van een
projectvoorstel:
▪ de toelating-, selectie- en trajectvoorwaarden met betrekking tot de valorisatieprocedure;
▪ de inlichtingen over het goed meegedeeld in de publiciteit;
▪ het bindend karakter en de (erfpacht)voorwaarden opgenomen in de projectbundel en de
erfpachtovereenkomst;
▪ de jaarlijkse erfpachtcanon
Artikel 1.1. Beschrijving van het goed en het domein
- Kadastrale ligging:
- Grondoppervlakte van het gebouw
dat in erfpacht wordt gegeven:
- Grondoppervlakte site De Bron:
- Niet-geïndexeerd KI:
- In eigendom van:
- Oorsprong eigendom:

- Huidig gebruik van het gebouw:
- Terrein:
- Huidig gebruik parksite:
- Plan gebouw:
- Huidige staat:
- Voorgevelbreedte:

Leuven afdeling 9 sectie E perceelnummer 152/ K
652 m²
5,8 ha
4.749 €
stad Leuven
aangekocht door de gemeente Kessel-Lo op 25
augustus 1972 met als doel een cultureel centrum op
te richten en het openstellen van het openbaar park.
Ingevolge de fusie van de Belgische gemeenten dd
01/01/1977 eigendom van de stad Leuven
leegstaand
licht tot steil hellend
publiek + Vzw Samentuin + tennis
zie website
matig tot slecht – tijdelijk gebruik niet mogelijk
22 m
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- Bewoonbare oppervlakte:
- Stedenbouwkundige bestemming:
- Omgevingsvergunning:
- Rechterlijke of bestuurlijke maatregel:
- Voorkooprecht:
- Verkavelingsvergunning:
- Watertoets:
- RUP/ Bijzonder Plan van Aanleg:
- Vastgestelde inventaris onroerend erfgoed:
- Beschermd onroerend erfgoed:
- Bouwverordeningen stad Leuven:
- Provinciale stedenbouwkundige
verordeningen:
- Gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen:
- Energieprestatiecertificaat :
- Elektriciteit:
- Evacuatieplannen:
- Liftinstallatie:

ca. 1870 m² (excl. kruipruimten)
parkgebied
neen
neen
neen
neen
mogelijks overstromingsgevoelig gebied
neen
ja
niet beschermd
https://www.leuven.be/algemenebouwverordening-leuven
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijkeplanning/stedenbouwkundigeverordeningen
https://omgeving.vlaanderen.be/overzichtverordeningen-ruimtelijke-ordening
kWh/m²
niet conform
neen
neen

Centraal gelegen in het Oostelijk Heuvellandschap en verscholen op de rand met het stedelijk
& residentieel weefsel tussen de groene flanken van de “getuigenheuvels” (Lobergen,
Predikherenberg en Trolieberg) vindt u site De Bron.
Met een eerste bebouwing rond het jaar 1000 kent het domein een rijke historiek maar blijkt ze
veelal toch onbekend terrein voor de toevallige passant. Sinds de 19 de eeuw werd het domein
ingericht als bos. Reeds voor 1830 werd een kasteel opgericht, destijds in eigendom van
François Van Hoof die hogergelegen poelen via een ingenieus buizensysteem liet verbinden
om de woning van stromend water te voorzien. De volgende decennia werd het gebouw
meermaals ingrijpend gewijzigd en breidde het domein uit tot de huidige omvang.
Het huidige kasteel in neoclassicistische stijl dateert van 1913 en werd gebouwd in opdracht
van de Leuvense magistraat Emiel De Becker-Nagelmaekers. Tijdens het interbellum was het
kasteel in eigendom van de Samisten die het gebouw als klooster inrichtten en rond 1966 een
deel lieten afbreken om uit te breiden met een betonnen achterbouw.
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De site van kasteel De Bron bevindt zich in Beneden-Lo, gelegen tussen de gewestwegen N2
Leuven – Diest en N3 Leuven – Tienen. Het centrum van Leuven bevindt zich op ca. 3km.

De site is toegankelijk via de westelijke toegangsweg die gekenmerkt wordt door een
smeedijzeren toegangshek (let op: enkel toegang voor dienstvoertuigen). Een pad met
kasseien leidt door het park naar het kasteel. Langs noordwestelijke zijde is er een publieke
parking. Aan het kasteelgebouw is er ook een beperkte parkeergelegenheid voor circa 4
wagens. De parking op de site is beperkt. Gezien het landschappelijke kader is bijkomende
parking op de site niet gewenst. In de onmiddellijke nabijheid is er een bushalte. Tevens werd
recent, in samenspraak met de buurt, een mobi-punt ingericht.
Het kasteelgebouw is gelegen in parkgebied.
Het parkgebied van domein De Bron betrekt de
noordelijke flank van de Trolieberg.
Op een luchtfoto vormt site De Bron als het
ware de poort naar een openruimte gebied met
het kasteelgebouw centraal, uitkijkend naar het
park en het achterliggend biologisch zeer
waardevol eikenbos. Idealiter dient het nieuwe
programma voor het kasteelgebouw de
synergie met het park dan ook te verstevigen en
de mogelijkheid tot ontmoeting te faciliteren.
Op heden is de bestemming vergund voor
gemeenschapsvoorzieningen
voor
dans,
theater en kunstencentrum.
Sinds 8 oktober 2021 is de volledige site De
Bron opgenomen op de vastgestelde inventaris
van het bouwkundig erfgoed. Hierdoor zijn
enkele juridische gevolgen van toepassing op
dit erfgoed.
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De voorkeur gaat uit naar een projectvoorstel waarbij men binnen de contouren van het huidige
bestemmingskader blijft en waarbij de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan niet
noodzakelijk is.
Enkel het gebouwencomplex maakt het voorwerp uit van deze erfpacht. Voor de opmaak
van de erfpachtovereenkomst wordt dan ook in eerste instantie uitgegaan van de kadastrale
zone van het gebouw. Bij het projectvoorstel wordt aan de kandidaten gevraagd om een
indicatie te geven van de eventuele benodigde buitenruimte. De modaliteiten hieromtrent
kunnen desgevallend en mits akkoord van de adviesgroep afgestemd worden in de
onderhandse erfpachtovereenkomst. De relatie tot het gebouw en vooral de mogelijke impact
op het landschapspark en de omgeving zal bepalend zijn bij de beoordeling.
Het complex is opgedeeld in een waardevolle hoofdgebouw uit 1913 en een betonnen
achterbouw uit 1966 zonder erfgoedwaarde. Het hoofdgebouw uit begin 20ste eeuw betreft een
neoclassicistisch landhuis met een monumentale inkompartij, centrale houten bordestrap.
Zowel intern als extern zijn authentieke elementen bewaard gebleven. Bij de uitbreiding van
het klooster in 1966 werd een deel van het kasteel afgebroken (met dus het behoud van het
huidige L-vormig volume van de voorgevel en linker zijgevel met zij-ingang gericht naar het
park) en vervangen door een betonnen uitbouw. Ondanks de zeer slechte staat van de
achterbouw staat dit deel in een veel sterkere relatie met het omliggende groen dan het
hoofdgebouw.
Het gehele gebouwencomplex behoeft een grondige renovatie. Voor de achterbouw is een
behoud-scenario niet wenselijk en lijkt de realisatie van een nieuwbouw aangewezen. Doch,
de kandidaten behouden in hun projectvoorstel de vrijheid om te beslissen over de mate en
wijze van nieuwbouw en/ of renovatie van de achterbouw. Bij een eventuele sloop van de
achterbouw zal er alleszins een bijzondere aandacht moeten gevestigd worden om minstens
de relatie met het park te behouden. Ook zal zowel op architecturaal vlak als op vlak van
functies en technieken de nodige complimentariteit met het hoofdgebouw gezocht moeten
worden. Meer daarover in de minimale randvoorwaarden in DEEL II.
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Artikel 1.2. Doel

§1. De stad Leuven wenst het kasteel De Bron in erfpacht te geven aan een derde partij:
▪

die zelf de benodigde financiële middelen kan samenbrengen om het gebouw op te
waarderen én
▪ die het gebouw een bestemming kan geven met een invulling hoofdzakelijk gericht
op gemeenschapsvoorzieningen én
▪ die kan zorgen voor de uitbating,
conform de modaliteiten zoals in deze projectbundel omschreven.
Er wordt daarbij een bijzondere aandacht gevraagd voor:
▪
▪
▪
▪
▪

De draagkracht (natuur- en erfgoedwaarde en het mobiliteitsprofiel) van de omgeving:
deze beperkt enigszins de dynamiek van een toekomstige functie in het kasteel;
De publieke functie van het park: garantie voor de publieke toegang van het domein
en de samenhang met het kasteel;
Een aanvulling voor naburige plekken: de Scheutsite, Heibergsite, site Bovenlo
(gemeenschapscentrum in voorbereiding en eventuele herbestemming kerk Heilige
Familie) en de rugbysite;
De stedenbouwkundige randvoorwaarden, de erfgoedwaarden van het hoofdgebouw
en het park en de architecturale kwaliteiten;
Buurtparticipatie: de stad Leuven organiseerde onder haar bewoners een
participatietraject over het bestuursakkoord – ‘Leuven, maak het mee’. Uit dit traject
kwamen veel voorstellen voort die te maken hebben met de kasteeldomeinen.
Omwonenden en plaatselijke organisaties & verenigingen hebben regelmatig zelf
concrete vragen en goede ideeën of voorstellen voor het beheer van het domein. De
wijkmanagers signaleren bovendien een actieve buurtwerking in de omgeving.
Daarenboven past dit in het beleid van het bestuur om “Samen stad te maken”.
Zie Deel II.

§2. De kandidaat erfpachter zal in zijn projectdossier dan ook moeten aantonen dat zijn
beoogde project voldoende inspeelt op deze projectambities.
Artikel 1.3. Beschrijving van de procedure
§1. De stad Leuven wenst het kasteelgebouw te valoriseren door het eigendom in erfpacht te
geven na het doorlopen van een selectieprocedure.
§2. De procedure die de stad Leuven hiervoor volgt, valt niet onder de toepassing van de
wetgeving overheidsopdrachten. Het betreft hier geen aanneming van werken, leveringen of
diensten. De stad Leuven behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te
brengen in de procedure en deze te communiceren naar de kandidaat erfpachters.
§3. De procedure bestaat uit twee fasen:
▪

In de eerste fase dienen de kandidaten hun voorstel in. Het college van burgemeester
en schepenen selecteert hieruit maximaal 5 voorstellen.
[In de eerste fase wordt een voorstel met betrekking tot het programma en de
ontwikkelingsformule verwacht. Er worden geen architectuurplannen gevraagd, wel
een conceptnota die de ambities verduidelijkt.]

