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Memorandum voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018
Onderstaand manifest bevat de prioriteiten van Natuurpunt Leuven (NP Leuven) en de Vrienden van
Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) voor de komende beleidsperiode van het stadsbestuur.
Voor het recht dat elke Leuvenaar heeft op een gezonde natuur en een rein milieu in
evenwicht,
Voor het recht op een stad die het klimaat respecteert,
Om plaats te bieden aan andere levensvormen dan alleen de menselijke,
Om in de toekomst verder te kunnen genieten van de ecosysteemdiensten die natuur
en milieu ons gratis bieden,
formuleren de 2 hierboven vermelde natuurorganisaties de volgende aandachtspunten voor het
nieuwe stadsbestuur.

1) Inspraak van de burgers verbeteren

De inspraakprocedures zijn volop aan het veranderen omdat heel wat bevoegdheden veranderen van
bestuursniveau, zo worden, bv., aan de provincie bevoegdheden onttrokken en toebedeeld aan de
stad. Daaruit volgt dat de stedelijke besturen steeds meer nood hebben aan inspraak om tot
gedragen projecten te komen. In Leuven liepen heel vele grotere bouwprojecten met formele
inspraakprocessen, maar toch waren ze vaak frustrerend voor de burger omdat alles al op voorhand
beslist leek. Dat gevoel zal zeker niet omslaan nu de procedures voor de nieuwe omgevingsvergunning bekend zijn. Het Leuvense stadsbestuur geeft met de ondertekening op 6 oktober 2017
van het charter “Participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen” hierover in ieder geval
een goed signaal
Los van welke formele procedures gevolgd worden vragen NP Leuven en VHM volgende zaken:
•

Betrek de bevolking nog meer en voldoende vroeg bij geplande projecten: hoor wat er leeft
bij de relevante bewoners en lokale deskundigen van bij het begin van het project. Zo kan
men al van bij de ontwerpfase rekening kan houden met lokale kennis en verzuchtingen en
tot betere oplossingen komen;

•

Beter toegankelijke informatie via de website van de stad Leuven via rubriek “lopende
inspraakprocessen” die continu up-to-date is: op die manier moet de burger op
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overzichtelijke wijze directe toegang krijgen tot de projecten waarvoor nu inspraak mogelijk
is;
•

In moeilijke projecten is continue communicatie nodig en niet met enkele formele
inspraakprocedures;

•

Geef duidelijk en omstandig weer waarom bepaalde bezwaren niet gevolgd worden en op
welke wijze de opmerkingen in de eindbeslissing verwerkt zijn.

2) Woonbeleid, open ruimte en ruimtelijke planning

Een voldoende aanbod van betaalbare woningen in een aangename leefomgeving moet ervoor
zorgen dat jonge gezinnen in de stad blijven wonen. Woonuitbreiding is noodzakelijk maar moet
rekening houden met de draagkracht van de buurt, belangrijke erfgoedwaarden die het essentieel
karakter van de stad Leuven uitmaken en de enorme nood aan groen in de onmiddellijke
woonomgeving.
•

Daarom moet er verder prioritair ingezet worden op renovatie, wonen boven winkels,
aanpak leegstand, nieuwe woonmogelijkheden in verlaten gebouwen en vooral op een
efficiënt grondbeleid;

Verdichting moet blauw en groen gebeuren: uitbreiding van het aantal woningen moet samengaan
met behoud van infiltratiemogelijkheden voor hemelwater en behoud of herstel van groen.
Infiltratiemogelijkheden gaan hand in hand met groenontwikkeling. Er is veel mogelijk als deze
randvoorwaarden op voorhand bij de ontwerpers bekend zijn.
•

Woondichtheden en architectuur afstemmen op de draagkracht van de wijk en mobiliteit.

•

Telkens bij een project dient er door de architect en/of de projectontwikkelaar rekening
gehouden te worden met een natuurlijke groenaanleg in overeenstemming met de
aanwijzingen van de Leuvense groendienst om maximaal de voor onze omgeving
kenmerkende biodiversiteit te ontwikkelen.

•

Ook telkens bij een project dient er door de architect en/of de projectontwikkelaar rekening
gehouden te worden met een natuurlijke groenaanleg in overeenstemming met de gekende
richtlijnen van bevoegde Vlaamse administraties, de groendienst en deskundigen ter zake.

•

Promotie van ecologische bouwtechnieken zoals groendaken, energiezuinige woningen,
lokale waterinfiltratie en/of opvang, hernieuwbare energie, enz.

