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Geert Regelbrugge, bestuurssecretaris internationale samenwerking dienst 
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Bart Van den Bosch, technisch adviseur De Wijnpers
Jan Vanluchene, bestuurssecretaris architect dienst gebouwen

Verontschuldigd Ann Schevenels, gedeputeerde
Monique Swinnen, gedeputeerde
Karima Arredouani, deskundige directie Kenniseconomie

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Ze overloopt de agendapunten en de verontschuldigde 
raadsleden.



De voorzitter gaat na of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de raadscommissie van 12 
november 2019. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Voorontwerp klassen tuinbouw in De Wijnpers

De voorzitter vermeldt dat het gaat om een voorontwerp waarover de raadsleden tijdens de 
raadscommissie vragen kunnen stellen en input kunnen geven. Nadien maakt de dienst een definitief 
dossier op, dat op voorstel van de deputatie, ter goedkeuring aan de provincieraad zal worden 
voorgelegd. Na de bespreking van dit voorontwerp voor de klassen tuinbouw op de raadscommissie 
Regionaal Beleid van vandaag, wordt het dus niet meer aan de raadscommissie voorgelegd voordat 
het definitief dossier aan de provincieraad wordt aangeboden.

De voorzitter geeft het woord aan Jan Vanluchene.

Jan Vanluchene, bestuurssecretaris architect, geeft een toelichting. De PowerPointpresentatie wordt 
bij dit verslag gevoegd.

Lena Ghysels vraagt wat een BEN-gebouw is.

Jan Vanluchene antwoordt dat dit staat voor Bijna Energie Neutraal. 25% van de energienood moet 
door eigen technische installaties opgewekt worden. 

Tie Roefs vraagt of het BEO-veld er zeker komt.

Jan Vanluchene antwoordt dat een BEO (boorgaten energieopslag) -veld  met warmtepomp 
opgenomen is in het voorontwerp. Er zijn verschillende pistes om energieneutraliteit na te streven, 
maar een BEO-veld is het meest performante. De deputatie heeft toegestemd om met een BEO-veld 
te werken.

Tie Roefs vindt dit zeer goed.

Noor Mousaid vraagt bij het gevelaanzicht van de westgevel of dit het zicht met het hoogteverschil van 
7 meter is.

Jan Vanluchene zegt van wel. Aan de rechterkant van de tekening ziet men niveau 0 en meer naar 
links ziet men het niveauverschil van 7 meter.

Noor Mousaid vraagt waar het BEO-veld zich situeert.

Jan Vanluchene antwoordt dat het zich deels onder de fundering van de kelder en deels onder de rest 
van de fundering bevindt. Het zit volledig in de bodem en alle technische leidingen komen in de 
techniekzone van het gebouw.

Noor Mousaid vraagt of het BEO-veld zich dus niet op hoogste punt bevindt.

Jan Vanluchene antwoordt van niet, want de rest van het terrein moet vrij blijven voor de serres in fase 
2.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. 

Tie Roefs vermeldt dat de provincie ook geïnvesteerd heeft in een BEO-veld in het woonzorgcentrum 
van de Annuntiaten in Leuven. Ze vraagt hoe het hier nu mee gaat. Op die manier kunnen we 
inschatten hoe dit functioneert.

Jan Vanluchene antwoordt dat hij dit niet weet. Het is een nieuwe techniek maar deze staat niet meer 
in zijn kinderschoenen. Een BEO-veld vraagt wel veel inregeling en nadien ook bijsturing.

Tie Roefs merkt op dat de provincie ook aan het nieuwe woonzorgcentrum van het OCMW in 
Tervuren een vergunning leverde met een BEO-veld. Het zou dus zinvol zijn om ook daarvoor na te 
gaan hoe het hier nu mee gaat. 



