
Leuven legt eerste steen
megaproject DijleDelta
Vlakbij de Leuvense Vaartkom waar
projectontwikkelaar Ertzberg bezig
is aan de bouw van een compleet
nieuwe stadswijk begint nu ook
projectontwikkelaar ViRiX uit Kontich
met de herbestemming van een
aantal leegstaande gebouwen van de
voormalige brouwerij Artois vandaag
AB InBev Maandag werd de eerste
steen gelegd van het megaproject
DijleDelta De komende zeven jaar
worden op de volledige site 60 500
m woonruimte 1 750 m kantoren
2 810 m handels en horeca

oppervlakte en 547 parkeerplaatsen
gebouwd Het gaat om een investering
van ongeveer 140 miljoen
Het vroegere hoofdkantoor van brouwe
rij InBev aan de Vaartstraat 94 komt als
eerste aan de beurt Het gebouw gele
gen op een terrein van 5 620 m wordt
momenteel volledig gestript Enkel het
betonskelet bUjft behouden Op de plek
waar vroeger de orders van de grote ba
zen van de brouwerij vertrokken laat
projectontwikkelaar ViRiX nu 255 stu
dentenkamers bouwen waarvan 203
comfortkamers en 52 budgetkamers
Architect is Jaspers Eyers Partners
aannemer is de tijdelijke handelsvereni

van het totale DijleDelta project is goed
voor zowat 26 miljoen De bouw moet
klaar zijn tegen 1 september 2014 de
start van het academiejaar

De realisatie van de studentenkamers

vormt een uniek samenwerkingsver
band tussen de KU Leuven de stad Leu

ven en de privésector Het gaat om een
zeer verregaande samenwerking waar
bij de universiteit zelfs mee bepaalde
hoe de kamers worden ingericht en ze in
de toekomst ook controle zal krijgen en
houden over de prijzen De samenwer

king laat bovendien toe om voor de ver
huur van de kamers een beroep te doen

Leuven

#94 engageert zich ertoe de budgetka
mers te verhuren tegen een prijs die in
overleg met de universiteit wordt be

Alle kamers voldoen aan de kwaliteits
normen die door de universiteit worden

gehanteerd Zowel de Leuvense burge
meester Louis Tobback als Mark Waer
uittredend rector van de KU Leuven
verklaren dat het om een uniek project
gaat dat perfect in de doelstellingen van
zowel de stad als de universiteit past

De Leuvense universiteit blijft fors
groeien Alleen al het voorbije acade
miejaar kwamen er 1 000 studenten bij
meer dan het dubbele van de groei van
alle andere universiteiten in Vlaanderen

samen Ongeveer 70 van de eerste
jaarsstudenten willen op kot in Leuven
bij de tweedejaars stijgt dat tot 90
vertelt rector Mark Waer

De uitbreidingsmogelijkheden zijn in
Leuven centrum echter beperkt Met
het aansnijden van de voormalige Ar
tois site waar sinds de enorme expan
sie van Interbrew later uitgegroeid tot
inBev en daarna AB InBev in de omge
ving van de Vaartstraat steeds meer ge

bouwen kwamen leeg te staan komt nu
weer een heleboel ruimte vrij Met #94
het eerste project in deze zone pakt Vi
RiX uit met een modelproject vervolgt
burgemeester Tobback

De toekomstige 255 studentenkamers
op deze site zullen voorzien worden van
alle denkbaar comfort Binnen het grote
geheel bouwen we een twintigtal kleine
re leefgemeenschappen van telkens 11
tot 14 studentenkamers Deze zelfstan

dige leefunits zijn vanuit de vier centra
le toegangen zowel met de trap als de
üft bereikbaar Het gelijkvloers telt vier
leefunits de eerste tot de derde verdie
ping vijf units en de dakverdieping één

umt Op het gelijkvloers komen het leef
gedeelte en het kantoor van de conciër
ge Iedere kamer zal toegankelijk zijn
voor gehandicapten verduidelijkt Vic

ViRiX

Er werden twee kamertypes ontworpen
De 52 budgetkamers hebben een ge
middelde oppervlakte van 15 m en be
schikken over een wastafel in een afge
scheiden nis De 203 comfortkamers zijn
gemiddeld 21 m groot en hebben een
eigen sanitaire cel met douche wastafel
en toüet Alle kamers worden afgewerkt
aangeboden inclusief schilderwerken
verlichting gordijnen en meubilair Dat
laatste bestaat uit een desk met laden

blok kast kantoorstoel papiermand
boekenrek en een bed met lattenbodem
en matras De comfortkamers worden

uitgevoerd in massieve eik Het meubi
lair van de budgetkamers is vervaardigd
uit massief dennenhout