•

Promotie van vooruitstrevende ecologische technieken bij nieuwe
woonuitbreidingsprojecten zodat ze kunnen dienen als voorbeeldwijken
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De stad Leuven is afgebakend als regionaal stedelijk gebied conform het Ruimtelijk Structuurplan. De
stad heeft verregaande bevoegdheden over de ruimtelijke ontwikkelingen. NP Leuven en VHM
vragen aandacht voor het volgende:
• Maximaal vrijwaren van de open ruimte rond Leuven. Neem de ambities van een Vlaamse
betonstop onverminderd over in het lokale bestuursakkoord en scherp ze aan in de tijd (bv.
betonstop tegen 2025; halvering dagelijkse inname ruimtebeslag tegen 2020)
• Een groenbeleidsplan als onontbeerlijk planningsinstrument in het instrumentarium van de
ruimtelijke plannenmakers dient opgemaakt te worden voor 3 schaalniveaus:
a) Groot Leuven
b) De verschillende deelkernen
c) De wijken

• In het kader van het maximaal vrijwaren van de open ruimte zijn er vragen te stellen bij het
eventueel aansnijden van Termunkveld. Dit terrein staat op het Gewestplan aangeduid als
landschappelijk waardevol landbouwgebied. In het licht van het aansnijden van knooppunt
Noord is het aansnijden van Termunkveld overbodig.
• De natuur en milieuverenigingen wensen dat Parkveld opengehouden blijft aangezien dit één
van de belangrijkste groene vingers is in dit gedeelte van Leuven en omwille van de kansen
voor de stadslandbouw die hier worden geboden.

3) Natuur en groen in de stad

Natuur is belangrijk voor de mens. Meer natuur en biodiversiteit maken de stad meer aantrekkelijk.
Hoe groter de biodiversiteit is, hoe meer diensten de natuur levert in de stad. Denk bv. aan: buffering
van water, verminderen van hitte-effecten, leveren van hout en voedsel en zuivering van onze sterk
vervuilde lucht. Dit vaak ten voordele van de lokale economie. Voldoende reden om volop in te
zetten op natuur en biodiversiteit
•

Richt de openbare ruimte natuurvriendelijk in, o.a. door het gebruik van inheemse planten- en
bomensoorten, het voorzien van schuil- en nestplaatsen voor soorten en laat de natuur z’n
gang te laten gaan waar mogelijk. Informeer de burger hier ook gericht over en leg het nut van
deze werkwijze uit.

•

Bescherm bestaande natuurwaarden buiten de natuurgebieden, zoals bv. in wegbermen.

•

Dijlevallei dient men maximaal ecologisch op te waarderen, over heel het grondgebied vanaf
Korbeek-Dijle tot aan Rotselaar.
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•

Promoot (en subsidieer) natuurlijke tuinen in samenwerking met Natuurpunt en/of VHM en
creëer zo honderden nieuwe natuurgebiedjes in je gemeente.

•

Daadwerkelijke ondersteuning van de afbakening van de natuurlijke structuur De afbakening
van extra natuurgebieden en corridors kan de effecten van uitbreiding van bebouwing
compenseren, maar alleen als dit planmatig en effectief op terrein gebeurt

NP Leuven en VHM zijn akkoord met het principe van verdichting van de steden zoals in het Witboek
Beleidsplan Ruimte van de Vlaamse overheid, maar dit mag niet ten koste gaan van de laatste natuur
in de stad, die tevens essentieel is voor de woonkwaliteit van de inwoners.
Want in het centrum zelf leidt bijkomende bebouwing nog altijd te vaak tot een daling van
leefkwaliteit en natuur:
•

Historische kloostertuinen worden bedreigd (Montfortanen) of verdwijnen (Hof de Goede
Herder). Zeer veel oude tuinen bevatten nog natuurlijke soorten, die elders verdwenen door
bebouwing of zeer intensieve landbouw . Ook komen vaak uitzonderlijk waardevolle oude
bomen voor in kloostertuinen of tuinen van universitaire gebouwen. Ook minder grote
tuinen zijn essentieel voor behoud van de leef kwaliteit en ze zijn actueel sterk bedreigd.

•

De aanwezige gebieden zoals het stadspark, het Sluispark, Keizersberg enz. worden duidelijk
overbevraagd wat aangeeft dat er meer nood is aan groen binnen de ring.