Jan Vanluchene antwoordt dat de dienst zoekt naar technieken om fossielarm te verwarmen en ook te 
koelen. Een gebouw kan perfect geïsoleerd worden naar de passiefnormen toe, maar ook de zomers 
worden warmer en dus is actieve koeling eveneens van belang. Deze 2 parameters indachtig is de 
dienst aan het bekijken hoe men fossielarm kan verwarmen en koelen. Ze doen onderzoek naar 
technieken zoals WKK (warmtekrachtkoppeling) en biomassa als grondstof. Maar van biomassa weet 
men dat men hiermee niet kan koelen. WKK wekt energie én elektriciteit op en kan men wel omzetten 
naar koeling, maar het is minder economisch. Met een BEO-veld kunnen ze koelte via compressie uit 
de grond halen. 

Tie Roefs vermeldt dat de provincie 2 voorbeelden heeft (Leuven en Tervuren) waarbij er met dezelfde 
aannemer werd gewerkt, en dat het nuttig zou zijn om na te vragen hoe deze intussen functioneren.

Jan Vanluchene antwoordt dat de dienst zich hierover zal informeren.

Willy Smout heeft enkele vragen en bemerkingen.

Met betrekking tot het ontwerp van het gebouw zelf wenst hij de dienst proficiat. Het zit zeer mooi in 
elkaar, er is goed ingespeeld op de omgeving. Er is een mooi ontwerp van het gebouw bovengronds, 
maar ondergronds zijn er nog zaken waarover hij vragen heeft: zijn de nutsvoorzieningen inbegrepen? 
En wat met de watervoorzieningen? Er moet immers drainage van de wateropvang zijn.

In het ontwerp is er een splitsing tussen het gebouw en de serres. Hij vraagt zich af of dit niet beter 1 
geheel zou vormen. Hoe gaat men immers met de wateropvang omgaan, wetende dat er naastliggend 
een serregebouw is waar een grote behoefte aan water zal zijn. Hetzelfde geldt voor de energie. De 
dienst wil zo energieneutraal mogelijk zijn voor het gebouw, maar men zou toch ook voorzieningen 
moeten treffen voor de energiebehoeften van de serres in de winter.

Met betrekking tot de prijs vreest hij dat men met 1500 euro per vierkante meter niet gaat toekomen.

Jan Vanluchene antwoordt dat er voor de technieken (nutsleidingen) van het gebouw een afzonderlijk 
dossier is. Een collega is met de voorbereidingen bezig. De aanpak i.v.m. de voorbereidende 
omlegging en voorzieningen van de nutsleidingen is enigszins analoog aan de aanpak met de 
nutsleidingen in het PIVO: ook daar heeft de dienst op voorhand de nutsleidingen en boringen 
voorzien voor men aan het gebouw begon. De dienst is ook aan het bekijken wat er qua nutsleidingen 
reeds ter plaatse ligt, en wat er al in de buurt ligt. Dit dossier loopt, daar is men mee bezig.

Met betrekking tot het water heeft de provincie een omgevingsvergunning gekregen van de stad 
Leuven voor het afgevoerde serredossier. Een opgenomen voorwaarde was om de oefening te maken 
naar de waterhuishouding op de gehele De Wijnperssite. De dienst is daarmee bezig, men zoekt uit 
hoe de waterhuishouding in elkaar zit, bv. over hoe het regenwater opgevangen wordt en of men 
grondwater kan oppompen voor de gewassen. Stad Leuven gaf aan dat men hierover goed moet 
nadenken. De nodige gegevens worden nu verzameld. Voor het huidige klassengebouw zijn in het 
voorontwerp 5 regenwaterputten van 20.000 liter voorzien, dus 100.000 liter in totaal. Het regenwater 
zal men gaan opvangen om toiletspoeling te voorzien. Door het hellend terrein spoelt en loopt ook 
oppervlaktewater tegen het klassengebouw aan. Hiervoor zijn in het voorontwerp goten en drainages 
voorzien tegen het gebouw, zodat men het water kan opvangen en omleiden. 

Op vraag van stad Leuven werd een tweede oefening gemaakt, namelijk hoe de later gekoppelde 
serres er stedenbouwkundig gaan uitzien en hoe men het water gaat opvangen. Men moet daarbij 
trapsgewijs aansluiten, en de hoogteprofielen bepaald in het RUP voor deze zone respecteren. Het 
regenwater zal opvangen moeten worden in grote citernes. 

