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Vriesenhof,
Leuven

De renovatie van de hoogbouw van het Vriesenhof was de aan
leiding om ook de verwaarloosde publieke ruimte grondig te
vernieuwen. De vroegere parkeerruimte maakte plaats voor een
groen plein dat een rustpunt is voor het binnengebied.

Opdrachthouder ontwerp
Studieburo Quadrant bvba

Het projectgebied Vriesenhof wordt begrensd door de Fonteinstraat, de

Opdrachthouder uitvoering
Vanhoeyveld B&M bvba

verwaarloosde sociale hoogbouwwijk geflankeerd door recentere particu-

Tessenstraat en de Sint-Servasiusstraat. Het was een verouderde, enigszins
liere woningbouw, appartementen en een kinderdagverblijf. De openbare
ruimte werd bijna volledig ingenomen door wegenis, parkeerruimte en wat

Locatie
Vriesenhof, Leuven, provincie
Vlaams-Brabant

schaamgroen. Ze was gefragmenteerd, besloten en eenzijdig ingericht als
parkeerterrein, nog versterkt door het aanwezige asfalt dat een grote opper
vlakte bestreek. Het kinderdagverblijf kende geen aanknopingspunt met

Kostprijs studieopdracht
61.884 euro (excl. btw)

deze binnenomgeving.
De aanleiding voor het vernieuwen van de publieke ruimte was de renovatie

Kostprijs uitvoering
883.633 euro (excl. btw)

van de hoogbouwcomplexen. De opdracht luidde eenvoudigweg: een bruikbaar en vernieuwend openbaar domein creëren van én voor de bewoners.

Uitvoeringstermijn
85 dagen
Realisatie
2011
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praktijkboek

Publieke
Ruimte
2012

Links: Sfeerlicht en pleksgewijze
lichtbundels verlevendigen de woonomgeving
Rechts: Geen overheersend verkeersbeeld, maar gestructureerd parkeren
met bomenrijen die ruimte geven

Verblijfsruimte herwonnen
De volgende belangrijke, algemene elementen stuurden het ontwerp: het aanmoedigen van het permanent verblijven; het verbeteren van de beleefbaarheid
van de woonkwaliteit door het opwaarderen van het binnengebied en vooral
van de openbare ruimte. Dit hield strikte keuzes in zoals weren van het doorgaand verkeer en het sterk terugdringen van het aantal parkeerplaatsen. Enkel
op deze wijze wordt het binnengebied teruggegeven aan de gemeenschap.
De volgende concepten stuurden het ontwerp: de centrale en prominente
positionering van de gebouwen; eenheid in verscheidenheid: de totaalstructuur is de drager; knooppunten geven de sociale ruimte intimiteit in beleving;
assen en puntbakens: de theorie van ‘public spaces’ in praktijk gebracht;
afwerkingszones tonen hun kwaliteiten; gebouwen tonen hun ‘fronten’ aan
het publiek domein; participatief ontwerp door de inbreng van de bewoners;
groene rust- en verblijfsruimten dimensioneren de ruimte; het verkeer is
ondergeschikt aan het verblijven.
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Op enkele bewonersvergaderingen werden de voorstellen en het ontwerp
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Toegankelijkheid en bereikbaarheid
zijn op esthetische wijze opgelost
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Vriesenhof, Louvain
Le Vriesenhof est une barre de logements sociaux. Il côtoie un quartier
résidentiel plus récent constitué de
maisons, d’appartements et d’une
crèche. La rénovation de la barre fut
l’occasion de réaménager également
l’espace public délabré. Le trafic de
passage a été dévié et le nombre de
places de stationnement a fortement
diminué. Désormais, l’ensemble
renferme en son centre une place
verdoyante, propice à la quiétude et
au repos.

voorgelegd en getoetst aan de opmerkingen van de bewoners van de sociale

Een nieuw groen plein met
voetgangersverbindingen brengt de
omliggende functies bij elkaar

appartementen en de particuliere eigenaars. De plannen kregen op deze
wijze concreet vorm. Ze voorzien in een open groene rustruimte en enkele
gestructureerde parkeerplaatsen, met aandacht voor de wijze van verlichten
van de openbare ruimte.

Groen plein
Een centrale as, gestructureerd met kleinschalig groen, mondt uit op de
opengetrokken inkom met buurtontmoetingsfunctie en een onderdoorgang
van het woningbouwcomplex.
Een groen plein dimensioneert de plek en wordt een rustpunt voor het
binnengebied. Het terras dat pal onder het gebouw doorloopt, nodigt uit tot
het gebruik van de achtergelegen groene ruimte en de voetgangersverbindingen naar de winkelstraat.
Een nieuw ontworpen plein ingericht als groene parkeerruimte realiseert een
overgang en een verbinding naar de andere deelruimten.
Het recentere gebouw, het kinderdagverblijf en de tuin zijn nu verbonden
met een nieuw ingericht plein waarop het woningbouwcomplex zich
positioneert. Het gebouw kent een open randomgeving waarbij de voetgan-

Vroeger was groen letterlijk ‘rest
ruimte’, onbereikbaar en onbenutbaar

gersverbindingen het geheel transparant en bereikbaar maken. Een aantal
knooppunten is versterkt door het aanbrengen van weloverwogen groenaanplantingen en comfortelementen in het gebied.

Lichtplan
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Het lichtplan steunt op twee pijlers: het creëren van sfeerverlichting en een
zeer duidelijke gerichte verlichting van de onderdoorgang, de groene ruimte
en de in- en uitgangen van de woonwijk. Er werd enerzijds gekozen voor
hedendaagse ledverlichting en anderzijds voor lichtbundels die gericht en
permanent bijgestuurd kunnen worden.
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