▪

In de tweede fase dienen de weerhouden kandidaten hun uitgewerkte voorstel in.
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Het college van burgemeester en schepenen selecteert hieruit het voorstel dat het best
beantwoordt aan alle (rand)voorwaarden. De onderhandse erfpachtovereenkomst
wordt getekend door de weerhouden kandidaat en ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad van de stad Leuven. De kandidaat dient zich vervolgens te organiseren
met het oog op de ondertekening van de notariële erfpachtakte.
[In de tweede fase wordt een uitgewerkt projectvoorstel verwacht met aandacht voor
de specifieke randvoorwaarden, architectuur, financiering, programma, contractuele
partijen, timing, …]
§4. De stad Leuven behoudt zich steeds het recht voor om geen enkel voorstel te selecteren
of om de procedure stop te zetten, zonder enig recht op compensatie.
§5. Zowel de selectie van de eerste 5 kandidaten, als de selectie van de kandidaat waarmee
een erfpachtovereenkomst wordt afgesloten, gebeurt door het college van burgemeester en
schepenen. Voorafgaand worden alle projectvoorstellen voorgelegd aan een deskundig
samengestelde adviesgroep die de projectvoorstellen zal nakijken, inhoudelijk evalueren en
rangschikken. Naast de identiteit en missie van de erfpachter, zal ook de visie en de
haalbaarheid van het project geëvalueerd worden. De adviesgroep bestaat uit:
▪ een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos;
▪ afgevaardigden van de Studiediensten Onroerend Erfgoed, Gebiedsgerichte Werking,
Groenbeheer, Duurzaamheid & Bouwen van de stad Leuven;
▪ een vertegenwoordiger van het expertiseteam vastgoed en de financieel expert van
het AGSL;
Afhankelijk van de aard van het weerhouden projectvoorstel kan de samenstelling van de
adviesgroep uitgebreid worden met afgevaardigden van de studiediensten sport en/ of cultuur.
§6. Het ontwerp van onderhandse erfpachtovereenkomst wordt afgestemd op het weerhouden
projectvoorstel en dient binnen een termijn van maximaal 2 maanden na toewijzing
ondertekend te worden door de weerhouden kandidaat-erfpachter, waarna de besluitvorming
voor de gemeenteraad van de stad Leuven wordt opgemaakt. Behoudens redenen van
overmacht of behoudens andersluidende modaliteiten van het geselecteerde projectvoorstel
dient de notariële akte vervolgens te verlijden binnen een termijn van maximaal 2 maanden,
waarna (behoudens andersluidende modaliteiten) de eerste jaarlijkse erfpachtcanon
verschuldigd is. Het stadseigendom wordt dan overgedragen aan de erfpachter.
Het gedetailleerde verloop van de overdrachtsprocedure wordt beschreven in DEEL V.
Artikel 1.4. Indicatieve timing van de procedure
Volgende indicatieve timing wordt vooropgesteld voor de afhandeling van de procedure:
- december 2021: goedkeuring dossier door gemeenteraad;
- januari 2022 - februari 2022: open oproep fase 1;
- januari 2022 - 11 maart 2022: uitwerking & indiening projectvoorstel (voorschriften fase 1);
- 31 maart 2022: ontvankelijkheid projectvoorstel;
- april 2022: beoordeling en rangschikking projectvoorstellen door de adviesgroep;
- 29 april 2022: selectie van maximaal 5 kandidaat-erfpachters door het College;
- mei 2022 -1 juli 2022: uitwerking & indiening definitief projectvoorstel (voorschriften fase 2);
- juli 2022 - 12 augustus 2022: ontvankelijkheid, beoordeling & rangschikking voorstellen en
opmaak evaluatieverslag;
- 12 augustus 2022: toewijzing door College;
- uiterlijk 29 oktober 2022: besluitvorming gemeenteraad éénzijdig getekende onderhandse
erfpachtovereenkomst
- uiterlijk 29 december 2022: ondertekening notariële erpachtovereenkomst
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Artikel 1.5. De erfpachter
§1. De stad Leuven geeft het kasteelgebouw in erfpacht aan de kandidaat aan wie het project
wordt toegewezen. Elke andere overdrachtsformule (aankoop, huur, …) wordt uitgesloten.
§2. Met het recht van erfpacht verwerft de erfpachter het volle genot van het onroerend goed.
Enkele voorwaarden en modaliteiten van de erfpacht zijn bepaald bij aanvang van de
procedure en kunnen niet gewijzigd worden. De voornaamste kenmerken van een erfpacht
kunnen samengevat worden als volgt:
1) Tijdelijk karakter: de stad Leuven voorziet een erfpachtduur van 99 jaar dewelke na
afloop eindigt van rechtswege.
2) Canon: de erfpachter moet jaarlijks een vergoeding betalen aan de eigenaar. De
(minimale) jaarlijks, te indexeren erfpachtcanon bedraagt 23.000,00 euro in 2022
(basisindex = de maand voorafgaand aan ondertekening van de notariële erfpacht)
Deze canon is de minimumvergoeding en blijft verschuldigd, ongeacht de aard van het
project.
3) Rechten erfpachter:
▪ hij heeft het volledig genotsrecht van het onroerend goed en mag gebouwen
oprichten en/ of renoveren;
▪ gezien de erfpachter voor de duur van de erfpacht eigenaar is van de gebouwen,
indien hij deze heeft gekocht, of zelf heeft opgericht, en titularis is van het recht van
erfpacht kan hij hierover beschikken, dit wil zeggen verhuren, verkopen en
hypothekeren. De duurtijd van deze overeenkomsten is evenwel beperkt tot de duur
van de erfpacht zelf.

4) Verplichtingen erfpachter:
▪ betalen van de canon;
▪ het onroerend goed onderhouden en de gewone herstellingswerken uitvoeren;
▪ alle belastingen die inherent zijn aan het goed of aan zijn gebruik betalen.
5) Recht van natrekking: op het einde van de erfpacht verliest de erfpachter het genot van
het in erfpacht gegeven onroerend goed en gaat het eigendomsrecht van de gebouwen
en de opstallen die hij heeft opgericht kosteloos over naar de eigenaar.
§4. De erfpacht wordt, binnen de wettelijke perken en volgens de vermelde principes &
randvoorwaarden, vastgelegd in een onderhandse overeenkomst en notariële akte tussen de
stad Leuven en de geselecteerde erfpachter. Een model van erfpachtovereenkomst kan u
terugvinden als bijlage én meer informatie over de erfpachtvoorwaarden kan u terugvinden
in DEEL III.
Artikel 1.6. Tot wie richt de projectoproep zich - kandidaatstelling
§1. De procedure staat open voor iedereen: projectontwikkelaars, vennootschappen,
organisaties, verenigingen, stichtingen, een collectief van burgers, al dan niet in
samenwerkingsverband en/ of al dan niet van commerciële en/ of sociale aard. Elk initiatief tot
groepsvorming voor de kandidaatstelling wordt aangemoedigd.
§2. Om tot de kandidaatstelling toegelaten te worden moet een wettelijke vertegenwoordiger
voor de erfpacht aangeduid worden. De wettelijke vertegenwoordiger hoeft niet
noodzakelijkerwijze ook de eindgebruiker te zijn.
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Bij de samenstelling dient rekening gehouden te worden met een aantal
toelatingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de wettelijke vertegenwoordigers van de
kandidaat-erfpachter en dient er een verklaring op eer afgelegd te worden:
▪ nooit betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten;
▪ niet in het negatieve bestand staan van de Nationale Bank;
▪ geen achterstallen hebben bij de stad Leuven, het AGSL of andere aan de stad gelieerde
rechtspersonen.
§3. De kandidaatstellingen blijven uiteraard enkel voorbehouden voor een (of meerdere)
kandidaat-erfpachter(s) die effectief heel concrete plannen voor ogen heeft, die bereid is om
het projectdossier in een tweede fase verder uit te werken en die bij de uiteindelijke selectie
de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst naleeft en uitvoert.
§4. Geïnteresseerde kandidaat erfpachters moeten zich kandidaat stellen via een sjabloon dat
u kan terugvinden op de website van het AGSL. Kandidaat erfpachters dienen zich (uiterlijk bij
notariële akte) te organiseren in een juridische structuur met eventueel andere
geïnteresseerde kandidaat erfpachters. Een (rechts)persoon kan slechts eenmaal als deel van
een kandidaat erfpachter deelnemen.
§5. Voor de deelname aan de procedure ontvangen kandidaat erfpachters geen
onkostenvergoeding.
Het gedetailleerde verloop voor de kandidaatstelling wordt voor elke fase afzonderlijk
beschreven in DEEL IV en V.
Artikel 1.7. Contact en bezoek aan de site
§1. Het AGSL zal enkele fysieke bezoekmomenten op de site inplannen. Enkel ernstig
geïnteresseerde kandidaten kunnen deelnemen aan een bezoek. De kandidaten kunnen
hiertoe een e-mail sturen naar onderstaande contactgegevens om een bezoek in te plannen.
De aanvragen worden gebundeld en vervolgens wordt er een datum en een tijdslot
gecommuniceerd zodat de bezoeken in kleine groepen kunnen worden georganiseerd.
§2. Op de voorgestelde datum van het bezoek zullen alle leden van de adviesgroep, ieder
binnen hun expertise, ter beschikking staan om de vragen met betrekking tot de site, het
kasteelgebouw en/ of het voorgestelde project te beantwoorden.
§3. Met de kandidaten die weerhouden zijn voor fase 2 kan op afzonderlijke tijdstippen een
nieuw bezoekmoment ingepland.
§4. Voor meer informatie kan u terecht op de website van het AGSL (www.agsl.be). De
voornaamste vragen zullen mét het antwoord gebundeld worden op de website zodat alle
kandidaten dezelfde terugkoppeling krijgen. Uw vragen kunnen schriftelijk worden gericht aan:
▪
▪
▪
▪

AGSL: Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, agsl@leuven.be
dossierbeheerder: Philippe Bunkens, Tel 0492 15 40 08, philippe.bunkens@leuven.be
voor vragen aangaande de bestemming & principes van ruimtelijke ordening: Tel 016
27 25 55, bouwen@leuven.be
voor vragen aangaande het statuut onroerend erfgoed: onroerend.erfgoed@leuven.be
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Deel II

Minimale Randvoorwaarden – ruimtelijk kader

Het ruimtelijk kader zal als een minimumvoorwaarde afgetoetst worden bij elk
projectvoorstel.
Het ruimtelijk kader wordt bepaald door:
(art 2.1)
(art 2.2)
(art 2.3)
(art 2.4)
(art 2.5)
(art 2.6)

de bestemming/ het programma in het gebouw;
de erfgoedwaarde van het hoofdgebouw & het park en de bebouwings- en
ontwikkelingsmogelijkheden;
de natuurwaarde;
de mobiliteit, parking en ontsluiting;
de meerwaarde voor de buurt;
bijzondere erfpachtvoorwaarden