•

Parken en tuinen zijn groen- en rustgebieden en niet bedoeld voor commerciële activiteiten
zoals de kerstmarkt in het stadspark

Daarom stellen NP Leuven en VHM het volgende voor:
•

Strikt behoud van alle waardevolle oude kloostertuinen of grote oude privaattuinen (met
inbegrip van de parken en plantsoenen van de KU Leuven of andere instellingen en
bedrijven): natuur is hier onvervangbaar.

•

Opmaak van inventaris van waardevolle, te vrijwaren tuinen op basis van cultuurhistorische
en ecologische waarden. Dit kan tegelijk gebeuren met de inventaris van de waardevolle
gebouwen van Leuven.

•

groentoets/biodiversiteitstoets voor grotere projecten (zie www.biodiversiteitstoets.be):
nagaan van impact van bouwprojecten, op de woonkwaliteit en groenwaarde bij overige
bouwprojecten: hierbij moet de stelregel zijn dat groene ruimte in totaal moet behouden
blijven en dat de verdichting geen schade toebrengt aan ecologische waarde en
woonkwaliteit van de omwonenden.

•

Groentoets voor grotere projecten: nagaan van de impact van bouwprojecten op de
woonkwaliteit en groenwaarde in de ruime omgeving. Tevens kunnen dergelijke projecten
aangegrepen worden om groentekorten weg te werken.

•

Een groenbeleid vraagt een duidelijk ontwikkelingsplan en toetsingskader. De opmaak van
een groenplan voor het gehele grondgebied van Leuven is dan ook onontbeerlijk. Tevens is
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het aangewezen om naar analogie met de thema’s erfgoed en mobiliteit, de stedelijke
diensten te versterken wat betreft van landschap, groene ruimten en natuur.
•

Maak een inventaris van het gemeentelijk onroerend natuurlijk erfgoed. Gebruik deze als
toetsingskader voor het gemeentelijk beleid zoals bv. vergunningsaanvragen.

•

Integreer bestaande kennis over erfgoed, natuur en ruimtelijke ordening bij de opmaak van
landschapsbeheerplannen.

•

Stel inhoudelijk onderbouwde voorstellen voor erfgoedlandschappen op in samenwerking
met NP Leuven en VHM en de lokale erfgoedverenigingen.

•

Zet samen met NP Leuven en VHM en de lokale erfgoedverenigingen een sensibiliseringsen/of beschermingsactie op voor natuurlijk erfgoed in jouw gemeente en voorzie daarvoor
de nodige middelen.

•

Realiseer de groennormen:
Afstandscriteria en oppervlakte voor verschillende functiegebieden:

Functieniveau

Maximum afstand

Minimumareaal

Woongroen

< 150 m

Buurtgroen

< 400 m

> 1 ha

Wijkgroen

< 800 m

> 10 ha (park: > 5 ha)

Stadsdeelgroen

< 1.600 m

> 30 ha (park: > 10 ha)

Stadsgroen

< 3.200 m

> 60 ha

Stadsgroen (stadsbos)

< 5.000 m

> 200 ha

4) Natuur maakt jouw gemeente klimaat robuust

Klimaatverandering is een van dé grote uitdagingen waarmee we de komende decennia te kampen
hebben. Steden en gemeenten zullen zich moeten aanpassen aan veranderende weerfenomenen
zoals extremere regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte. Samenwerken met natuur
is niet alleen de meest effectieve, maar op lange termijn vaak de goedkoopste oplossing om ons aan
te passen. Door bv. het platteland groenblauw te dooraderen tot in het hart van dorpen en steden,
vangen we overtollig water op en bieden we verkoeling. De Vlaamse overheid roept - in het Witboek
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Beleidsplan Ruimte - gemeenten op om actief werk te maken van deze groenblauwe verbindingen.
Bovendien bieden deze natuurlijke oplossingen ook kansen op vlak van leefmilieu, gezondheid,
recreatie en biodiversiteit.
Dit is te bekomen door deze concrete acties uit te voeren:
•

Zorg voor een ‘klimaatreflex’ bij de aanvang van elk ruimtelijk project (in de kern én
daarbuiten): ga bij elk project na hoe natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer. Dit
over alle gemeentelijke diensten heen.

•

Geef het goede voorbeeld en richt de eigen instellingen en openbaar domein klimaat robuust
in door het hergebruik van regenwater, de aanleg van parken en groenzones, minimaliseren
van verharding, keuze voor waterdoorlatende materialen, inzetten op infiltratie, het plaatsen
van groendaken en gevelgroen, etc.