De serres zullen in cascade zitten. Voor het grondverzet wordt naar een nulbalans gestreefd. 

Willy Smout merkt op dat hij denkt dat de geraamde prijs van 1500 euro per vierkante meter te weinig 
zal zijn.

Jan Vanluchene antwoordt dat de dienst hoopt dat dit niet zo zal zijn. Door eerlijk te ramen en te 
werken met de budgetten die beschikbaar zijn, hoopt de dienst er te komen. Het is natuurlijk altijd een 
puzzel die samengelegd moet worden met het programma en de budgetten die voorzien zijn. Men is 



zich ervan bewust dat het een scherpe prijs is. De omgevingsaanleg en de daktuin zullen als educatief 
project door de tuinbouwafdeling zelf worden uitgevoerd en zijn dus niet in de ramingen opgenomen. 

Willy Smout vermeldt dat hij de opmerking maakt met de voorgeschiedenis van het dossier in het 
achterhoofd, het is al eens misgelopen en de containerklassen moeten er ook al langer staan dan 2 
jaar. Het zou nu om budgettaire redenen toch niet meer mogen mislukken. 

Jan Vanluchene antwoordt dat door het als dienst gebouwen in eigen beheer te houden, men dichter 
bij de budgetten en de beschikbare middelen kan staan dan wanneer er gewerkt zou worden met een 
extern architectenbureau. De budgetten kunnen op deze wijze beter bewaakt worden. 

Willy Smout merkt dat bij het eerste signaal dat men toch niet zou toekomen, dit dan zeker tijdig 
gemeld moet worden. 

Françoise Devleeschouwer vraagt waarom men bij het ontwerp niet meteen naar een volledig 
klimaatneutraal gebouw kan streven, in plaats van er ondertussen een BEN-gebouw van te maken. Er 
zullen ook warmtepompen en ventilatieketels zijn, die gekoppeld zijn aan dubbele stroomventilatie. Er 
zijn ook douches die veel condensatie veroorzaken, kan men daar dan niets mee doen? Ze vraagt ook 
naar meer details over het lokaal voor de observatie van dieren.

Jan Vanluchene antwoordt m.b.t. de vraag over de keuze voor een BEN-gebouw dat dit een 
beleidskeuze is. Wat de condensatie betreft, vermeldt hij dat gascondensatie een intern proces binnen 
een gasketel is, dit staat los van bv. condens in douches. De condensvorming in kleedkamers en 
douches wordt opgelost door de ventilatie.

Bart Van den Bosch zegt dat de tuinbouw in de eerste en tweede graad een omvattend programma 
heeft, plant-, dier- en milieutechnieken. Met betrekking tot de dieren gaat het om bv. kooien voor 
reptielen, of vissen die de leerlingen moeten verzorgen.

Willy Smout merkt op dat het onmogelijk is om voor de bouw van de tuinbouwklassen meteen voor 
een energieneutraal gebouw te gaan. Voor dit soort van gebouw kan men onmogelijk de ideale bol of 
kubus benaderen en moet men meer in de breedte gaan, en dan is energieneutraal onmogelijk.

Elle De Neve heeft een vraag i.v.m. de lockers. De geraamde 152.000 euro is de kost voor 300 
lockers, en ze vraagt zich af waarom de prijs zo hoog is.

Jan Vanluchene antwoordt dat het op maat gemaakt lockers zijn, die onroerend worden uitgevoerd en 
in kwalitatieve volkernmaterialen worden voorzien, analoog aan kleedkastjes in zwembaden. De locker 
is een kastje met een breedte van 50 cm over de volledige hoogte. Het is vast meubilair en wordt iets 
van de vloer geplaatst zodat er makkelijk gepoetst kan worden. Dergelijke lockers zijn duurder maar 
ze zijn veel duurzamer.

Ella De Neve vraagt in hoeverre de brandweer mee op de hoogte is van het ontwerp.