Elk ruimtelijk element, evenals de wijze waarop de adviesgroep dit meeneemt in de
beoordeling, wordt hierna toegelicht.
Artikel 2.1. Bestemming/ programma gebouw
§1. Het domein en het kasteelgebouw De Bron zijn volgens het gewestplan volledig gelegen
in parkgebied.
§2. Artikel 14.4.4. van het KB van 28/12/1972 stelt dat parkgebieden in hun staat moeten
bewaard worden of bestemd zijn om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet
verstedelijkte gebieden, hun sociale functie vervullen.
Het artikel houdt geen absoluut bouwverbod in, maar beperkt de bouwmogelijkheden niettemin
aanzienlijk.
Enkel deze handelingen en werken die behoren of bijdragen tot de inrichting van het
parkgebied, zijn er toegelaten, met uitsluiting van alle werken en handelingen met een
andere bestemming, weze het een residentiële, industriële, agrarische, commerciële
en zelfs culturele bestemming. Het is geenszins de bedoeling parkgebieden te
transformeren in gebieden voor actieve recreatie. Inplantingen van horecabedrijven
binnen deze gebieden kunnen slechts aanvaard worden, wanneer dit gebeurt, in functie
van de openstelling van het park, binnen de bestaande gebouwen.
§3. De valorisatie van het kasteelgebouw dient binnen de huidige ruimtelijke setting dan ook
te gebeuren ten behoeve van de sociale functie van het park, conform de
stedenbouwkundige voorschriften.
Dit impliceert dat functies slechts vergunbaar zijn voor zover ze bijdragen aan het park.
Beperkte gemeenschapsvoorzieningen en horeca kunnen worden toegelaten.
Voor alle andere scenario’s dient de stedenbouwkundige bestemming aangepast te
worden, dewelke pas mogelijk is na opmaak van een RUP.
§4. Gelet op onderhavige erfpacht wenst de stad Leuven om van bij aanvang van de procedure
de strikte randvoorwaarden vast te leggen. Men draagt de voorkeur om geen nieuw
planningsinitiatief te nemen. De kandidaten worden dan ook verzocht binnen de contouren van
het huidige bestemmingskader te blijven zodat de opmaak van een nieuw ruimtelijk
uitvoeringsplan niet noodzakelijk is.
In de beoordeling van de kandidaturen zal de stad Leuven dus steeds aftoetsen of de
voorgestelde bestemming de functie van gemeenschapsvoorziening vervult. Hiertoe
worden volgende afwegingen gemaakt:
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1. Op basis van de definitie van de goede ruimtelijke ordening uit de VCRO zoals
omschreven HOOFDSTUK III, afdeling 1, artikel 4.3.1. § 2. - 1° het aangevraagde
wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van
aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid,
de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueelvormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op
hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het
bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;
2. Op basis van vergunbaarheid kan men onder het toepassingsgebied van
gemeenschapsvoorziening verstaan: infrastructuur voor dienstverlening, die wordt
opgericht en/of uitgebaat door, of in opdracht van, de overheid of binnen vigerende
wetgeving wordt uitgebaat: infrastructuur voor politie, brandweer, begraafplaatsen,
onderwijs, sociaal-medische dienstverlening, religie, kinderopvang,…
Een bepaalde bestemming kan dus worden toegestaan, indien die door de overheid
wordt erkend en de kosten van de activiteiten (deels of volledig) door de overheid
worden vergoed. Het betreft met andere woorden uitsluitend activiteiten zonder
commerciële insteek.
Rekening houdende met voorgaande kunnen onder meer volgende functies als
‘gemeenschapsvoorzieningen’ of ‘van openbaar nut’ beschouwd worden:
Gezondheidszorg
Woonzorg
Onderwijs
Sport
Cultuur

Religie en levensbeschouwing
Uitvaart/ begraafplaats
Bibliotheken
Openbare dienstverlening
Verenigingsleven

Eventuele overnachtingen of horeca ter ondersteuning van/ of in het kader van deze
functies kunnen ook toegelaten worden
§5. Het ruimtelijk kader indachtig zal de stad Leuven in haar evaluatie volgende
uitsluitingsgronden hanteren om eventuele ruimte voor interpretatie op te vangen:
(1) Betreft het een gemeenschapsvoorziening?
(2) Wordt voldaan aan de principes van goede ruimtelijke ordening?
(3) Is de functie verzoenbaar met het park, de erfgoedwaarde en de mobiliteit?
§6. Daarenboven wordt bij elke afweging een bijzondere aandacht gevestigd op:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

De publieke functie van het park en de samenhang met het kasteel;
Een aanvulling voor naburige sites;
De stedenbouwkundige randvoorwaarden en architecturale kwaliteiten;
Buurtparticipatie;
De draagkracht (de erfgoedwaarde, de natuurwaarde en het mobiliteitsprofiel) van
de omgeving die de dynamiek van een toekomstige functie in het kasteel beperkt.

Artikel 2.2. Erfgoedwaarde van het hoofdgebouw & het park en de bebouwing-/
ontwikkelingsmogelijkheden
§1. De bebouwingshistoriek op het domein gaat terug tot de middeleeuwen en biedt daarom
een bijzonder historisch potentieel:
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▪
▪

▪
▪

Architecturale waarde – bepaald door het neoclassicistisch ontwerp, gekenmerkt door
sterke symmetrie in de gevelopbouw en door enkele klassieke gevelelementen
(friezen, frontons, balusters, …) typisch voor deze bouwperiode en bouwstijl.
Landschappelijke waarde – gelegen in een waardevol landschappelijk, deels bebost
(hellingbos) park, gekenmerkt door drie poelen en een hoger gelegen bron, een
hoogstamboomgaard, door verschillende toegangspaden met trappen en losse
bomengroepen.
Wetenschappelijke waarde – getuige van een technisch watersysteem uit het begin
van de 19de eeuw.
Historische en archeologische waarde - reeds rond de jaren 1000 is een kluis aan de
bron op de Trolieberg gevestigd. Omwille van de reeds erg vroege en langdurige
bewoning en bebouwing ter hoogte van domein De Bron heeft de site historische
waarde en is het archeologische potentieel mogelijk erg hoog.

§2. Kasteel De Bron is
▪ geen beschermd monument, ligt niet in de overgangszone rond een monument en
paalt niet aan een perceel waarop een monument gelegen is;
▪ is niet gelegen binnen een beschermd landschap of stadsgezicht, in een beschermde
archeologische site, binnen een stadsinventaris of binnen een erfgoedcluster;
▪ is recent opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed;
▪ is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones.
§3. Met de recente vaststelling op de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed biedt
het Vlaams Onroerenderfgoeddecreet een instrument “om behoud van onroerend erfgoed te
verzekeren”. Een vaststelling van een inventaris verbindt immers een aantal rechtsgevolgen
aan erfgoedobjecten die waardevol maar niet beschermd zijn. Doch, de praktijk leert dat de
rechtsgevolgen vaak te beperkt zijn om behoud en gepast beheer te kunnen garanderen. De
stad Leuven ontwikkelde daarom een eigen instrument om het behoud en gepast beheer van
alle vormen van erfgoed ten volle te kunnen bewerkstelligen. Hiervoor maken we gebruik van
het ruimtelijk instrumentarium. De richtlijnen van de Verordening Onroerend Erfgoed, vandaag
voorlopig van toepassing voor de Leuvense binnenstad en Wijgmaal, zal eveneens als
ruimtelijk kader fungeren om ingrepen aan het kasteeldomein te evalueren.
§4. In de beoordeling van de kandidaturen zal de stad Leuven voor het luik van onroerend
erfgoed dan ook in het bijzonder toekijken of met de nieuwe bestemming de fysieke en
intrinsieke draagkracht van het kasteelgebouw én het landschappelijk waardevol park niet
wordt overschreden. Voor de evaluatie van de ontwerpvoorstellen zal men terugvallen op:
(1) de richtlijnen van de erfgoedverordening:
https://www.leuven.be/sites/leuven.be/files/documents/201910/erfgoedverordeningdefinitief.pdf
(2) de beschrijving op de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/307116
(3) Rechtsgevolgen (zonevreemde functiewijziging):
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1012054&param=inhoud&
AID=1051493
§5. Behoud van het hoofdgebouw is een absolute noodzaak, evenals de renovatie ervan.
§6. Het behoud van de betonnen achterbouw is mogelijk maar niet wenselijk. Mits voorafgaand
advies van de dienst onroerend erfgoed kan de achterbouw na afbraak vervangen worden
door een nieuwe constructie. Vanuit historisch oogluik verkiest de stad Leuven een nieuwbouw
die qua volumetrie & karakter aansluit bij het oorspronkelijk volume uit 1913, zodat de
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erfgoedwaarden versterkt worden en het landschap maximaal gevrijwaard wordt van
verharding.
§7. Qua bebouwbare oppervlakte hoeft dit geen letterlijk
herstel van het volume uit 1913 te zijn. De voorkeur gaat
des te meer uit naar een kwalitatieve en duurzame
nieuwbouw, die qua volumetrie aansluit binnen een
maximale enveloppe van 600m².
De stad Leuven vraagt enige architecturale aandacht
voor de nieuwbouw die zal gerealiseerd worden, zodat
deze een meerwaarde voor de beeldkwaliteit van de
buurt kan vormen en tevens een stimulans kan zijn voor
sociale interacties.
Artikel 2.3. Natuurwaarde – synergie park
§1. Vermits enkel het gebouwcomplex deel uitmaakt van de erfpacht is onderhavig artikel ten
informatieve titel. De stad Leuven behoudt de volledige regie over het parkdomein.
Niettemin zal de adviesgroep in haar beoordeling rekening houden met projectvoorstellen die
de ruimtelijke samenhang bewaken en de synergie met het park versterken.
Door het behoud van de parkregie volgt de stad de voorwaarden gekoppeld aan de toelagen
bij verwerving in 1972. Daarenboven garandeert ze hiermee het publiek karakter van het
kasteeldomein zodat deze een parkfunctie blijft vervullen. De ligging vraagt immers om een
bijzondere aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en een synergie met buurtbewoners,
bezoekers en toevallige passanten. De functionele en ruimtelijke samenhang tussen het
gebouw en het domein wordt voor lange termijn verankerd in de erfpachtovereenkomst.
§2. Zoals blijkt uit onderstaande kaart zijn verschillende delen van het domein biologisch zeer
waardevol. Op de flank van de heuvel loopt een weinig toegankelijke bosgordel die doorheen
het domein van de Bron loopt. Rondom het kasteel verdikt deze gordel.
De verschillende zones 1 tot 5 omvatten Zuur eikenbos (zone 1 en deels zone 2), EikenHaagbeukenbos (deels zone 2), houtkanten met dominantie van Hazelaar of houtkanten met
gemengd loofhout (zone 3, 4 en 5), een holle weg met houtkant (zone 4) en een talud met
houtkant (zone 5). In totaal vormen deze zones een oppervlakte van ruim 3,1 hectare binnen
het park.
In de zones 6 tot 13, goed voor een totale oppervlakte van ruim 3,5 hectare bevinden zich o.a.
jong loofbos met gemengd loofhout (zone 6, 10 en 11), een waardevolle bomenrij (zone 9),
een hoogstamboomgaard en kasteelpark (zone 7). Verder is er ook een biologisch waardevolle
voedselrijke
poel/vijver
(zone 8). Tot slot zijn er
nog 2 delen van het park
– samen ruim 1 hectare
groot – die op de kaart
aangeduid staan als een
complex van biologisch
minder waardevolle en
waardevolle elementen
(zone 14 en 15).
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§3. De Vlaamse Regering kan
gebieden met potentie op niveau van
Europese natuur – zoals voor domein
De Bron – aanmelden bij Europa om te
voldoen aan haar verplichtingen
inzake de Europese habitatrichtlijn van
het
Natura
2000-netwerk.
Het
natuurdecreet regelt de bescherming
van
Historisch
Permanente
Graslanden.
Twee van de biologisch zeer
waardevolle delen van het domein
(zone 1 en 2) zijn aangeduid als
Bijlage-1-habitat en kunnen worden ingeschakeld in het Europese Natura 2000-netwerk ter
uitvoering van de EU-habitatrichtlijn. Het betreft de beboste delen, respectievelijk van het type
“Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Hulst en Taxus in de ondergroei” (type 9120)
en bos van het type “Sub-Atlantische en Midden-Europese Wintereikenbossen en EikenHaagbeukenbossen” (type 9160) in een deel van zone 2. Beide bostypes zijn zeldzaam in
Vlaanderen.
§4. De natuurwaarden van de domeinen zijn beschermd door Europese en gewestelijke
wetgeving, waaronder het bosdecreet. Voor een overzicht per zone wordt verwezen naar
onderstaande tabel:
Gebied &
zone
De Bron - 1

EU-habitatrichtlijn

Natuurdecreet

Bosdecreet

Mestdecreet

Historisch permanent
grasland

Algemeen
mestverbod
Algemeen
mestverbod
N.v.t.

N.v.t.

De Bron - 4

N.v.t.

Algemeen
mestverbod

N.v.t.