Koken gebeurt in gemeenschappelijke
ruimtes Het complex krijgt op niveau
1 tevens een ontsparmingsruimte van
210 m met een ruim terras Deze kamer

wordt ingericht met een breedbeeldte
levisie een pingpong en 3ooltafel aan
gepast meubilair sanitair enz De bui
tenruimte wordt aangekleed met veel
groen zitmeubüair en een üetsenpar
king voor 290 tweewielers

Het hele gebouw staat in het teken van
duurzaamheid en zal zelf met warmte

krachtkoppeling wkk zonnepanelen
en een zonneboiler energie genereren
Het gebouw zal een k waeirde van 20 en
een E peil van 40 hebben Iedere kamer
krijgt led verlichting en bewegingsde
tectoren De helft van het waterverbruik

wordt gerecupereerd

De studentenresidentie #94 ligt op min
der dan 1 5 km van de meeste facultei
ten van de KU Leuven en op een wandel
afstand van 15 minuten van het station

De gevel van het nieuwe gebouw wordt
uitgevoerd in bruinrood metselwerk
met accenten in natuursteen Elke ka
mer heeft twee ramen die zorgen voor

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel

©
A
ux
ip
re
ss

Page 1 / 3

Circulation: 12000
Page: 10

T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

05.07.2013

Bouwkroniek

M.& J.M. JASPERS  J. EYERS& PARTNERS N.V.
JASPERS& EYERS

24341

964

6bc17a



veel daglicht Op de vierde verdieping
van het complex wordt een luifel ge
plaatst die zal zorgen voor een natuur
lijke zonnewering

Het gebouw krijgt vier toegangsmoge
lijkheden waarvan drie met een glazen
toegangssas Het accent van de vier
de inkom de centrale toegang van het
vroegere InBev hoofdkv artier wordt
behouden en versterkt door een grote
trap die uitgeeft op een plein Kleurac
centen geven aan elke leefunit een eigen
identiteit Aangepast materiaalgebruik
zorgt voor akoestisch comfort Ook in
zake ventilatie en luchtkwaliteit worden
de nieuwste snufjes gehanteerd In aUe
ruimtes wordt een constante aanvoer

van verse lucht voorzien

Het project #94 is slechts het eerste van
een hele reeks ontwikkelingen die ViRiX

in het voormalige InBev gebied plant In
januari vorig jaar verwieri de projectont
wikkelaar ook de oude brouwerij De Dij
Ie aan de Vaartkom de iDottelarij in de
Mechelsestraat en de Sluisstraat en de
voormalige feestzaal van Artois even
eens in de Vaartstraat Momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan de definitieve
architectuurplannen vooi deze site Zo
dra de vergunningen in orde zijn volgen
hier afbraak en nieuwbouw

Ook de plannen voor de zogenaamde
bottelarijsite zijn vrijwel klaar In over
leg met de stedenbouwkundige dienst
van de stad Leuven en het BUreau voor

URbanisme BUUR uit Leuven komen
hier minstens 60 duurzame eengezins
woningen met tuin voor jonge gezinnen
met kinderen aangevuld met apparte
menten Op diverse piaatsen wordt de

overwelfde Dijle opnieuw opengemaakt
Vanaf het Artoisplein wordt het Dijlepad
verlengd en doorgetrokken naar de Pe
nitentienenstraat Wonen in het groen
en aan het water wordt hier het belang
rijkste thema

ViRiX denkt aan appartementen met zo
wel één als twee slaapkamers van zowat
90 m Vic Haenen wil bij de woningen
in de bottelarijsite eveneens enkele stu
dentenverblijven opnemen Het stads
bestuur heeft onderhandeld met BUUR
over het masterplan Voor de deelpro
jecten zullen nog andere architecten
bureaus worden ingeschakeld Door de
vele afbraak en saneringswerken die
moeten plaatsvinden durft Vic Haenen
geen precieze einddatum op het hele
DijleDelta project kleven Hij verwacht
binnen zes tot zeven jaar al zeer ver ge
vorderd te zijn EC

De Leuvense burgemeester Louis Tobback gedelegeerd bestuurder Vic Haenen van ViRiX Mark
Waer rector van de KU Leuven metselden de symbolische eerste steen

Architectenbureau Jaspers Eyers Partners tovert de vroegere InBev hoofdzetel om tot 255 studentenkamers Aannemer is de thv Cordeel Nadi
luxe
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De toekomstige 255 studentenkamers op deze site zullen voorzien worden van alle denkbaar
eomfort

De realisatie van de studentenkamers vormt een uniek samenwerkingsverband tussen de KU
Leuven de stad Leuven en de privésector
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