•

Stimuleer en ondersteun burgers om hun (school)buurt of tuin klimaat robuust in te richten.
https://www.natuurpunt.be/pagina/maak-van-je-tuin-een-natuurgebied

5) De Dijle, Levend door Leuven

Door de klimaatopwarming en verdere achteruitgang van de biodiversiteit wordt openlegging van de
Dijle nog relevanter dan het reeds was. Dit geldt evenzeer voor het zijriviertje de Voer
Het verder openleggen van de rivier zal evengoed het karakter van de stad veranderen voor
bewoners en toeristen. Vele andere steden, zoals Mechelen, Aarschot, Diest maar ook in het
buitenland werken opnieuw aan herstel van de rivieren door historische stadscentra. Er zijn reeds
heel wat stukken van de Dijle opengelegd de voorgaande jaren, met wisselende resultaten wat
betreft het respecteren van de oevers en oeverbeplanting. We vragen om verder te gaan op de
ingeslagen weg maar dringend een aantal zaken bij te sturen:
•

Nog meer aandacht voor ecologische oevers: dit blijft vaak beperkt tot een rechte wand om
bouweconomische redenen, Echter, meer ruimte voor groen betaalt zich terug: groene
lichthellende natuurlijke oevers met een ecologische waarde vertalen zich ook in een hogere
woonkwaliteit van aangrenzende huizen evenals het verkrijgen van een grotere
waterberging. Ecologische oevers zijn groenblauwe corridors voor een natuurlijke noordzuidverbinding.

•

Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed en oude muren zoals aan de Hertogensite aan het
Sint-Pietersziekenhuis: de openlegging van de Dijle wordt hier effectief voorzien, er zijn er
nog heel wat vragen in hoeverre er ruimte is voor natuurontwikkeling langs de oevers. Een
evaluatie van de bestaande groenplanning is noodzakelijk in overleg met NP Leuven en VHM,
de buurtbewoners en overheden zoals VMM en ANB. Kan hier geen masterplan voorzien
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worden om het aanwezige groen te vrijwaren en nieuw groen zo natuurlijk mogelijk te
ontwikkelen?
•

Het openleggen van de Dijle en het terugbrengen van de rivier in zijn oorspronkelijke bedding
op de vismarkt.

6) Blijvend effectieve uitvoering van maatregelen voor
koesterbuursoorten

De stad Leuven heeft ingetekend op de koesterburencampagne van de provincie Vlaams-Brabant. Er
zijn 10 soorten geselecteerd, waarvoor Leuven een belangrijke rol speelt voor herstel van hun
leefgebied en een gezonde populatie. Dit heeft de voorbije jaren tot goede resultaten geleid, denk
maar aan de nestgelegenheid voor gier- en huiszwaluwen. We vragen dat de acties van de
koesterburencampagne in de volgende legislatuur nog verder op het terrein gerealiseerd worden.
Daarnaast blijft voortdurend communiceren essentieel. Koesterburen zijn ideale ambassadeurs om
het globaal thema van natuurbehoud en biodiversiteit op een ludieke manier aan de inwoners over
te brengen.

7) Verdere uitbreiding van het ecologisch beheer door de
groendienst.

De groendienst beheert momenteel meer dan 300 ha parken, plantsoenen, bermen en
groendomeinen. De voorbije periode is reeds heel wat van die oppervlakte in ecologisch beheer
genomen met reeds zichtbaar goede resultaten. NP Leuven en VHM vragen om op de ingeslagen weg
verder te gaan en de groendienst zo goed mogelijk voor deze taak uit te rusten met personeel en
materiaal.