De Bron - 5

N.v.t.

Vergunningsplicht
vegetatiewijziging
Vergunningsplicht
vegetatiewijziging
Vergunningsplicht
wijzigen KLE
Verbod op wijziging
van vegetatie holle
wegen &
vergunningsplicht
wijzigen KLE
Vergunningsplicht
wijzigen KLE (uitz.
graften)

Ja

De Bron - 3

Bijlage 1-habitat
(100%)
Bijlage 1-habitat
(70% + 30%)
N.v.t.

N.v.t.

De Bron - 6

N.v.t.

Ja

De Bron - 7

N.v.t.

Vergunningsplicht
vegetatiewijziging
N.v.t. voor
kasteelparken &
vergunningsplicht
wijzigen KLE voor
hoogstam- boomgaard

De Bron – 8

N.v.t.

N.v.t.

De Bron – 9

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

De Bron – 10

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Algemeen
mestverbod
Algemeen
mestverbod

N.v.t.

De Bron – 11

Verbod op wijziging
van vegetatie eutrofe
waters
Vergunningsplicht
wijzigen KLE
Vergunningsplicht
vegetatiewijziging
Vergunningsplicht
vegetatiewijziging

N.v.t. voor
houtkant, voor
taluds soms
mestbeperking
Algemeen
mestverbod
Algemeen
mestverbod voor
kasteelparken,
voor hoogstamboomgaarden
afhankelijk van
ondergroei
N.v.t.

De Bron - 2

Ja
Nee, tenzij >10m
brede houtkant
Nee, tenzij >10m
brede houtkant
of bosvegetatie
(holle weg)
Nee, tenzij >10m
brede houtkant

N.v.t.

Ja

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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De Bron – 12

N.v.t.

Vergunningsplicht
vegetatiewijziging
Vergunningsplicht
vegetatiewijziging
voor verruigd grasland
& zorgplicht voor
recreatiezones

Ja

De Bron – 13

N.v.t.

De Bron – 14

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

De Bron – 15

N.v.t.

Algemene zorgplicht

N.v.t.

Ja

Algemeen
mestverbod
Mestbeperking
niet-intensieve
graslanden voor
verruigd grasland &
algemeen
mestverbod voor
recreatiezones
Algemeen
mestverbod
Algemene
bemestingsnorm
voor soortenarm
grasland &
mestbeperking
niet-intensieve
graslanden voor
soortenrijk
grasland

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

§5. Met advies 02.21 maatregelenbesluit art. 7 heeft de overheid de verplichting tot
instandhouding van de aanwezigheid van habitatwaardige vegetaties en habitatwaardige
bosvegetaties op gronden in ruimtelijk kwetsbaar gebied en gronden die zij beheert. Alle
modaliteiten met betrekking tot het behoud van de natuurwaarden binnen natuurdomeinen zijn
bindend.
In het kader van de nieuwe bestemming voor site De Bron brengt dit een aantal belangrijke
aandachtspunten met zich mee voor de bezoekers en de erfpachter:
▪ Het historisch permanent grasland op het domein is een verboden te wijzigen
vegetatie, en is beschermd op basis van artikel 7 van het Vegetatiebesluit. Het is ten
strengste verboden om frequente activiteiten op het grasland te organiseren of tenten,
luchtkastelen, terrassen, voertuigen en dergelijke op het grasland te plaatsen: dit zal
leiden tot bodemverdichting en het lokaal afsterven van de vegetatie.
▪ Het beschadigen, omvormen, beplanten of ondeskundig (naar natuurwaarden toe)
beheren van de aanwezige habitatwaardige vegetaties is strijdig met artikel 7 van het
Vegetatiebesluit en met artikels 14 en 16 van het natuurdecreet.
▪ Bij het opmaken van eventuele bestemmingsplannen dient de huidige bescherming
behouden of vergroot te worden. De herbestemming mag dus niet leiden tot
beschadiging, wanbeheer of achteruitgang van de vegetaties.
▪ Alle daden en werken waarvan de uitvoering het voortbestaan van een deel van de
groene ruimte in gevaar zou kunnen brengen (ontbossen, het vellen van
hoogstammige bomen, ontginnen, wijzigen van reliëf of vegetatie) moeten worden
goedgekeurd door het Agentschap van Natuur en Bos.
Artikel 2.4. Mobiliteit, parking & ontsluiting
§1. Alle kadastrale percelen zijn in private eigendom van de stad Leuven en zijn uitsluitend
toegankelijk voor voetgangers.
§2. Het domein is ontsloten via :
1. een toegangsweg met metalen poort – perceelnummer 161/D
2. een pad vertrekkende vanuit de Losbergenlaan – perceelnummer 182/X/8/deel
3. een parking ter hoogte van de bushalte – perceelnummer 150/P
De toegang vanuit de Vossenweg is enkel mogelijk voor voetgangers.
Voor wat betreft de rolstoeltoegankelijkheid lijkt een landschappelijke ingreep aangewezen
overwegende de ligging op een helling. Vanuit de studiedienst Toegankelijkheid van de stad
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Leuven wordt verzocht oog te hebben voor een integrale (fysieke én digitale)
toegankelijkheid: sanitair, brede doorgangen, brandalarm aangepast voor doven (met
lichtflitsen), toeleiding naar het gebouw via blindengeleidenlijnen, eventuele lift met glazen
deuren, … Dit komt niet enkel personen met een beperking ten goede, maar ook alle andere
gebruikers. Ook bij de communicatie van initiatieven dient het aspect van toegankelijkheid
meegenomen te worden (een toegankelijke website, informatie over hoe de toegang én de
toegankelijkheid ter plaatse geregeld wordt, …).
§3. Behoudens dienstvoertuigen van de
stad Leuven en voertuigen van de
hulpdiensten wordt toegang tot de site via
(niet) gemotoriseerde voertuigen volledig
ontraden. Bezoekers kunnen hun wagen,
fiets, e.d. stallen op de parking aangeduid
met nummer 3 op de bijgevoegde
afbeelding. Deze parking biedt plaats aan
(circa 20) autostaanplaatsen en fietsers.
§4. Teneinde te kunnen voorzien in de
werking
zal
binnen
de
erfpachtovereenkomst
de
vlotte
bereikbaarheid van het kasteel als voorwaarde opgenomen worden zodat de bevoorrading
door laden en lossen mogelijk is. De kandidaten kunnen in hun projectvoorstel een indicatie
geven van benodigde buitenruimte.
§5. In de beoordeling van de kandidaturen zal de stad Leuven erop toezien dat het
zogenaamde bestemmingsverkeer wordt ontraden: omwille van het gebrek aan ruime
parkeermogelijkheden zullen programma’s met een aanzienlijke (gemotoriseerde)
verkeersattractie die moeilijk op te vangen is in de onmiddellijke omgeving, niet worden
toegestaan. In aanvulling hierop wordt de kandidaat gewezen op de bestaande bediening door
de Lijn en het lokaal fietsnetwerk (Eugeen Vanhoorebekelaan – Koetsweg – Vosseweg).
De stad Leuven zal deze (en andere) vastgoedoperatie(s) aangrijpen om de ruimtelijke
kwaliteit in de buurt te verbeteren. Mogelijke (nieuwe) oplossingen voor het transportprobleem
kunnen op termijn gevonden worden binnen:
▪

het Ruimtelijk structuurplan Leuven: het voormalige woonuitbreidingsgebied ten
zuidoosten van de Platte-Lostraat wordt niet langer beschouwd als zone voor
woonontwikkeling. Het structuurplan bevat een eerste aanzet van structuurschets voor dit
binnengebied:
Het gebied kan via
bestaande
doorsteken
ontsloten worden naar
het Jan Vranckxpad.
De stad selecteert tevens
een deel van het gebied
tussen Koetsweg en
Platte-Lostraat
aansluitend
bij
de
Koetsweg - als een reserve- en uitbreidingsgebied voor
voorzieningen
voor
het
cluster
van
gemeenschapsvoorzieningen aan de overzijde van de
Koetsweg. De zone kan ingezet worden voor (1)
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gedeelde ondersteunende functies (zoals parkeren) voor bestaande voorzieningen, (2)
nieuwe recreatieve infrastructuur, (3) herlocatie van zonevreemde recreatie en (4)
lokale gemeenschapsvoorzieningen die de omliggende woonwijken bedienen.
▪

het strategische project Regionet Leuven:

Artikel 2.5. Meerwaarde voor de buurt
§1. Gelet op de (publieke) functie en waarde dient het project een constructieve samenhang
te beogen met het park, evenals een inspirerende, functionele, sociale en/ of ruimtelijke
samenhang met de buurt en zijn bewoners. De erfpachter wordt dan ook gevraagd om van bij
de beginfase van het project oog te hebben voor de potentiële meerwaarde voor de buurt en
de eventuele inbreng van de buurtbewoners. Zo kan er onder meer (doch niet uitsluitend) een
ruimte (mits voorwaarden) opengesteld worden naar de buurt, kunnen er initiatieven genomen
worden waarop buurtbewoners ook uitgenodigd worden of wordt eventuele participatie vanuit
de buurt bij de werking van de organisatie aangemoedigd.
§2. Op basis van een buurtbevraging in het kader van de herbestemmingsstudie werden er
enkele concrete ideeën aangereikt vanuit de buurt:
- Cultuuravonden met kleinschalige optredens en theatervoorstellingen;
- Repetitieruimte voor muzikanten en toneelverenigingen;
- Ruimte voor meditatie en bezinning;
- Workshops voor creatie en ambacht;
- Inspiratieplek voor dansen, leren, creëren en bewegen;
- Beheer door ‘gast’heer die het gebouw beheert en ter beschikking stelt aan
organisaties;
- Kantoorruimten of moderne (coworking) werkplek gecombineerd met een horecafunctie/ buurtkantine
§3. Algemeen afgeraden functies: uitsluitend horeca- of sportactiviteiten, woonfuncties, …
Artikel 2.6. Bijzondere voorwaarden van de erfpacht
Overwegende de adviezen van de verschillende stadsdiensten wenst de stad Leuven het
ruimtelijke kader voor de ganse duur van de erfpacht te verankeren in de overeenkomst.
Dienaangaande worden de belangrijkste krachtlijnen, richtlijnen en restricties als bijzondere
voorwaarden opgenomen in de erfpachtovereenkomst:
1. Ingevolge de voorwaarden van de projectoproep en de toewijzing op datum van XX/XX/
2022 zal de erfpachter gedurende de ganse looptijd van de erfpacht de functionele en
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2.
▪
▪
▪

▪

ruimtelijke samenhang tussen het gebouw en het domein verankeren met een
bijzondere aandacht voor:
▪ de bestemming: behoud van de functie van gemeenschapsvoorziening;
▪ de draagkracht (natuur- en erfgoedwaarde en het mobiliteitsprofiel) van de omgeving;
▪ de publieke functie van het park;
▪ de aanvulling voor naburige plekken;
▪ de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de erfgoedwaarden van het hoofdgebouw
en het park en de architecturale kwaliteiten;
▪ buurtparticipatie;
Ingevolge de historische verwerving worden volgende voorwaarden als kettingbeding
overgenomen in de akte:
het gebied moet worden opengesteld voor het publiek;
de bestemming moet nauwkeurig worden vastgelegd in een gemeentelijk bijzonder
plan van aanleg. Geen enkel gedeelte van het gebied mag aan de voorgenomen
bestemming onttrokken worden;
alle daden en werken waarvan de uitvoering het voortbestaan van een deel van de
groene ruimte in gevaar zou kunnen brengen (ontbossen, het vellen van hoogstammige
bomen, ontginnen, wijzigen van reliëf of vegetatie) moeten worden goedgekeurd door
de Belgische Staat;
het gebied mag met geen erfdienstbaarheden bezwaard worden.

