EXCLUSIEVE UITNODIGING

Onderwijs en studentenhuisvesting krijgen vorm
in het stedelijk weefsel
Van harte welkom op vrijdag 6 december 2019
Vesalius Leuven
Een mooi voorbeeld van de vernieuwing van het zuidelijke deel van Leuven is het grootschalig totaalproject Vesalius.
In een mix van nieuwbouw en restauratie met zestig studentenkamers en 68 appartementen, een universitair
auditorium, kantoor- en winkelruimtes en een bioscoop vormt deze gemengde binnenstedelijke realisatie een
absolute meerwaarde voor de bruisende studentenstad die haar omringt.
Op een boogscheut van de educatieve faciliteiten van de KU Leuven en de historische stadskern voorziet het complex
in een doordachte mix van wonen, winkelen en werken waardoor een nieuw levendig stadsdeel ontstond. Vesalius
bestrijkt een oppervlakte van liefst 30.000 m², verdeeld over zes bouwblokken die gegroepeerd zijn rondom publiek
toegankelijke buitenruimtes en gezellige binnenpleinen.
Het geheel is gerealiseerd naar een ontwerp van Jaspers-Eyers Architects. De uitdaging bestond erin de gesloten,
onaantrekkelijke site om te zetten in kwalitatieve architectuur. Het doorwaadbare karakter van het geheel, de
integratie van publieke functies en de speelse façades creëeren dynamiek. Het complex is doordacht geïntegreerd
in de Leuvense binnenstad zodat de hele omgeving bij het project betrokken wordt.
Wees welkom en laat u inspireren!

10 JAAR
Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat
in scholen en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

www.gezondescholen.com

Onderwijs en studentenhuisvesting krijgen vorm in het stedelijk weefsel
Vesalius Leuven

Van harte welkom!

PROGRAMMA

Deelname is gratis, maar het
aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!

12u30

Ontvangst met broodjeslunch
Exclusief bezoek aan Vesalius

14u00

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan
door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

14u10

Unieke functiemix in bruisende studentenstad
door Kristof Vanfleteren, CEO ION

14u35

Schoolvoorbeeld van ruimtelijke beleving
door John Eyers, CEO Jaspers-Eyers Architects

15u05

Stadsontwikkeling en revitalisering
door Carl Devlies, Schepen van financiën,
ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Stad Leuven

15u30

Afsluitende netwerkborrel

Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
administraties en besturen
van onderwijsinstellingen,
facilitair managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
overheden.
Locatie
Ontvangst in het Atrium van
Campus Groep T, Andreas
Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven.
Hoofdingang op de hoek van de
Andreas Vesaliusstraat en de
Dekenstraat, via de draaideur.
Parkeren
De dichtstbijzijnde parking is
Parking Ladeuze, Monseigneur
Ladeuzeplein 20, 3000 Leuven.
Deze parking bevindt zich 500
meter van Campus Groep T.

Klik hier om in te schrijven
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Meer informatie op
www.gezondescholen.com
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