Jan Vanluchene antwoordt dat er al 1 keer overleg is geweest en het voorontwerp is voorgelegd aan 
de lokale brandweercommandant. De dienst heeft een bevestigende ‘go’ gekregen vanwege de 
brandweer, mits een aantal kleine aanpassingen.

Ella De Neve vraagt hoeveel leerlingen er vandaag zijn voor de tuinbouwafdeling en hoeveel 
capaciteit er nog is als buffer.

Bart Van den Bosch antwoordt dat er een 260-tal leerlingen zijn voor tuinbouw. Er zijn nog een twintig-  
à dertigtal leerlingen in de eerste graad, er is nog wel wat buffer.

Ella De Neve vraagt hoeveel leerlingen er uiteindelijk in de klassen kunnen.

Bart Van den Bosch antwoordt dat dit zo’n 300 à 350-tal leerlingen zijn.

De voorzitter vraagt of de leerlingen die in het nieuwe gebouw komen en die in de eerste graad zitten, 
dan ten dele in het Belvedèregebouw zitten.



Bart Van den Bosch antwoordt van wel.

De voorzitter vraagt of het dan 300 leerlingen zijn, te tellen vanaf de tweede graad. 

Bart Van den Bosch vraagt om de vraag te verduidelijken.

De voorzitter antwoordt dat er 300 leerlingen in de eerste graad zitten die in het gemeenschappelijke 
deel zitten en niet in het nieuwe gebouw komen, en dus vraagt ze of er ervan uit mag gaan dat de 300 
leerlingen dan de 2de graad en de 3de graad tuinbouw betreffen. 

Bart Van den Bosch zegt dat dit klopt.

Noor Mousaid vraagt hoe de dieren verzorgd worden tijdens de schoolvakanties. 

Bart Van den Bosch antwoordt dat dit via een beurtrolsysteem verloopt. De teeltleiders komen 
verplicht en er zijn vrijwillige leerkrachten. Tijdens de grote vakantie werkt de school met jobstudenten 
en komen de leerlingen ook 2 dagen naar school. Er is dus altijd iemand aanwezig om voor de dieren 
te zorgen, ook tijdens het weekend en vakanties.

Noor Mousaid vraagt of er bij de keuze voor de lockers ook gedacht is aan drooglockers. Deze zijn 
specifiek ontworpen om natte kledij sneller te laten drogen. 

Jan Vanluchene antwoordt dat dit niet voorzien is. In het midden van de kleedkamers zullen 
kapstokken staan die gebruikt kunnen worden om kledij te laten drogen.

Jan Vanluchene geeft een presentatieschets van hoe de mogelijke serres in fase 2 er kunnen uitzien. 
Op vraag van stad Leuven maakt de dienst de denkoefening over hoe de serres gaan aansluiten op 
het gebouw. Men moet daarbij rekening houden met het terrein, verwarmingstechnieken, 
regenopvang. Dit wordt nog verfijnd in een verdere fase en is nog niet definitief.

Marc Florquin is blij dat de deputatie het dossier heeft verder gezet, het is een goed ontwerp. 
Werkfase 1 betreft het gebouw, werkfase 2 zijn de serres. Hij hoopt dat de beoogde raming gehaald 
wordt. In 2022 zou het gebouw klaar moeten zijn. De initiële doelstelling van het dossier waren de 
nieuwe serres want deze zijn in slechte toestand, ook wat energie betreft. Het dossier is gestruikeld 
door de hoge kostprijs van de serres en toen werd er geopteerd voor 2 fases. Als hij de planning 
bekijkt, komen de nieuwe serres er pas in 2030. Hij vraagt zich af of de huidige serres tot dan 
bruikbaar blijven. Initieel waren nieuwe serres het hoofddoel. Hij vraagt of de school nog zolang met 
de huidige serres kan blijven verder werken.

