[ Zuidelijke Tangent Leuven ]
Het bedrijventerrein in Haasrode is een typisch product van
het economisch, infrastructureel en ruimtelijk beleid van
de jaren ’70. De locatie was lange tijd geheel autogericht.
Bovendien oogt het momenteel als een onderbenut
bedrijventerrein, met een zeer ruim bemeten openbaar
domein en heel wat restruimte rond de gebouwen.

Haasrode Researchpark als een van de prioritaire ruimtelijke
transitieprojecten voor een klimaatneutrale stadsregio

De Zuidelijke Tangent is een van de vijf Leuvense
concentratiegebieden voor tewerkstelling en
bovenlokale gemeenschapsvoorzieningen.
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Een ambitieus stadsproject
in de “Zuidelijke Tangent Heverlee”
In het nieuwe ruimtelijk structuurplan Leuven (RSL2) maken
de campi Heilig-Hartinstituut Heverlee en UCLL, het militair
domein, de KMO-zone en het Researchpark Haasrode, deel
uit van een ruimer strategisch ontwikkelingsgebied. Daarin
streven we naar een klimaatneutrale ontwikkeling met
maximale inzet op ruimtelijk rendement, duurzame mobiliteit,
vergroening, biodiversiteit, waterneutraliteit, circulariteit,
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

beoogde
spoorhalte

De stad zal samen met Interleuven een masterplan opmaken
om deze gebiedsvisie voor het Researchpark te vertalen in een
ruimtelijke strategie, concrete projecten, in een aangepast
beheer van het Researchpark en in een nieuw regelgevend
kader (m.b.t. groene inrichting, parkeernormen,...).
Samenwerking staat daarbij centraal: tussen de stad Leuven,
de universiteit en hogescholen, lokale en kennisgerelateerde
bedrijven en burgers, alsook tussen de stad en
Interleuven, C-Valley, de buurgemeente(n), de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de Provincie VlaamsBrabant.

Duurzame bereikbaarheid en
knooppuntontwikkeling
Vlotte fietsverbindingen en een frequent openbaar
vervoersaanbod, gemeenschappelijke parkings, deelsystemen en verbeterde ontsluiting voor logistiek
en privévervoer, maken deel uit van de duurzame
bereikbaarheid. De gebiedsontwikkeling wil een hefboom
zijn voor de realisatie van een nieuwe spoorhalte. De stad
doelt op een aantal hoogfrequente tangentiële lijnen die
de grote ontwikkelingspolen zoals de Zuidelijke Tangent
bedienen en die de nodige overstapmogelijkheden tussen de
verschillende regionale lijnen verzekeren.
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Betere ruimtebenutting en
kwalitatieve verdichting
De tewerkstelling wil er duurzaam groeien via verdichting
en via bijkomende personenintensieve werkplekken rond de
beoogde spoorhalte Haasrode. De onderwijscampus UCLL
kan verder groeien binnen het Researchpark. Bijkomende
onderwijsfuncties worden gebundeld rond de bestaande
concentratie en/of aan de spoorhalte.
Ook andere bovenlokale gemeenschapsvoorzieningen
kunnen behouden blijven en verder groeien in de noordelijke
punt van het Researchpark of‘de Stedelijke Cluster’. Aanvullend
op de Brabanthal voor evenementen onderzoekt de stad ook
de mogelijkheden voor regionale sportinfrastructuur.
De ruimtelijke optimalisatie wil er mee voor zorgen dat een
nieuwe openruimtecorridor kan worden gerealiseerd, tussen
de Parkabdij en Sint-Albertuscollege tot Heverleebos over het
militair domein.
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Voor het gehele gebied zeten we in op klimaatadaptieve
maatregelen en werken we aan een duurzaam energieconcept. Hierin worden de mogelijkheden voor hernieuwbare
energieproductie optimaal benut. Haasrode Researchpark
is immers een van de weinige zones in Leuven waar
grootschalige windturbines theoretisch mogelijk zijn,
waar grote dakoppervlaktes zich lenen tot grootschalige
opwekking van zonne-energie, en waar de dichtheid
van de warmtevraag mogelijkheden schept voor een of
meerdere warmtenetten. Ook de energie-uitwisseling tussen
bedrijven, tussen de andere functies, en met de bodem wordt
onderzocht.
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Circulaire reconversie
Vormen van energie-uitwisseling, veranderingsgericht en
aanpasbaar bouwen, waterneutraliteit, e.d. dragen bij tot de
transitie naar een circulaire economie. In het beheer dient
bekeken te worden in welke mate bedrijven of andere functies
hierin effectief een rol kunnen opnemen. De stad overlegt met
verschillende partners over deze doelstellingen en neemt de
maatregelen die binnen haar eigen bevoegdheden passen.
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