19 | 3 3
AGSL - Projectdossier kasteel De Bron
Koetsweg 122 . 3010 Leuven

Deel III

Overdrachtsformule – Erfpacht(voorwaarden)

§1. De stad Leuven geeft het in artikel 1.1 beschreven onroerend goed in erfpacht aan de
kandidaat aan wie het project wordt toegewezen. Elke andere overdrachtsformule (aankoop,
huur, …) wordt uitgesloten. De voorwaarden en modaliteiten van de erfpacht, zoals
omschreven in bijgevoegd ontwerp van erfpachtovereenkomst (bijlage 4), worden bepaald bij
aanvang van de procedure en kunnen niet gewijzigd worden.
Wij vestigen er de aandacht op dat dit ontwerp verder zal afgestemd worden op het definitief
weerhouden projectvoorstel. Op moment van opmaak van onderhavige projectbundel kunnen,
bij gebrek aan een concrete projectomschrijving, dan ook niet alle modaliteiten strikt
afgebakend worden.
Daarenboven kan de erfpachter in de tweede fase van de procedure enkele voorwaardelijke
elementen aangeven en verduidelijken in het projectvoorstel. Meer bepaald:
- indicatie benodigde buitenruimte;
- wel/ geen opschortende voorwaarde (voor het bekomen van een uitvoerbare
omgevingsvergunning);
- moment van betaling van de eerste canon en/ of wijze voor het stellen van een
waarborg;
- garantie tot realisatie en/ of wijze waarop de voltooiingswaarborg zal gesteld worden
De adviesgroep zal deze elementen meenemen in haar beoordeling en de modaliteiten
desgevallend verder afstemmen in de erfpachtovereenkomst.
§2. Er wordt vanuit de stad Leuven geen financiële, noch een participatieve, noch een
begeleidende functie vervuld tijdens de projectrealisatie, noch tijdens de erfpachtduur.
§3. Met het recht van erfpacht verwerft de erfpachter het volle genot van het onroerend goed,
kadastraal gekend of gekend geweest onder Leuven afdeling 9 sectie E perceelnummer 152/
K.
§4. Het kasteelgebouw wordt in erfpacht gegeven met als doel dat de erfpachter zelf de
benodigde financiële middelen kan samenbrengen om het onroerend goed op te waarderen,
een “nieuwe” bestemming te geven, met een invulling die hoofdzakelijk is gericht op
gemeenschapsvoorzieningen, én die kan zorgen voor de uitbating, conform de modaliteiten
van de projectbundel, zoals goedgekeurd met het gemeenteraadsbesluit van XXX/12/ 2021.
Voorts stipuleert de overeenkomst: ‘Ingevolge
de valorisatieprocedure en het
gemeenteraadsbesluit van toewijzing van XXX/ XXX/ 2022 wordt het erfpachtrecht voor het
onroerend goed verleend aan XXX om, overeenkomstig de statuten, het te bestemmen voor
(doel projectvoorstel):
- (omschrijving zoals bepaald in het projectvoorstel van de geselecteerde kandidaaterfpachter)’
Iedere andere bestemming of het wijzigen van de bestemming tijdens de duur van de erfpacht
is uitdrukkelijk verboden;
§5. De juridische structuur van de erfpachter dient gekend (en al dan niet gevormd) te zijn bij
ondertekening van de onderhandse erfpachtovereenkomst zodat deze ter goedkeuring kan
voorgelegd worden aan de gemeenteraad van de stad Leuven. Indien na ondertekening van
de onderhandse of notariële erfpachtovereenkomst, de juridische structuur of de samenstelling
van de erfpachter nog zou wijzigen, kan de overeenkomst of notariële akte slechts na een
nieuwe goedkeuring door de gemeenteraad en op kosten van de erfpachter aangepast worden
aan de nieuwe juridische structuur of samenstelling, mits alle andere voorwaarden ongewijzigd
blijven.
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§6. De erfpachter verbindt er zich middels de kandidaatstelling toe om, na goedkeuring van de
onderhandse overeenkomst door de gemeenteraad van de stad Leuven en behoudens
eventuele opschortende voorwaarden, uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden de notariële
erfpachtovereenkomst te ondertekenen.
§7. De stad Leuven voorziet een erfpachtduur van 99 jaar die van rechtswege eindigt. Het
erfpachtrecht gaat in bij ondertekening van de notariële akte.
§8. De (minimale) jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt 23.000 euro in 2022 (basisindex = de
maand voorafgaand aan ondertekening van de notariële erfpacht). Deze canon is de
minimumvergoeding en blijft verschuldigd, ongeacht de aard van het project.
De verschuldigde canon is jaarlijks indexeerbaar volgens de gezondheidsindex;
De datum van betaling van de eerste canon wordt als een criterium in de projectbeoordeling
opgenomen. In die zin zal de eerste canon verschuldigd zijn:
▪ ofwel uiterlijk 6 maanden na goedkeuring door de gemeenteraad van de stad Leuven,
▪ ofwel na het vervullen van de opschortende voorwaarde voor het bekomen van een
omgevingsvergunning (zoals omschreven in artikel 5 in het ontwerp van
erfpachtovereenkomst);
▪ ofwel op XXX/XXX/2022 (specifieke datum projectvoorstel)
Waarborg tot betaling canon - Indien het weerhouden projectvoorstel voorziet in een
uitgestelde betaling van de eerste canon zal (behoudens andersluidende modaliteiten van
het geselecteerde projectvoorstel) door de erfpachter bij ondertekening van de onderhandse
overeenkomst, als garantie (voor de betaling van de eerste canon) en tot zekerheid voor de
uitvoering van de verbintenissen uit hoofde van onderhavige overeenkomst, een waarborg
gestort worden van drieëntwintigduizend euro (23.000 €). Deze waarborg is ten gunste van de
verpachter en wordt overgeschreven op het rekeningnummer van notaris. Partijen komen
overeen dat de genoemde waarborg bewaard zal blijven, bij de minuuthoudend notaris, ten
laatste tot en met de voorlopige oplevering van het project. De erfpachter verbindt er zich toe
om een deel van deze waarborgsom aan te wenden tot betaling van de eerste canon.
Indien het weerhouden projectvoorstel voorziet in een betaling van de canon bij
ondertekening van de notariële erfpachtovereenkomst, dient de erfpachter deze
waarborg niet te stellen.
§9. Rechten erfpachter:
▪ Hij heeft het volledig genotsrecht van het onroerend goed: hij mag gebouwen oprichten en/
of renoveren;
▪ Het is de erfpachter toegestaan de door haar opgerichte constructies en het erfpachtrecht
te hypothekeren voor de duur van de erfpacht. De erfpachter dient zelf te voorzien in de
nodige doorhalingen opdat deze constructies bij het einde van de erfpacht onbezwaard
aan de stad Leuven toekomen;
▪ Het is de erfpachter niet toegestaan haar erfpachtrecht geheel of gedeeltelijk over te
dragen zonder voorafgaandelijke toelating van de stad Leuven. Verkoop wordt uitgesloten.
Mits motivering in het projectvoorstel en schriftelijk akkoord van de stad Leuven worden
onderverhuringen en/ of terbeschikkingstellingen toegelaten. De duurtijd van deze
overeenkomsten is evenwel beperkt tot de duur van de erfpacht zelf.
§10. Verplichtingen erfpachter:
▪ Betalen van de jaarlijkse canonvergoeding;
▪ De erfpachter is ertoe gehouden onmiddellijk na de inbezitstelling de in erfpacht verleende
goederen in een goede staat van onderhoud te houden en deze bij het einde van de
erfpacht in een goede staat van onderhoud, behoudens vetusteit, kosteloos aan de stad
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▪
▪

▪

▪
▪

Leuven over te dragen. De erfpachter zal zelf van zodra het erfpachtrecht overgaat het
nodige doen om zich te verzekeren tegen mogelijke risico’s;
De erfpachter is gehouden het goed te gebruiken overeenkomstig de bestemming vermeld
in het weerhouden projectvoorstel;
Minimumprogramma - De erfpachter is minstens gehouden tot de renovatie van het
hoofdgebouw en kan opteren voor een sloop- en heropbouw (óf renovatie) voor de
aangebouwde constructie achter het hoofdgebouw en dit overeenkomstig de toepasselijke
stedenbouwkundige voorschriften.
Behoudens andersluidende termijnen in het weerhouden projectvoorstel van de kandidaaterfpachter zal deze gehouden zijn het aanvraagdossier tot het bekomen van de vereiste
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen in te
dienen binnen een termijn van uiterlijk 6 maanden na ondertekening van de onderhandse
(of notariële) erfpachtovereenkomst. De erfpachter is er tevens toe gehouden deze werken
te voleindigen binnen een termijn van 2 jaar na het bekomen van een uitvoerbare
omgevingsvergunning. De ondertekening van de notariële erfpachtakte kan in die zin
uitgesteld worden onder de opschortende voorwaarde tot het bekomen van een
vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen zoals omschreven in het
projectvoorstel.
Voltooiingswaarborg - Voorafgaand aan de start der werken zal de erfpachter bij de
Deposito- en Consignatiekas (hetzij via een bankwaarborg) een voltooiingswaarborg
stellen die gelijk is aan het weerhouden aanbestedingsbedrag.
Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, met inbegrip van de BTW, ten bate van
de Staat, de provincie, de gemeente of elke andere overheid die vanaf het verlijden van de
notariële akte en ingevolge het gebruik of de realisatie van het project of inherent aan het
goed zouden verschuldigd zijn, zijn voor rekening van de erfpachter. De erfpachter wordt
verondersteld voorafgaand alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen over het bedrag
van de belastingen en taksen; hij zal uit dien hoofde niet het minste bezwaar kunnen doen
gelden tegen de stad Leuven, noch daarin aanleiding vinden om vermindering van de
vergoeding of andere voorwaarden aan te vragen.