Jan Vanluchene antwoordt met betrekking tot het dossier in het verleden dat de vraag destijds 
verkeerd in de markt werd gezet. Dan is de vraag vanuit de school gekomen om leerlingen die nu 
gespreid zitten over de school een eigen gezicht te geven met een eigen gebouw, want het 
leerlingenaantal is gestegen en de noden zijn verschoven. De vraag is welke techniciteit men aan de 
serres wil geven, maar de school zou verder moeten kunnen met de serres zonder grote kosten te 
doen aan de technieken van de serres.

Bart Van den Bosch zegt dat het volgens hem ook mogelijk is.

Marc Florquin zegt dat 2030 toch heel laat is.

Jan Vanluchene antwoordt dat de dienst het dossier voor de klassenbouw nu op de rails wil zetten, en 
zich dan meteen wil richten op de serrebouw. 

Marc Florquin merkt op dat er de vorige legislatuur 5,5 miljoen euro voorzien is voor de serres en de 
lokalen. Nu wordt ca. 4 miljoen euro uitgetrokken voor het gebouw. Voor anderhalf miljoen euro bouwt 
men geen serres. In de huidige beleidsplanning wordt 2,4 miljoen euro vermeld bij de investeringen 
voor De Wijnpers. Hij vraagt of dit dan bedoeld is voor de serres, of voor andere projecten. Hij vraagt 
of er deze legislatuur eigenlijk nog wel budget voorzien is voor de serres.

Jan Vanluchene antwoordt dat men probeert om stap voor stap te werken. Dit zijn beleidskeuzes.



Marc Florquin richt zich tot gedeputeerde Bart Nevens en vraagt of het nog de bedoeling is dat de 
serres er nog deze legislatuur komen.

Bart Nevens antwoordt dat het dossier van de serres vandaag niet op de agenda van de 
raadscommissie staat.

Marc Florquin vindt dit een flauw antwoord, en vraagt om rechtstreeks te zeggen of de serres er deze 
legislatuur komen of niet.

Bart Nevens zegt dat dit geen abnormaal antwoord is. 

Marc Florquin merkt op dat dit een belachelijk antwoord is. Het is een dossier dat men in zijn geheel 
moet bekijken, niet enkel het gebouw.

Bart Nevens antwoordt dat het dossier niet gerealiseerd werd tijdens de vorige legislatuur en dat de 
deputatie nu beslist heeft om dit op te splitsen in 1) het voorontwerp dat vandaag besproken wordt en 
2) de serrebouw. Voor de serrebouw is gekozen voor Design and Build en dit moet nog uitgeschreven 
worden. Hij merkt op dat hij wat er vandaag over de serres wordt voorgelegd, nog niet heeft gezien. 
Vandaag gaat het om het voorontwerp van de klassenbouw en de rest moet nog komen.

Marc Florquin antwoordt dat de opsplitsing is gebeurd door de vorige deputatie. Hij zegt dat 
gedeputeerde Bart Nevens nog altijd niet geantwoord heeft of het nog de bedoeling is om de serres 
deze legislatuur nog te realiseren.

De voorzitter vermeldt dat de dossiers uiteraard samenhangen, maar dat deze discussie hier nu niet 
moet worden gevoerd, fase 2 zal op een andere vergadering voorgesteld worden. De bedoeling is om 
vragen te stellen over het voorontwerp van de klassen.

Marc Florquin vraagt of men vandaag dus geen antwoord zal krijgen op deze vragen.

De voorzitter antwoordt dat ze hierop geen antwoord kan geven.

Linda Van den Eede vermeldt dat ze veel lovende woorden heeft voor het dossier dat vandaag 
voorligt en dat ze hiermee akkoord gaat, maar ze vraagt zich af waarom er dan van in het begin niet 
geopteerd is om het serrebouw door de eigen architecten te laten ontwerpen. We zijn vertrokken met 
buitenstaanders waarvan de offertes boven de budgetten uit kwamen. Misschien kunnen de 
gedeputeerden van de vorige legislatuur hierop een antwoord geven.