8) Ontwikkeling van een stadsbos “ De Hagelandse Heuvels” van
de terreinen op de Kesselberg en de flanken van de heuvels tot
aan Chartreuzenberg.
De bossen op de Hagelandse Heuvels vormen een ecologisch zeer waardevol complex dat zich
uitstrekt over Leuven (Kessel-Lo) Lubbeek (Linden) en Holsbeek. Het is ook een zeer belangrijke
groene long voor veel wandelaars, fietsers, en omwonenden. Dit gebied kan op termijn uitgroeien tot
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een zeer belangrijk en waardevol groengebied, zoals het Heverleebos dit is aan de zuidkant van
Leuven.
De terreinen op de Kesselberg en de flanken van de heuvels tot aan Chartreuzenberg zijn nu een
versnipperd geheel van bossen, al dan niet verlaten weekendhuisjes, soms slecht beheerde
privébossen. Ze worden nu vooral gekenmerkt door begroeiing met exoten zoals Amerikaanse eik en
tamme kastanje. Nader bekeken zijn deze bossen overblijfselen van waardevolle tot zeer
waardevolle oude bossen. Floraopnames bevestigen dit. Ook de andere bossen op deze Hagelandse
heuvels hebben nog belangrijke natuurwaarden. De huidige begroeiing zal evenwel de waarde sterk
doen achteruitgaan. Daarnaast vormt omvorming van oude weekendverblijven naar woningen een
bedreiging en verdwijnt er nog steeds bos voor nieuwe woningen. Daarom is het van zeer groot
belang dat niet alleen een beheersplan voor de Kesselberg wordt opgemaakt maar dat dit hele
boscomplex op alle Hagelandse Heuvels beter beschermd wordt en dat er een aangepast beleid
komt ten aanzien van weekendverblijven en een stop op verdere uitbreiding van bebouwing. Om dit
boscomplex optimaal te beschermen wordt best een intergemeentelijke samenwerking opgezet met
de buurgemeenten Lubbeek en Holsbeek. Waar nodig kan de stad ook het eigendomsrecht
verwerven om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen. Met dit stadsbos zal de stad Leuven een
grote groene long verwerven die tegelijk een hoge biologische waarde heeft en dan zich als het ware
kan beroemen op het feit dat Leuven het beleg is van een grote groene sandwich tussen Heverleebos
en Kesselberg.

9) Ondersteuning van terreinbeherende verenigingen

Actueel zorgen drie vrijwilligersverenigingen in Leuven voor een essentiële bijdrage aan de aankoop
en het behoud van onze meest waardevolle landschappen en natuurgebieden. Daarnaast zorgen ze
ook voor openstelling van deze gebieden, gegidste wandelingen en educatie
•

Vrienden van Abdij van Park: beheer van abdij van Park

•

Natuurpunt Leuven: Natuurreservaten van Wijgmaalbroek, Lovenaerenbroek, Koeheide

•

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (samen met Natuurpunt): Natuurreservaat
Doode Bemde

De Stad Leuven levert ondersteuning van het beheer via bijkomende subsidies en logistieke
ondersteuning. Om het beheer van deze waardevolle en drukbezochte gebieden verder te zetten is
voortzetting en verhoging van deze ondersteuning essentieel.
• Voorzie subsidies voor zowel de aankoop, inrichting, ontsluiting, als het beheer van
natuurgebieden door natuurverenigingen.
• Zorg voor een ambitieus beheer van de eigen gronden. Doe dat in overleg met de genoemde
natuurvrijwilligersverenigingen.

9

10)

•

Natuur en Welzijn

Financier voor elke grote zorginstelling een project in samenwerking met milieu en
natuurorganisaties voor initiatieven zoals biowalks, natuurvriendelijke zorgtuin, rolstoel- en
prikkelpad, …

•

Stimuleer zorgverleners om hun patiënten door te verwijzen naar activiteiten in het groen.

•

Organiseer netwerkmomenten en stimuleer projecten tussen zorg- en natuurorganisaties.

•

Creëer groene schoolomgevingen.

•

Financier nabij elke wijk speelnatuur waar kinderen vrij kunnen spelen en kampen bouwen.
Voorbeelden vind je hier: http://www.springzaad.be/

11)

Nieuwe vormen van landbouw geven zuurstof aan natuur

In ons sterk versnipperd Vlaanderen zien we vage grenzen tussen de stadsranden, dorpen en
landbouw. Op die manier geraakt een deel van de landbouwgronden ruimtelijk sterk verweven met
mensen die er wonen. In gangbare landbouw staat dit evenwel niet garant voor een sterke band
tussen de burger en de voeding die vlakbij wordt geproduceerd. De monoculturen uit de gangbare
landbouw bieden daarnaast ook weinig belevingswaarde. Net op die plaatsen waar veel mensen
wonen en dichtbij willen recreëren kunnen nieuwe agro-ecologische vormen van landbouw voor
extra natuur- en landschapsbeleving zorgen. Denk maar aan de verweving van de landbouwgronden
aan Vlierbeekveld en aan de Parkabdij, , maar ook voor grotere gebieden zoals Termunkveld,
Kwadehoek en de flanken van de Trolieberg en Heideberg biedt dit aanzienlijke meerwaarde en
troeven.
Heel wat gemeenten en OCMW’s hebben nog landbouwgronden in eigendom die een strategische
ligging hebben nabij woonkernen of in de stadsrand. Deze terreinen kunnen de vraag naar
voedselproductie op een bredere manier invullen dan vandaag.
Voer deze concrete acties uit in Leuven:
•

Voorzie en faciliteer bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kansen voor landbouwers die op
een duurzame manier voeding willen produceren dichtbij en mét de mensen en die van
landbouwgrond een gedeelde en multifunctionele ruimte willen maken zoals nu reeds het
geval is bij de Parkabdij.