§11. Lot van de uitgevoerde werken (en beplantingen) bij einde van het recht - bij beëindiging
van het verleende recht (ook wanneer dit voortijdig is) verliest de erfpachter het genot van het
in erfpacht gegeven onroerend goed en gaat het eigendomsrecht van de gebouwen die hij
heeft opgericht en de verbeteringen die hij heeft laten aanbrengen, conform de regels van
natrekking, kosteloos in eigendom over naar de erfverpachter.
Voor eventuele vergunningsplichtige werken die door de erfpachter werden uitgevoerd zonder
daartoe te beschikken over een conforme omgevingsvergunning of andere bestuurlijke
vergunning, heeft de erfverpachter het recht om deze constructies op kosten van de erfpachter
te laten afbreken en te laten herstellen in oorspronkelijke staat.
Het recht van erfpacht, de opgerichte en nog op te richten constructies en de eventueel te
vestigen zakelijke en persoonlijke rechten, zullen steeds na afloop van de initiële duur van
deze erfpachtovereenkomst voor vrij van schuld, hypotheek, bezwarende in- of overschrijving,
voorrecht of ontbindende rechtsvordering aan de erfverpachter toekomen.
§ 12. Essentiële tekortkomingen & sancties - Recht van beëindiging erfpacht
Bij het niet naleven van de voorwaarden van de erfpacht beschikt de stad Leuven over het
recht om de verbreking van de erfpacht te vorderen. Daarenboven zal in onderstaande
gevallen de erfpachter een schadevergoeding aan de verpachter verschuldigd zijn ten belope
van hetzij de (voltooiings)waarborg, hetzij het equivalent van de jaarlijkse canon.
▪ Indien de erfpachter de termijnen voor ondertekening van de onderhandse overeenkomst
en notariële akte of de termijnen voor de dossieraanvraag en/ of de voltooiing van de
sloop/-bouw-/renovatiewerken niet respecteert,
▪ De erfpachtovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden wanneer blijkt dat de
erfpachter niet overgaat of er niet in slaagt tot (1) het uitvoeren van de bestemming zoals
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omschreven in artikel 1 en/ of (2) uitvoering van de voorgestelde en vergunde renovatie-/
nieuwbouwwerken. Desgevallend de overeenkomst van rechtswege ontbonden wordt en
de werken niet voleindigt zijn, zal de verpachter daarenboven een bijkomende
schadevergoeding ten belope van de voltooiingswaarborg, waarvan sprake in artikel 6 (in
de ontwerpovereenkomst), verschuldigd zijn aan de erfverpachter.
▪ Bij het niet-naleven van de bestemming en de bijzondere voorwaarden onder artikel 19.
Behoudens schriftelijk akkoord van de stad Leuven is de erfpachter ertoe gehouden deze
bestemming gedurende de volledige periode van 99 jaar aan te houden. Iedere andere
bestemming of het (éénzijdig) wijzigen van de bestemming tijdens de duur van de erfpacht
is uitdrukkelijk verboden.
Voor een volledige opsomming van essentiële tekortkomingen en eventuele sancties verwijzen
wij naar artikel 22 van de onderhandse erfpachtovereenkomst.
De stad Leuven kan, zonder daar echter toe gehouden te kunnen zijn, mits een schriftelijke
vraag en motivatie van de erfpachter afwijkingen op deze voorwaarden toestaan, doch slechts
in bijzondere omstandigheden en mits een duidelijke motivatie.
§13. De stad hecht veel belang aan het bewaken van de eigenheid en de kwaliteit van het
project op lange termijn en wenst hierbij op frequente basis betrokken te worden. Van de
kandidaten wordt hieromtrent een voorstel van werkwijze verwacht.
Met het oog op een leerrijke ervaring en een goede verstandhouding om tot een gedragen
project te komen, wordt aan de erfpachter gevraagd wordt om regelmatig terug te koppelen
over mogelijke leer- en verbeterpunten voor de toekomst.
Van zodra het project operationeel is, wenst de stad Leuven ook minstens te beschikken over
het as-built dossier (aan te leveren uiterlijk 3 maanden na voorlopige oplevering).
§14. Opschortende voorwaarde - voltooiingswaarborg
De kandidaat kan in zijn project voorstellen om een opschortende voorwaarde in te bouwen
voor het bekomen van een uitvoerbare omgevingsvergunning. Desgevallend wordt de
notariële akte dan ook uitgesteld tot het vervullen van de voorwaarde. Behoudens
andersluidende termijnen in het weerhouden projectvoorstel dient de kandidaat-erfpachter de
termijnen voor indiening van de dossieraanvraag (max. 6 maanden na ondertekening van de
onderhandse overeenkomst) en de realisatie (binnen 2 jaar na het bekomen van een
uitvoerbare vergunning) te respecteren.
Tot zekerheid van de voltooiing van de renovatie en/ of nieuwbouwwerken verbindt de
erfpachter er zich toe voorafgaand aan de start der werken via de Deposito- en Consignatiekas
een waarborg te stellen (hetzij via een bankwaarborg) gelijk aan het weerhouden
aanbestedingsbedrag. Deze waarborg zal slechts worden vrijgegeven volgens vordering van
de werkzaamheden en voor zover deze volgens de principes van goed bouwheerschap
werden uitgevoerd. De erfpachter dient hiertoe telkenmale op eerste verzoek van de
erfverpachter de nodige stavingsstukken aan te leveren.
§15. Bijzondere voorwaarden:
1. De watertoevoer voor het sproeien van de tennisterreinen van vereniging TC Kelo is
afhankelijk van de wateraansluiting van het kasteelgebouw. De erfpachter is gehouden
om de vereniging blijvend te voorzien van watertoevoer. Eventuele kosten voor
onderhoud en verbruik ten behoeve van dit gebruiksrecht zijn ten laste van de
vereniging. Eventuele kosten voor (her)aanleg ten behoeve van dit gebruiksrecht zijn
laste van beide partijen en worden in gelijke delen verdeeld tussen de erfpachter en
TC KELO. Beide partijen kunnen mits onderling akkoord andere afspraken maken
2. Ingevolge de voorwaarden van de projectoproep en de toewijzing op datum van
XXX/XXX/2022 zal de erfpachter gedurende de ganse looptijd van de erfpacht de
functionele en ruimtelijke samenhang tussen het gebouw en het domein verankeren
met een bijzondere aandacht voor:
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▪ de draagkracht (natuur- en erfgoedwaarde en het mobiliteitsprofiel) van de
omgeving
▪ de publieke functie van het park
▪ de aanvulling voor naburige plekken
▪ de stedenbouwkundige randvoorwaarden en architecturale kwaliteiten;
▪ buurtparticipatie
3. Eventuele modaliteiten omtrent benodigde buitenruimte
4. Ingevolge de historische verwerving worden volgende voorwaarden als kettingbeding
overgenomen in de akte:
▪ “het gebied moet worden opengesteld voor het publiek;
▪ de bestemming moet nauwkeurig worden vastgelegd in een gemeentelijk bijzonder
plan van aanleg. Geen enkel gedeelte van het gebied mag aan de voorgenomen
bestemming onttrokken worden;
▪ alle daden en werken waarvan de uitvoering het voortbestaan van een deel van de
groene ruimte in gevaar zou kunnen brengen (ontbossen, het vellen van
hoogstammige bomen, ontginnen, wijzigen van reliëf of vegetatie) moeten worden
goedgekeurd door de Dienst Algemeen Beleid en de dienst van het Groen Plan;
▪ het gebied mag met geen erfdienstbaarheden bezwaard worden.”
§16. De erfpacht wordt, binnen de wettelijke perken en volgens de vermelde principes &
randvoorwaarden, afgestemd op het weerhouden projectvoorstel en vastgelegd in een
onderhandse overeenkomst en een notariële akte tussen de stad Leuven en de geselecteerde
erfpachter. Alle kosten voor BTW, registratie, taksen of de kosten verbonden aan de te vormen
juridische structuur en de projectrealisatie zijn ten laste van de erfpachter. De erfpachter is
verantwoordelijk om zich voorafgaandelijk aan haar kandidatuur te informeren over de
vigerende wetgeving en kostprijs terzake.
§17. De stad Leuven heeft het notariskantoor Coppieters ’t Wallant - Goukens (SintJacobsplein 7, 3000 Leuven) te 3000 Leuven, aangesteld voor de opmaak van de notariële
akte. De erfpachter kan vrijblijvend advies inwinnen bij dit kantoor om haar te adviseren
(eventueel bij de te vormen juridische structuur).
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Deel IV

Procedurevoorschriften FASE 1

Artikel 4.1. Toelaatbaarheidsvereisten
§1. De oproep voor FASE 1 staat open voor iedereen. Elke éénmanszaak, vennootschap,
vereniging, organisatie, stichting of collectief van burgers al dan niet van commerciële of
sociale aard kan zich kandidaat stellen als erfpachter.
§2. De kandidaatstelling gebeurt uitsluitend via het aangereikte sjabloon (zie bijlage 1
én 2).
§3. Bij de samenstelling dient rekening gehouden te worden met een aantal
toelatingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de wettelijke vertegenwoordigers van de
erfpacht en dient er een verklaring op eer afgelegd te worden:
▪ nooit betrokken geweest zijn bij criminele activiteiten en geen strafrechterlijke
veroordelingen hebben;
▪ niet in het negatieve bestand staan van de Nationale Bank;
▪ geen achterstallen hebben bij de stad Leuven, het AGSL of andere aan de stad gelieerde
rechtspersonen;
▪ zich niet bevinden in een toestand van faling;
▪ geen achterstallen met betrekking tot RSZ-bijdragen en belastingen.
§4. Kandidaat erfpachters dienen zich (uiterlijk bij notariële akte) te organiseren in een
juridische structuur met eventueel andere geïnteresseerde kandidaat erfpachters. Om tot de
kandidaatstelling toegelaten te worden moet een wettelijke vertegenwoordiger van de erfpacht
aangeduid worden. Organisaties, verenigingen, stichtingen of andere juridische vormen
kunnen zich kandidaat stellen in hun juridische rechtsvorm. Een (rechts)persoon kan slechts
éénmaal als deel van een kandidaat erfpachter deelnemen.
§5. Gelet op de grootte en de aard van het project dienen de kandidaten voldoende solvabel
te zijn om het project volledig te realiseren. De solvabiliteit is als dusdanig geen belemmering
voor de kandidaatstelling doch wel voor de selectie indien deze onvoldoende blijkt. De
kandidaten dienen, al dan niet gesteund door een engagement, verklaring, voorstel, … van
hun financiële instelling, aan te tonen dat er voldoende financiële draagkracht is voor het
project.
§6. Indicatieve timing:
▪ december 2021: goedkeuring dossier door gemeenteraad;
▪ januari 2022 - februari 2022: open oproep fase 1;
▪ januari 2022 - 11 maart 2022: uitwerking & indiening projectvoorstel;
▪ 31 maart 2022: ontvankelijkheid projectvoorstel;
▪ april 2022: beoordeling en rangschikking projectvoorstellen door de adviesgroep;
▪ 29 april 2022: selectie van maximaal 5 kandidaat-erfpachters door het College
Artikel 4.2. Kandidaatstelling: inhoud en vorm van het voorstel
§1. In de eerste fase wordt een voorstel met betrekking tot het programma & de
ontwikkelingsformule verwacht. Er worden geen architectuurplannen gevraagd, wel een
conceptnota die de ambities verduidelijkt.
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§2. De volledige uitwerking van het projectteam of de samenwerking met een architect,
ontwerpteam, … is in deze fase niet vereist. Indien de kandidaat dit wenst kan hij zich uiteraard
laten bijstaan.
§3. De kandidaten bezorgen een beperkte lijst met eventuele recente en relevante referenties,
activiteiten, … in het kader van deze projectoproep. De kandidaten geven tevens de partners/
onderaannemers op die voor de tweede fase (mogelijk) gecontacteerd zullen worden om het
voorstel verder (mee) uit te werken.
§4. Inhoudelijk dient de conceptnota voor fase 1 volgende elementen binnen het
projectvoorstel te verduidelijken:
Referenties en programma
Missie/ visie/ concept
- omschrijving functies/ bestemming
- …
Relatie Buurt en omgeving
Meerwaarde & ruimtelijk kwalitatief

Ontwikkelingsformule
Mate van renovatie/ nieuwbouw
Ramingen: potentiële kosten en
opbrengsten