Marc Florquin antwoordt dat het antwoord hierop simpel is. Het initiële idee was immers het bouwen 
van serres. Omdat dit dermate technisch was hebben de diensten hier gezegd dat ze dit niet zelf 
konden realiseren. In een latere fase en wegens de hoge offertes is het dossier van de serres uit 
elkaar gehaald, en toen hebben de diensten hier gezegd dat de klassen wel de door de eigen 
diensten gerealiseerd kon worden. 

De voorzitter merkt op dat er een budget van 2,4 miljoen voor de Wijnpers in de meerjarenplanning 
(MJP) is ingeschreven. Ze stelt voor om een verduidelijking van dit bedrag aan het verslag toe te 
voegen. Op die manier is er duidelijkheid over waarvoor dit budget wel en niet gebruikt zal worden, en 
is er mogelijk een antwoord op de vraag van raadslid Florquin.
 

Verduidelijking van de dienst onderwijs

In de meerjarenbegroting werd voor De Wijnpers 2,27 miljoen euro voorzien voor 
investeringen in gebouwen en infrastructuur (investeringen met oog op uitbreiding 
capaciteit van de school en om te blijven beantwoorden aan de recentste 
onderwijsontwikkelingen en de uitrol van de matrix secundair onderwijs). De concrete 
toewijzing van die middelen aan projecten zal de komende jaren gebeuren.

De kredieten voor het project van de klaslokalen en serres zijn voorzien in 2019 en 
zullen worden overgedragen naar 2020.



Op 101OND04/002/004/2210 zijn in de meerjarenplanning nog steeds de benodigde 
kredieten ten bedrage van ca. 5,15 miljoen euro voorzien voor de realisatie van deze 
opdracht (en de afzonderlijke serres).
De bouw van de klassen tuinbouw in De Wijnpers wordt in dit voorontwerp geraamd op 
ca. 3.317.592,82 euro exclusief 6% btw.

Tie Roefs antwoordt dat men naar de MJP kan kijken, maar dat het belangrijk is dat de serres er snel 
komen. De winsten die men zou kunnen boeken door de realisatie van het BEO-veld, gaan immers op 
aan wat er aan verslinding is in de serres omdat ze oud zijn. Het is belangrijk dat we hier allemaal 
onze schouders onder zetten. De serres zouden er zo snel mogelijk moeten komen, en men zou dus 
moeten nakijken wat het zou kosten indien dit niet zo is. Men mag dat niet in de ijskast steken.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen. Het agendapunt wordt 
afgesloten.

3 Toelichting focusregio’s

De voorzitter geeft het woord aan Peter Dhondt en Geert Regelbrugge.

Tie Roefs merkt op dat er nog weinig tijd rest en wil het agendapunt niet afhaspelen. Ze stelt voor om 
hier de nodige tijd voor te nemen.

De voorzitter wenst van start te gaan met de toelichting en vraagt aan de raadsleden of zij bereid zijn 
om de raadscommissie met een halfuur te verlengen. De meerderheid van de raadsleden kan niet 
langer dan 13u blijven en wenst dat het agendapunt naar een later moment wordt verplaatst.

Tie Roefs stelt voor om een volgende raadscommissie aan dit punt te wijden, zodat er voldoende tijd 
is en men hierover vragen kan stellen.

De voorzitter vraag aan de aanwezige van de dienst economie en Europa of zij hiermee akkoord 
gaan. Ze gaan akkoord. Het agendapunt zal later aan bod komen.

Tie Roefs zegt dat ze het belangrijk vindt dat er voldoende tijd wordt voorzien voor deze toelichting. 

4 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

De voorzitter vermeldt dat de eerstvolgende raadscommissie Regionaal beleid zal doorgaan op 4 
februari 2020 onder voorbehoud van agendapunten. De raadsleden ontvangen nog een uitnodiging en 
agenda. Indien mogelijk, zal de toelichting van de focusregio’s dan plaatsvinden. Indien niet, komt dit 
op een latere raadscommissie aan bod.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen. De vergadering wordt 
gesloten.

Datum volgende vergadering 4 februari 2020 onder voorbehoud
Einduur van de vergadering 12:45 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien T’Syen                                                                  Lucia Dewolfs


