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Leuven, 13 juni 2017 

 

 

Betreft: Kerstmarkt in stadspark Sint-Donatus  

 

 

Geachte burgemeester en schepenen, 

 

 

Onlangs vernamen wij via de media (waaronder http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-

leuven/kerstmarkt-verhuist-naar-stadspark-a3162843/) dat de Leuvense Kerstmarkt wegens 

werken op het Hooverplein dit jaar zou worden georganiseerd in het stadspark. Ook op de 

website van de Leuvense kerstmarkt (http://www.leuvensekerstmarkt.com/) lezen wij dit 

vandaag: “Omwille van de werken aan het Hooverplein tijdens de eindejaarsperiode zal enkel 

deze feestelijke editie doorgaan in het gezelligste park van Leuven.” 

Het “gezelligste park van Leuven” is evenwel een beschermd stadsgezicht waarin zich 

verschillende beschermde monumenten en oude, merkwaardige bomen bevinden. Het 

stadspark biedt intrinsieke toeristische waarde, die niet zichtbaar is als er andere 

infrastructuurelementen zoals marktkraampjes worden opgesteld. De oude stadsmuur herbergt 

kwetsbare en oude muurvegetatie. De talud tussen de muur en Platanendreef vertoont nu reeds 

enkele sporen van degradatie omwille van niet aan de intrinsieke en historische waarde 

aangepast gebruik ervan. 

Het organiseren van een massa-evenement waarop – zo lazen wij – in 2015 al 600.000 

bezoekers kwamen, lijkt ons niet overeenstemming te zijn met wat van een park wordt 

verwacht, zijnde een oase van groen en rust in een binnenstad met één van de hoogste 

woondichtheden van Vlaanderen. Niet enkel tijdens de kerstweken en de periode van 

opstelling en afbreken van de tenten zal er overlast op het groen in de buurt zijn. De 30e editie 

van de kerstmarkt zou ook wel eens kunnen leiden tot blijvende schade aan het natuurlijk en 

bouwkundig erfgoed. 

Op de eerste pagina van de tekst van de kernnota van het huidige ontwerp van structuurplan 

Leuven lezen we het volgende: “Dat betekent dat we uitermate zorgvuldig omgaan met de 
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open en groene ruimte in de stad.”  In het deel over de binnenstad lezen we o.a. “De 

erfgoedwaarden in de binnenstad worden bewaard, nog beter in de verf gezet en benut om de 

kwaliteiten van de binnenstad nog te verhogen”.  En verder: “We beschermen het bestaande 

groen.” (p.41).  

Het over een lange periode en tot de late avond belichten met kunstlicht niet alleen van het 

kostbare bomenareaal  maar ook van het vogelbestand van het Sint-Donatuspark in een 

periode waarin de natuur normaal in rust gaat, veroorzaakt daarentegen een diepgaande 

verstoring in hun normale biologische activiteit. 

Graag vernamen wij dan ook van het stadsbestuur of hetgeen wij lazen in de plaatselijke pers 

reeds deel uitmaakt van een officiële beslissing van het stadsbestuur, daar wij als 

natuurbeweging één en ander toch onbegrijpelijk zouden vinden; zelfs als eenmalige editie. 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

Germaine Heeren 

Ondervoorzitter  
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