§5. Voor de vorm van de kandidaatstelling en de conceptnota bieden we een sjabloon aan
dat terug te vinden is als bijlage en dat in huidige fase door de kandidaten nauwgezet dient
gevolgd te worden voor de opmaak van uw projectvoorstel. Het sjabloon-conceptnota
omvat 3 luiken, aan de hand waarvan de stad Leuven een antwoord wenst te vinden om zo
een allesomvattend beeld te krijgen van het ingediende projectvoorstel.
Aldus bestaat uw kandidaatstelling voor fase 1 uit volgende bijlagen:
▲ Sjabloon Bijlage 1 – Identiteit, functionele organisatie van de erfpachter, (wettelijke)
vertegenwoordiger van de erfpacht, akkoord modaliteiten van de oproep en de erfpacht, een
verklaring op eer en de verbintenis tot ondertekening van de overeenkomsten;
▲ Sjabloon Bijlage 2 – Conceptnota: referenties, programma en ontwikkelingsformule
§6. Als extra bijlagen kunnen (met een maximum van 5 A4-pagina’s) figuren, foto’s, schema’s
toegevoegd worden ter verduidelijking van het project.
§7. Het volledige projectvoorstel dient in tweevoud op papier (in deze fase nog niet op usbdrager) gebundeld te worden.
§7. Voor de kandidaatstelling dienen alle pagina’s van de conceptnota afzonderlijk
geparafeerd te worden door alle ondertekenaars van het document.
De documenten voor de kandidaatstelling worden (in tweevoud) gebundeld en bezorgd in één
gesloten omslag aan het AGSL, t.a.v. Philippe Bunkens, Professor Van Overstraetenplein 1,
3000 Leuven met vermelding ‘Kandidaatstelling De Bron’.
Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven
met opgave van het adres dat hierboven is aangegeven en wederom met dezelfde vermelding.
De kandidaatstelling moet bij het AGSL toekomen voor 11 maart 2022, 11u.
§8. De contactpersoon van de kandidaat erfpachter ontvangt binnen de 14 dagen na afloop
van de kandidaatstellingsperiode via e-mail een ontvangstbevestiging van diens
kandidaatstelling met de mededeling of deze al dan niet ontvankelijk wordt bevonden.
§9. De kandidaatstelling en conceptnota is vrijblijvend en houdt nog geen verplichting in tot het
indienen van een definitief projectvoorstel in de volgende fase van het project.
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Artikel 4.3. Beoordelingscriteria en selectie
§1. Alle ontvankelijk bevonden kandidaatstellingen worden voorgelegd aan de adviesgroep
die elk projectvoorstel zal nakijken, inhoudelijk evalueren en rangschikken.
De adviesgroep bestaat uit
▪ een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos;
▪ afgevaardigden van de Studiediensten Onroerend Erfgoed, Gebiedsgerichte Werking,
Groenbeheer, Duurzaamheid & Bouwen van de stad Leuven;
▪ een vertegenwoordiger van het expertiseteam vastgoed en de financieel expert van
het AGSL;
Afhankelijk van de aard van het weerhouden projectvoorstel kan de samenstelling van de
adviesgroep (voor fase 2) uitgebreid worden met afgevaardigden van de studiediensten sport
en/ of cultuur.
§2. Enkel projectvoorstellen die bij nazicht minstens een antwoord bieden op alle voorwaarden
van het ruimtelijke kader (zie Deel II art 2.1 t/m art 2.6) én voldoen aan de vormvereisten,
zullen worden aanvaard en weerhouden voor de inhoudelijke beoordeling door de
adviesgroep. De adviesgroep zal voor ieder projectvoorstel de elementen van het ruimtelijk
kader aftoetsen om de kandidaat al dan niet te weerhouden.
§3. De weerhouden projectvoorstellen worden vervolgens gerangschikt door de adviesgroep.
De rangschikking (en selectie) heeft enerzijds betrekking op de bekwaamheid en de
betrouwbaarheid van de kandidaten en anderzijds op de creativiteit, de haalbaarheid én
de ruimtelijke kwaliteit van hun idee, visie of concept. Voor de rangschikking zal de
adviesgroep een score, met een maximum van 100 punten, toekennen aan elk projectvoorstel.
De quotering per onderdeel kan u terugvinden in bijlage 2.
De adviesgroep zal bij de beoordeling in het bijzonder toekijken
▪ in welke mate het projectvoorstel beantwoordt aan de voorwaarden van het ruimtelijk
kader;
▪ naar de meerwaarde, de ruimtelijke kwaliteit, de eventuele belasting voor de site en de
omgeving en de visie op renovatie/ nieuwbouw;
▪ op de ontwikkelingsformule: realistische raming met betrekking tot de potentiële kosten
en opbrengsten
§4. Behoudens andersluidend bericht worden de weerhouden en gerangschikte
projectvoorstellen tijdens de maand april 2022 voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepenen die maximaal 5 kandidaten zal selecteren voor deelname aan de tweede fase
van de procedure.
§5. De lijst van (niet) weerhouden en gerangschikte projectvoorstellen evenals de lijst van
geselecteerde kandidaat erfpachters worden niet publiek bekend gemaakt.
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Deel V

Procedurevoorschriften FASE 2

§1. De stad Leuven behoudt het recht om op basis van de aangereikte visies en ideeën uit de
eerste fase het
kader, de procedure, de adviesgroep of de stedenbouwkundige
randvoorwaarden voor fase 2 verder te verfijnen, aan te passen of uit te breiden.
§2. Behoudens andersluidend bericht wordt, zoals vermeld onder artikel 1.5 van de
projectbundel, de opstart van de procedure voor fase 2 voorzien vanaf de maand mei 2022,
waarna 5 geselecteerde kandidaten tot de maand juli de tijd krijgen om hun projectvoorstel
verder uit te werken volgens de voorschriften van onderhavige bundel en volgens de
aanbevelingen van de adviesgroep.
§3. Indicatieve timing:
▪ 29 april 2022: selectie van maximaal 5 kandidaat-erfpachters door het College;
▪ mei 2022 -1 juli 2022: uitwerking & indiening definitief projectvoorstel;
▪ juli 2022 - 12 augustus 2022: ontvankelijkheid, beoordeling & rangschikking
voorstellen en opmaak evaluatieverslag;
▪ 12 augustus 2022: toewijzing door College;
▪ uiterlijk 29 oktober 2022: besluitvorming gemeenteraad éénzijdig getekende
onderhandse erfpachtovereenkomst;
▪ uiterlijk 29 december 2022: ondertekening notariële erpachtovereenkomst
Artikel 5.1. Toelaatbaarheidsvereisten
§1. Enkel de 5 kandidaat-erfpachters die bij de procedure voor fase 1 door het college van
burgemeester en schepenen werden geselecteerd, worden toegelaten tot deelname aan de
tweede fase van de projectoproep.
§2. De voorwaarden vermeld onder artikel 4.1 blijven onverminderd van toepassing.
§3. De uitwerking van de projectbundel dient ook in deze fase uitsluitend te gebeuren via het
aangereikte sjabloon (zie bijlage 3).
Artikel 5.2. Kandidaatstelling: inhoud en vorm van het finaal voorstel
§1. In de tweede fase wordt een definitief & concreet uitgewerkt projectvoorstel met
betrekking tot het programma & de ontwikkelingsformule verwacht.
§2. Inhoudelijk dient de conceptnota verder uitgewerkt en uitgebreid te worden tot een
projectbundel met een uitgewerkt programma met schetsontwerp, een haalbaarheidsstudie/
financieel plan, de organisatorische/ juridische rechtsvorm en een lange termijn visie.
De kandidaat-erfpachter dient in het definitieve projectvoorstel op minstens volgende
elementen een gemotiveerd antwoord te formuleren:
Programma
Missie/ visie/ concept
- omschrijving functies/ bestemming
- garanties, traject, lange termijn
- indicatieve weergave bezetting
Meerwaarde & ruimtelijk kwalitatief
Beheersvorm

Ontwikkelingsformule

-

Mate van renovatie/ nieuwbouw
- Omgang met de archeologische,
landschappelijke en bouwkundige
erfgoedwaarden
Volumestudies (Oriëntatie & zichten)
- Toegangen
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Eindgebruikers
Relatie Buurt & omgeving
Relatie Park
- Indicatie gebruik buitenruimte
Bereikbaarheid/ Parkeren/ Verkeersattractie
- Frequentie gebruik, ontsluiting en
circulatie in functie van verschillende
transportmiddelen & gebruikers
- Integrale (fysieke én digitale)
toegankelijkheid)
- Laden & lossen
Situering programmaonderdelen binnen het
(voorgestelde) bouwvolume

-

Materiaalgebruik

Financieel Plan/ Haalbaarheid/ Ramingen
- Timingen
- Budget realisatie
- Jaarlijkse kost onderhoud en herstel
potentiële kosten en opbrengsten
Externe ondersteuning

§3. Het formulier met de kandidaatstelling wordt opnieuw ingevuld en toegevoegd aan uw
projectvoorstel. De organisatorische (en/ of juridische rechts)vorm dient in deze fase duidelijk
omschreven (doch nog niet notarieel gevormd) te worden. Ook de samenstelling van het
projectteam én de samenwerking met een architect, ontwerpteam, … is in deze fase vereist.
De kandidaat is in deze fase tevens gebonden door dit samenwerkingsverband.
Dit samenwerkingsverband moet blijken uit een overeenkomst en/ of een verklaring tussen de
kandidaat, de partners en/ of de ontwerpers en/ of (onder)aannemers. De gegevens van het
projectteam, de partners, het ontwerpteam en de (onder)aannemers (namen, coördinaten en
referenties) worden opgegeven, evenals ieders bevoegdheid/ rol/ taak/ aandeel.
§4. Voor het schetsontwerp wordt een motivering in tekstvorm verwacht met schetsmatige
toelichting aan de hand van bijvoorbeeld (niet limitatief): schetsen, sfeerbeelden en/of 3-D
perspectieven van bouwvolumes, gevels, informatie over wijze van aansluiting op het
kasteelgebouw, de dakvormen, een rudimentaire aanduiding van de bouwdiepte, ruwe
plannen en gevels op schaal op 1/200 detailniveau schetsontwerp, ruwe sneden in noordzuidrichting en oost-westrichting waarvan de relaties binnen het bouwblok en met het
aanpalende park af te lezen zijn en/ of referentiebeelden van andere projecten.
§5. Voor de haalbaarheidsstudie kan de marktconformiteit en levensvatbaarheid van het
voorgestelde project afgetoetst worden door middel van een marktanalyse, een
concurrentieanalyse en een commercieel plan. Er wordt minstens een financieel plan
verwacht met een duidelijk overzicht van:
▪ de middelen (eigen en vreemd vermogen), (2) de inkomsten en (3) kosten (overzicht
éénmalige, vaste, variabele, beheer- en personeelskosten);
▪ (timing) break-even punt;
§6. De stad Leuven is zich bewust van het strikte kader aan voorwaarden en modaliteiten
waarbinnen de erfpacht(overeenkomst) kan afgesloten worden met een geïnteresseerde
kandidaat. Overwegende de duur van de overeenkomst dient met een gezond
ontwikkelingsmodel bovendien de nodige garantie geboden te worden voor dit lange termijn
engagement.
Om hierop te anticiperen wordt binnen het ontwerp van de erfpachtovereenkomst voor
sommige elementen nog ruimte gelaten in functie van het weerhouden projectvoorstel. De
kandidaat-erfpachter wordt dan ook gevraagd om binnen het financieel plan volgende
aspecten toe te lichten:
▪ wel/ geen opschortende voorwaarde, moment van betaling van de eerste canon en/ of
wijze van waarborg
▪ garanties tot realisatie en/ of wijze waarop de voltooiingsbedrag zal gesteld worden
Zoals bepaald in artikel 1.1. kan de kandidaat erfpachter in zijn projectvoorstel tevens de mate
en noodzaak aan benodigde buitenruimte aangeven. De adviesgroep zal deze elementen dan
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meenemen in haar beoordeling en de modaliteiten desgevallend verder afstemmen in de
erfpachtovereenkomst.
Aldus bestaat uw kandidaatstelling en projectvoorstel voor fase 2 uit volgende bijlagen:
▲ Sjabloon Bijlage 1 – Identiteit, functionele organisatie van de erfpachter, (wettelijke)
vertegenwoordiger van de erfpacht, akkoord modaliteiten van de oproep en de erfpacht, een
verklaring op eer en de verbintenis tot ondertekening van de overeenkomsten;
▲ Sjabloon Bijlage 3 / Definitief Projectvoorstel Fase 2
§7. Als extra bijlagen kunnen (met een maximum van 10 A3- of A4-pagina’s) figuren, foto’s,
schema’s toegevoegd worden ter verduidelijking van het project.
§8. Het volledige projectvoorstel dient in tweevoud op papier én op een digitale drager (usbstick) gebundeld te worden.
§9. Voor het indienen van het definitieve projectvoorstel dienen alle pagina’s van de
projectbundel afzonderlijk geparafeerd te worden door alle ondertekenaars van het document.
De documenten worden in tweevoud gebundeld en bezorgd in een gesloten omslag aan het
AGSL, t.a.v. Philippe Bunkens, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven met
vermelding ‘Projectvoorstel Fase 2 - De Bron’.
Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven
met opgave van het adres dat hierboven is aangegeven en wederom met dezelfde vermelding.
De kandidaatstelling moet bij het AGSL toekomen voor 1 juli 2022, 11u.
§10. Voorstelmoment: na het indienen van de kandidaturen kan aan alle kandidaten gevraagd
worden hun project toe te lichten aan de adviesgroep. Desgevallend zullen de weerhouden
kandidaat-erfpachters uitgenodigd worden op een gezamenlijk te bepalen moment (doch
maximaal 1 maand na indiening van het definitief projectvoorstel.
Artikel 5.3. Beoordelingscriteria en selectie
§1. De resterende (met een maximum van 5) kandidaatstellingen worden opnieuw voorgelegd
aan de adviesgroep die elk projectvoorstel zal nakijken, inhoudelijk evalueren en
rangschikken.
§2. Enkel de projectvoorstellen die volledig beantwoorden aan de voorwaarden van het
ruimtelijke kader (en de vormvereisten) zullen worden aanvaard en weerhouden voor de
beoordeling door de adviesgroep.
§3. Voor de rangschikking van de kandidaten wordt het projectvoorstel van iedere kandidaaterfpachter beoordeeld met een maximum van 200 punten. De verschillende leden van de
adviesgroep zullen volgens de diverse criteria het definitieve projectvoorstel als volgt quoteren:
Criteria

