HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

LOUVAIN-LA-NEUVE OP DINSDAG 26 NOVEMBER 2019,
Een nieuwe stad bouwen, jazeker!
Één van de gevolgen van de Belgische taalconflicten van de jaren zestig was de splitsing van onze
oudste universiteit, namelijk die van Leuven, gesticht in 1425. Gelukkig werd het project Louvain-laNeuve gedragen door opmerkelijke personaliteiten en kon het zich doorzetten tijdens de
constructieve en idealistische post-naoorlogse periode.
Ingeplant op een groot terrein van 920 ha op ongeveer dertig kilometer van Leuven en Brussel, wil
Louvain-la-Neuve, trouw aan de geest der middeleeuwse steden, zowel een plek van traditie als een
stad van de toekomst zijn. Beide universiteitssteden zijn sinds 1975 verbonden door een spoorlijn en
sindsdien werden diverse gemeenschappelijke projecten ontwikkeld. Ze maken zich klaar om
gezamenlijk de 500 verjaardag van de universiteit te vieren.
De stad verwierf verschillende internationale erkenningen (waaronder de Abercrombie Award van
de International Union of Architects in 1978) … Sinds 1968 ontwikkelt Louvain-la-Neuve zich als een bijna - normale stad!
Hier enkele van de gehanteerde basisprincipes :
- Architecturale en stedenbouwkundige innovatie (geïnspireerd door middeleeuwse steden,
kronkelende straten en vierkante pleintjes)
- Geprivilegieerde voetgangerszones (verkeersvrij centrum, ondergrondse spoorweg)
- Duurzaamheid, hergebruik, energierecyclage (recuperatie van regenwater in een meer,
erfpachten).
Pierre Laconte, lid van diverse erfgoedverenigingen waaronder de u dierbare Historische
Woonsteden, was eén van de drie auteurs van het project Louvain-la-Neuve in samenwerking met
Raymond Lemaire en Jean-Pierre Blondel. Hij zal ons op 26 november rondleiden, samen met
zijn toenmalige collega en vriend, André Mertens. De dag zal starten in Inforville waar we
onthaald zullen worden door Eerste Schepen Cédric du Monceau, verantwoordelijk voor ruimtelijke
ordening en stedelijke ontwikkeling. Vervolgens zullen we te voet alle hoeken van de stad
verkennen, lunchen in de “Petit Vingtième” (Hergé museum) en uiteindelijk met een
meertalige audiogids het
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architecturaal zeer interessante museum L bezoeken (vroeger de bibliotheek van de
wetenschappen).
Kortom: een niet te missen dag. Laat ons talrijk en gepassioneerd aanwezig zijn!
Met vriendelijke groeten,
Louise van de Werve

Praktische info :
10u00 : ontvangst in Inforville (Place de l’Université 1, te 1348 Louvain-la-Neuve, station NMBS)
door de eerste Schepen, Cédric du Monceau.
Korte boekvoorstelling : “ Louvain-la-Neuve à la croisée des chemins”, door P. Laconte en J. Remy,
L'Harmattan-Académia uitgever.
Discussie geleid door Pierre Laconte en André Mertens.
11u – 13u : wandeling met commentaar door de moderators.
13u-14u30 : lunch van de dag in «Petit Vingtième» van het museum Hergé (Rue du Labrador, 26)
+ vrij bezoek voor wie wil
15u- 16u30 : bezoek aan het Museum L (audiogids beschikbaar in meerdere talen).
Eind van de uitstap geschat rond 16u30
GSM van de dag 0475 670 165
Deelname aan de kosten (lunch, wandeling en bezoek aan het museum L) : 45€.
Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE04 3100 0112 9431 van de
Historische Woonsteden met vermelding van uw naam, naam en datum v.d. uitstap.
Het is noodzakelijk vooraf in te schrijven: via mail aan louisevandewerve@historischewoonsteden.be of telefonisch via nummer 02 644 5005
Overtuig uw kennissen om lid te worden van onze vereniging.
Zo steunen ze onze vereniging en ontvangen ze tevens ons driemaandelijks
tijdschrift en de uitnodigingen voor de uitstappen. Aarzel niet met ons team contact
op te nemen voor meer informatie.

