
VAN OUD STADSDEEL NAAR EEN AANTREKKELIJKE, GROENE WOONWIJK

WELKOM IN 
NIEUW LEUVEN

Op de site van de huidige Minckelerspar-
king komt er binnenkort een nieuwe, groe-
ne woonwijk. De vervallen, oude gebouwen 
maken plaats voor 157 appartementen en 
34 huizen, veel groene ontmoetingsplaat-
sen en een handelszaak. Ook je supermarkt 
krijgt een plaats in de nieuwe wijk. Via een 
groene en publieke wandelboulevard zal de 
site het centrum met de Vaartkom verbin-
den.

Het project heet Nieuw Leuven en zal in 
de eerste plaats een levendige en aantrek-
kelijke woonbuurt worden met veel aan-
dacht voor duurzaamheid. Aangenaam, op 
mensenmaat en gezinsvriendelijk wonen in 
het groen. 

HEROPWAARDERING 
VAN DE MINCKELERSSITE

Een woonwijk op mensenmaat, tussen 
de Vaartkom en de binnenstad.

GROEN & AUTOVRIJ

De oude Minckelersparking verdwijnt 
en komt ondergronds. Op de nieuwe 
site krijgen kinderen alle ruimte om 
te spelen en hebben voetgangers en 
fietsers voorrang. Nieuw Leuven wordt 
dus een veilige en autoluwe woonwijk.

Door het publieke en groene karakter 
zal de leefbaarheid in de wijk en in de 
omliggende straten een boost krijgen.

De Vunt wordt voor het eerst in 100 jaar 
opnieuw opengelegd en zal de natuur 
weer in je stad trekken

Hier kunnen alle kinderen uit de buurt in een 
veilige, groene omgeving spelen

Verschillende nieuwe publieke fiets- en 
voetgangersdoorsteken doorkruisen de site

Voetgangerstoegang tot de parkeergarage 
en de ingang van je nieuwe supermarkt

Ingang van de ondergrondse
Minckelersparking

Een kruiwagenpad maakt de tuinen van bestaande en 
nieuwe bewoners toegankelijk langs de achterzijde.

Verkeersluwe en publieke 
wandelboulevard

Nieuw parkje voor de 
buurtbewoners
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LGV PROJECTONTWIKKELING WERD UNDER THE ROOF

samen bouwen we nieuwe verhalen.
ben jij er klaar voor?

Welkom bij Under the Roof!

Wij geloven dat gebouwen 
veel meer dan gebouwen zijn. 
Onze nieuwbouwprojecten zijn 
plaatsen waar je voluit kan leven, 
wonen en werken.

Wonen in een van onze projec-
ten is wonen in een omgeving 
waar het goed leven is voor 
iedereen. Niet alleen vandaag, 
maar ook morgen. Niet alleen 
voor de bewoners, maar voor de 
hele buurt.

En ook Nieuw Leuven wordt 
opnieuw zo’n échte thuis Under 
the Roof. Dat kunnen we je nu al 
beloven.

MEER WETEN?
Ons 1ste buurtinfomoment was alvast een succes. In tussentijd zaten we niet stil. 
We praten je dan ook graag bij op onze tweede editie op woensdag 9 maart van 
14u tot 20u bij Batiment A, J.P. Minckelerstraat 64 in Leuven.

Het team van Under the Roof zal er voor je klaarstaan: gepassioneerd, gedreven en 
zoals steeds: altijd aanspreekbaar.

Om het infomoment zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk om je 
te registreren via www.nieuwleuven.be.

Contact: Peter Lamens 
  Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent 
  T. 016 31 08 94 • info@nieuwleuven.be

NIEUW LEUVEN
Een nieuw hoofdstuk in de herontwikkeling van de Vaartkom

info@undertheroof.be • undertheroof.be
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