Gewicht
beoordeling
1. Algemene kwaliteit projectvoorstel
60 punten
Het programma in verhouding tot het ruimtelijk kader (erfgoed, natuurwaarde en mobiliteit)
en de bijzondere voorwaarden
Voorstel conform de modaliteiten van de erfpachtovereenkomst
Creativiteit
Tijdsbestek opstart/ dossieraanvraag en realisatie/ oplevering
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Situering markt en verhouding vraag/ aanbod
Overige criteria: lange termijn, …
2. Meerwaarde
40 punten
Als gemeenschapsfunctie
Voor de eindgebruikers
Voor de buurt
Overige criteria: integrale (fysieke én digitale) toegankelijkheid, de aanvulling voor andere
sites, …
3. Kwaliteit ontwerp
40 punten
Conformiteit ruimtelijk kader en stedenbouwkundige voorschriften
Wijze en mate van renovatie en/ of nieuwbouw - omgang met de archeologische,
landschappelijke en bouwkundige erfgoedwaarden - volumestudies
Architecturale en duurzame kwaliteit
Indicatie nodige buitenruimte
4. Ontwikkelingsformule
60 punten
Garanties met betrekking tot financiering en bezettingsgraad
Haalbaarheid project en timing
Raming kosten
Raming opbrengsten
Wel/ geen opschortende voorwaarde (voor het bekomen van een uitvoerbare
omgevingsvergunning)
Moment van betaling van de eerste canon en/ of wijze voor het stellen van een waarborg;
Garantie tot realisatie en/ of wijze waarop de voltooiingswaarborg zal gesteld worden
Voor elk projectvoorstel worden de afzonderlijke scores per luik opgeteld om een totaalscore
te bepalen. Alle projectvoorstellen worden vervolgens door de adviesgroep gerangschikt op
basis van hun totaalscore.
§4. De adviesgroep stelt een selectieverslag op met (1) de definitieve rangschikking, (2) een
overzicht (van de scores van) elk projectvoorstel en (3) de motivering van de adviesgroep.
§5. Behoudens andersluidend bericht worden de weerhouden en gerangschikte
projectvoorstellen tijdens de maand augustus 2022 voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen die het project aan de hoogst gerangschikte kandidaaterfpachter zal toewijzen.
§6. Bijkomende richtlijnen die bij de beoordeling gelden:
▪ Als slechts één erfpachter een projectvoorstel heeft ingediend, dan zal in principe deze
enige erfpachter worden uitgenodigd tot de toewijzingsfase, mits het projectvoorstel
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en minstens de helft van de punten werd behaald
op de luiken vermeld onder artikel 5.3.§3.
▪ Als meerdere kandidaat erfpachters eenzelfde hoogste score én minstens voormelde
minimumscore behalen, zal worden verder gegaan met de erfpachter met de hoogste
score op het gunningscriterium ‘ontwikkelingsformule’.
▪ Hebben meerdere erfpachters dezelfde eindscore en eenzelfde score op het onderdeel
‘ontwikkelingsformule’, dan zal de uiteindelijke rangschikking opgemaakt worden door
loting vooraf bepaald door een gerechtsdeurwaarder in een zitting achter gesloten deur.
▪ Indien het project niet wordt toegewezen aan de eerst geselecteerde erfpachter of indien
deze na toewijzing nalaat de notariële erfpachtovereenkomst te ondertekenen, stopt het
traject met deze erfpachter en zal de stad Leuven de toewijzing van de volgend
gerangschikt erfpachter ter goedkeuring voorleggen (enzoverder).
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Artikel 5.4. Overdrachtsovereenkomst en evaluatie
§1. Na de toewijzing wordt met de geselecteerde kandidaat en het instrumenterende
notariskantoor verder afgestemd omtrent eventuele aanpassingen aan het ontwerp van
erfpachtovereenkomst. Eventuele aanpassingen kunnen uitsluitend voor wat betreft de
juridische vorm, het programma, de benodigde buitenruimte, eventuele opschortende
voorwaarde, tijdsbestek dossieraanvraag omgevingsvergunning en oplevering, datum betaling
canon/ waarborg en/ of garantie tot realisatie/ voltooiingswaarborg.
§2. De kandidaat-erfpachter dient binnen maximaal 2 maanden te rekenen vanaf de
toewijzingsbeslissing door het College van Burgemeester en Schepenen een ondertekend
exemplaar van de onderhandse erfpachtovereenkomst aan de stad Leuven te bezorgen.
Indien na ondertekening van de onderhandse of notariële erfpachtovereenkomst, de juridische
structuur of de samenstelling van de erfpachter nog zou wijzigen, kan de overeenkomst of
notariële akte op kosten van de erfpachter aangepast worden aan de nieuwe juridische
structuur of samenstelling mits alle andere voorwaarden ongewijzigd blijven.
§3. De éénzijdig getekende onderhandse erfpachtovereenkomst wordt vervolgens in publieke
zitting van 29 oktober 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van de stad
Leuven.
§4. Het ontwerp van de erfpachtovereenkomst is terug te vinden als bijlage. De modaliteiten
van deze erfpachtovereenkomst staan toegelicht in Deel III. Behoudens de uitzonderingen
(vermeld onder artikel 5.2. §6 en 5.4. §1) zijn de voorwaarden en modaliteiten van de erfpacht
bepaald bij aanvang van de procedure en kunnen deze niet gewijzigd worden. Met het indienen
van de kandidaatstelling verklaart éénieder zijn akkoord hiermee.
§5. Behoudens redenen van overmacht of andersluidende modaliteiten van het geselecteerde
projectvoorstel dient de notariële akte te verlijden maximaal 2 maanden na ondertekening
van de onderhandse erfpachtovereenkomst, waarna (behoudens andersluidende
modaliteiten) de eerste jaarlijkse erfpachtcanon verschuldigd is. Het stadseigendom wordt dan
overgedragen aan de erfpachter, waarna deze tot realisatie van het project kan overgaan.
§6. De stad Leuven heeft het kantoor van de geassocieerde notarissen Coppieters ’t Wallant
- Goukens (Sint-Jacobsplein 7, 3000 Leuven) aangesteld voor de ondertekening van de
notariële akte. De erfpachter kan vrijblijvend advies inwinnen bij dit kantoor om haar te
adviseren bij de te vormen juridische structuur. De erfpachter kan ook een eigen notaris kiezen.
De erfpachter zal opgeroepen worden om te verschijnen voor het verlijden van de akte op een
gezamenlijk vast te stellen moment.
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Deel VI

SCHEMATISCH OVERZICHT PROCEDURE

De stad Leuven en het AGSL behouden zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in de procedure, de
timing en de samenstelling van de adviesgroep. Desgevallend worden dit gecommuniceerd naar de kandidaat erfpachters.

December
2021

Januari Februari 2022

•Goedkeuring
dossier GR

•Start open
oproep &
publiciteit

31 maart 2022

•Datum
indiening
voorstel
fase 1

April 2022

•Ontvankelijkheid
projectvoorstel

•Adviesgroep:
beoordeling &
rangschikking
voorstellen

= Vormvoorschriften
+ Criteria: gemeenschapsfunctie en
ruimtelijk kader
Ca. 14 dagen: kennisgeving per mail
ivm ontvankelijkheid

Op basis van max 100ptn voor
referenties (10), programma (60) en
ontwikkelingsformule (40)

1 juli 2022 om 11u

Juli - Augustus 2022
•Ontvankelijkheid dossier
•Adviesgroep: beoordeling
& rangschikking
•College: selectie hoogst
gerangschikte

•Indiening
definitief
projectvoorstel
fase 2

Voorstel fase 2 = projectbundel
= Sjabloon bijlage 1 + Sjabloon bijlage 3
+ bijlagen (max 10 A4 of A3-pagina’s)
+ indienen in 2-voud op papier én op usb
+ voorstel mbt opschortende voorwaarde,
datum betaling canon, wijze waarborg,
garanties en voltooiingswaarborg

+ max. 2 maanden
(uiterlijk 29/10/22)

11 maart 2022
om 11u

Voorstel fase 1:
= Conceptnota
= Sjabloon bijlage 1
+ Sjabloon bijlage 2
+ bijlagen (max 5 A4-pagina’s)
+ indienen in 2-voud op papier

29 april 2022
•College: selectie van
maximaal 5
projectvoorstellen/
kandiaten
Resultaten worden niet publiek bekend
gemaakt
Niet-geselecteerde kandidaten worden
verwittigd
Opstart termijn voor uitwerken van het
definitief projectvoorstel

12 augustus 2022
•Toewijzing door College

Criteria ontvankelijkheid idem
Op basis van max 200ptn voor
algemene kwaliteit voorstel (60),
meerwaarde (40), kwaliteit ontwerp
(40) en ontw. formule (60)

+ max. 2 maanden
(uiterlijk 29/12/22)

•Ondertekening
onderhandse
erfpachtovereenkomst
•Besluitvorming
gemeenteraad
(publiek)

•Ondertekening
notariële
erfpachtovereenkomst
en betaling canon;
•Behoudens:
opschortende
voorwaarde of
andersluidende
modaliteiten

REALISATIE
PROJECTVOORSTEL
•Behoudens andersluidende
modaliteiten:
aanvraagdossier binnen 6
mdn en oplevering binnen 2j
na bekomen vergunning
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