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Masterplan ‘Galgeberg’, Leuven
Ontwerpend onderzoek voor getuigenheuvel Galgeberg en verkeersknooppunt N2 (Ring Leuven), Stad Leuven.
realisatie: 2018-2019.
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In opdracht van de Stad Leuven maakte WIT architecten
een masterplan op voor de omgeving van de Brusselsepoort
in Leuven, met een zoom op de gronden in de oksel van de
steenweg en de vesten.
De studie werd aangezet vanuit een historische en
landschappelijke analyse van de westelijke zijde van de
Leuvense binnenstad.
Hier, op de flank van de beenharde getuigenheuvel drukte
een weerbarstige topografie eeuwenlang haar stempel op de
ontwikkeling van de stad. Die verliep er moeizaam, in horten
en stoten, en ging telkens opnieuw hand in hand met een
aanpassing van het terrein.
Toen in de jaren 70 de vesten heringericht werden tot een
ware snelwegcorridor, werd het nog maar net ontkiemende
stadsweefsel buiten de ring brutaal afgesneden van de
binnenstad. De infrastructuurwerken gingen gepaard met
baldadig grondverzet, waardoor tot op vandaag werkelijk niets
nog ergens op aan sluit. Op een handvol sleutelgaten na (vnl.
de poortstraten en steenwegen).
Het masterplan vandaag beoogt een strategische interventie
waarbij de losgeslagen stadsfragmenten terug bij elkaar
gebracht worden. Het plan erkent de infrastructuurwerken van
weleer, als één van de (gemaakte) lagen in het landschap,
maar anticipeert tegelijk ook op een aantal onafwendbare
veranderingen. Zo lijkt het einde nabij van de ringweg als een
binnenstedelijke snelwegcorridor. Vroeg of laat wordt ook deze
weg omgeturnd, ten behoeve van traag verkeer, toegankelijke
en kwaliteitsvolle publieke ruimten, en wellicht nieuwe stedelijke
programma’s aan weerszijden.
Op die manier positioneert het plan zich expliciet als een
onderdeel in de bredere reconversie van de Leuvense Ring die
we de komende jaren mogen verwachten.
Op het niveau van de projectsite worden deze principes
concreet doorvertaald naar aantal welgemikt ingrepen. De muur
van appartementen langsheen de Brusselsesteenweg mag er
in elk geval niet worden doorgezet. In plaats daarvan stellen
we een lager, poreus woonweefsel voor dat de historische
rooilijn opzoekt, en daarmee ook een aantal erfgoedpanden
zou kunnen absorberen. Vanaf de steenweg kruipt het weefsel
omhoog, tot op het niveau van de ringweg, waar er plaats is
voor een kloeker volume, op de maat van de stadsvesten van
de toekomst (maar even goed op de maat van andere straffe
karakters uit de geschiedenis).
In een simpel samenspel van laagbouw en hoogbouw wil het
masterplan de schaal van een fijn en geborgen woonweefsel
verzoenen met de schaal een nieuwe stedelijkheid, die zich
morgen terug mag tonen aan de stadsvesten.
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