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Heverlee, 7 juni 2019 
 
 
Betreft bestuursnota 2019 – 2025 
 
 
Geachte College, 
 
Als regionale natuur- en milieuvereniging, beheerder van de Doode Bemde en grondlegger 
van het Regionaal Landschap Dijleland, vinden we de voorliggende bestuursnota een goede 
start. Een goede start omdat één en ander nog in concrete daden moet omgezet worden en 
pas dan op zijn echte waarde kan geëvalueerd worden. 
 
We willen echter samen met de stad de ambitie waarmaken om zowel in de stad als in de 
ruime omgeving ervan (Doode Bemde, Dijleland, Nationaal Park Brabantse wouden) in 
samenwerking en dialoog de groene toekomst waar te maken (AP 4, actie 96). In het 
bijzonder wanneer het gaat om ten velde doelstellingen in de stad concreet te maken (bv. 
werf 1001 bomen) of op regionale schaal gezamenlijke belangen te verdedigen (bv. integraal 
waterbeheer en waterbuffering in De Doode Bemde).   
 
Samen met de stadsdiensten willen we meewerken rond socio-culturele materie, bv. gidsen in 
de (stads)natuur voor anderstalige nieuwkomers, alleenstaande moeders en hun kinderen en 
mensen met een beperking. 
Ook educatieve projecten i.v.m. natuur, milieu en klimaat willen we verder uitbouwen op het 
grondgebied van de stad, voor scholen maar ook tijdens de naschoolse opvang.  
 
Betreffende programma 4 (acties 1-7) onderschrijven we de drie deelgebieden en hun 
belangen, maar willen we zeker ook aandacht vragen voor droge, schrale graslanden. Deze 
waren zeer kenmerkend voor de streek in het verleden en zijn in feite enkel nog terug te 
vinden in spoor- en wegbermen. Ze hebben een hoge natuurwaarde (cfr. Hondskruid in de 
berm van de ring, Veldkrekel in de spoorwegberm aan Abdij van het park, Blauwvleugel en 
Groevesprinkhaan in Leuven Noord en Muurhagedis op de grens met Holsbeek). Ze zijn op 
zich relatief gemakkelijk te ontwikkelen en vooral te integreren in stedelijk weefsel 
(wegbermen en industriegebieden). Ecologische inrichting van beide lijkt ons een quick win 
om resultaten te tonen (i.p.v. glad geschoren gazons). 
 
Betreffende actie 8, Groenplan, zijn we verheugd vast te stellen dat dit opgenomen is in het 
bestuursakkoord en willen er ons steentje bij bijdragen. Het was immers één van onze 
voorstellen in het memorandum n.a.v. de verkiezingen. 
Het artikel geeft echter geen ambitieniveau aan. Het groenplan lijkt een ontzettend groot 
omvattend geheel te worden als dit zowel een inventaris als een beleidsvisie wil uitwerken 
van het hoogstammig groen, de buurt- en speelparkjes als de grotere natuurgehelen. Het is 
onduidelijk in welke mate dit groenplan ook streefdoelen zal bevatten qua verwerving en/of 
ontsluiting van groen, parkjes,....  
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De beperking van het groenplan tot de woonkernen ontgaat ons. De grotere natuurgehelen 
zijn een evidentie in Leuven (bv Heverleebos, Wijgmaalbroek,...) doch lijken hierdoor nergens 
meer aan bod te komen in de bestuursnota. Nergens in de bestuursnota komen namelijk 
specifieke programma’s aan bod voor de grotere natuurgehelen (buiten de vermelde 
openstelling van de vijvers Bellefroid). Tenzij dit valt onder de opmaak van beheersplannen 
voor bos- en natuurgebieden? 
  
We stellen voor dat AGSL mede als opdracht krijgt om sporadisch cruciaal gelegen storende 
woningen in natuurgebieden (en eventueel in waardevolle grotere agrarische clusters) aan te 
kopen om na sloop aan natuurversterking te doen voor grotere natuurgebieden, ten dienste 
van de omliggende woonkernen waar aan verdichting wordt gedaan. Deze dragen ook hun 
steen bij tot het halen van klimaatdoelstellingen want deze afgelegen woningen hebben een 
grote netwerk aansluitkost en zijn bijna altijd auto-afhankelijk. 
 
 
Betreffende 'masterplan open ruimte' (acties 46-51) stellen we voor dit te laten uitmonden in 
een openruimte RUP. In omliggende gemeenten (bv. Herent) blijkt dit een zeer krachtig 
instrument om daadwerkelijk open ruimte te behouden voor de toekomst. 
 
Inzake innovatie in de openbare ruimte (acties 57-58) zouden we sterk multifunctionaliteit en 
gelaagdheid willen bepleiten. bv. waterpleinen voor de buffering van hemelwater (i.p.v. 
ondergrondse kelders), 3D ruimtelijke planning om geothermie maximaal te sturen -
ondergronds en bovengronds - voor vertical farming, visie ontwikkelen op netwerk 
infrastructuur om toekomstige evoluties snel op te kunnen vangen (bv. H2 net ? grijswaternet 
? ...). We werken er graag aan mee. 
 
In programma 5, actie 91 willen we voorstellen de lijst natuurgebieden in de stad niet te 
 beperken tot de opgesomde, maar uit te breiden met Bodartpark, Jezuietenpark, 
Kartuizerpark, St Donatuspark (ontharden!), Montfortanenpark, park Amerikaans college, park 
Latijns-Amerikaans college,… 
 
Bij actie 101, maar het is ook elders van toepassing, willen we benadrukken dat goed 
grondwaterbeheer, maar ook overstromingsbeheersing gebeurt in gebieden waar je 
waterbeheer het minste verwacht: in hoge en droge gebieden. Hier dient regenwater 
opgevangen en geïnfiltreerd te worden. In geen geval mag water afgevoerd worden naar 
lagere gebieden. Dit is van groot belang in het sterk glooiende reliëf dat Leuven kent. 
 
In aanvulling van actie 105 willen we de strategische steun aan het Nationaal park de 
Brabantse wouden expliciet voorstellen. Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw 
legde daarvoor in de jaren '70 van vorige eeuw de fundering, wat leidde tot het oprichten van 
het Regionaal Landschap Dijleland en het Nationaal park van de Hoge Kempen inspireerde 
tot actie over te gaan. Wij gaan dit dus zeer actief opnemen. 
 
Tenslotte willen we er op aandringen dat de uitvoering van projecten vanuit een 
gecoördineerde visie gebeurt en niet sectoraal zoals nu dikwijls moet worden vastgesteld. 
 
Met oprechte hoogachting, 
 
Namens VHM vzw, 
De voorzitter, 
 

 
 
Jan Horemans 
 
 

 
 