10

•

Vergroot de belevingswaarde van nieuwe landbouwprojecten met een publieke groene
dooradering die goed is voor de biodiversiteit en het landbouwbedrijf weerbaarder maakt.

12 ) Spoorwegplateau of Knooppunt Noord.

De Verbinding Vlierbeekvallei –naar Dijle-Vunt via het spoorwegemplacement is op dit moment een
grote oppervlakte spoorwegterrein met opslag. Ondanks de initieel grote invloed van de mens, heeft
op dit moment zich hier een belangrijke oppervlakte natuur ontwikkeld. Deze fungeert als
ecologische corridor, maar genereert ook een eigen intrinsieke natuurwaarde. Soorten van droge en
schrale biotopen hebben zich hier goed kunnen ontwikkelen, een biotooptype dat net sterk onder
druk stond in de regio (o.a de gemakkelijkst te bebouwen gronden of te bewerken in intensieve
landbouw). Het gebied is voorzien voor harde ontwikkelingen. Dit betekent een sterke achteruitgang
voor deze actuele ecologische structuur.
De ecologische waarde van spoorwegemplacementen (zoals Leuven-Noord) mag niet onderschat
worden. Het spoorwegterrein van Leuven-Noord scoort hoog op een aantal van deze factoren (zoals
bv. haar breedte, het extensieve beheer en beperkte verstoring). Het gebied is een belangrijk en
essentieel knooppunt tussen 4 groencorridors (de spoorlijn Leuven-Aarschot, Lemingbeek, de Dijle
doorheen de binnenstad en de Vaart).
Leuven-Noord staat ook in verbinding met het Provinciaal domein (bv. paddentrek). In het Leuvense
GNOP wordt verder ook het belang van Blauwputbeek als groenblauwe corridor toegelicht Een
goede integratie van deze natuurwaarden met de toekomstige functie moet zeker mogelijk zijn. Dit
gaat dan ook duidelijk verder dan enkel het behoud van de groenbuffer langsheen de Eén-Mei-laan
Soorten als Blauwvleugelsprinkhaan, Sleedoornpage en Muurhagedis tonen dan weer de
uitzonderlijke intrinsieke natuurwaarde van de open, droge biotopen. Soorten die zich zonder twijfel
in een ecologisch ingericht industriegebied zullen handhaven, mits er de juiste aandacht voor gaat.
Er moet dan ook sterke aandacht gaan naar voldoende ruimte voor een voldoende brede,
aaneengesloten verbinding met waardevolle natuur die tevens kan fungeren als een groene
verbinding voor wandelaars en fietsers. NP Leuven en VHM vragen dan ook om betrokken te worden
bij de uitbouw van het bestelde masterplan voor dit gebied.

13 Leuven is geen eiland, maar het centrum van het Dijleland
De regionale natuurverenigingen zetten zich al jaren in voor een taalgrensoverschrijdend natuurpark
Dijleland. De milieu en natuurverenigingen vragen nog steeds dat de stad haar schouders onder deze
organisatie wil zetten. De regionale landschap- en natuurbelangen worden hierdoor behartigd en
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waargemaakt, waar ook Leuvenaars kunnen van profiteren en zeker ook de stad een aangename
uitstraling mee krijgt.
In het recente natuur denken met robuustere klimaatbuffers komen steeds grotere natuurgebieden
naar voor. In het Dijleland zou dit kunnen vorm krijgen in een natuurpark, waarvan de modaliteiten
nog moeten omschreven worden. De 2 organisaties vragen alvast aan alle nieuwe coalities om dit
idee te steunen en verder te ontwikkelen, zodat een ‘next level’ Dijleland kan ontstaan, met robuuste
klimaat bufferende natuur.

Yves Vanden Bosch, voorzitter Natuurpunt Leuven

Marc Artois, voorzitter VHM vzw

