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Geachte,  

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw is een natuur- en milieuvereniging die 
opkomt voor een beter leefmilieu in Leuven en de grotere regio van het Dijleland. Vanuit deze 
doelstelling vinden wij het belangrijk volgende bezwaren te uiten tegen de inplanting van een 
Geodome tent in de Kruidtuin, want dit schaadt niet enkel het historisch stadslandschap, maar ook 
natuur en biodiversiteit in de stadskern.  
De inplanting van de Geodome is gelegen in de zogenaamde Gieletuin, bij het binnenkomen van de 
Kruidtuin via de Kapucijnenvoer. Situatieschets hieronder. 

 

De Geodome heeft een diameter van 11 meter en is ruim 6 meter hoog. Voor de inplanting van deze 
tent dienen om te beginnen al 5 bomen gekapt te worden, evenals struik- en kruidlaag verwijderd. .  
Dit is een directe vernietiging van natuur en schade aan biodiversiteit in de stadskern. 
 



Daarnaast wordt de bodem bedekt met een laag gebroken steenpuin van 10cm. Zo kan er tijdens dit 
project een tijdelijke aanplanting uitgevoerd worden rond de tent. Bovendien kan er na het event, 
opnieuw makkelijk een invulling gegeven worden aan het perceel, in afwachting tot de uitvoering van 
het masterplan. 

 

Onze bezwaren zijn de volgende: 

1. De inplanting van de Geodome tent vergt werkzaamheden die in strijd zijn met het statuut 
van de Kruidtuin als beschermd cultuurhistorisch landschap: 

 

De bescherming houdt onder meer in dat het verboden is om:  

 nieuwe constructies op te richten,  

 de beplantingen te wijzigen,  



 de bestaande bomen meer dan normaal te snoeien en het struikgewas te kappen of 

uit te roeien, 

 de natuurlijke configuraties van het terrein te wijzigen door allerhande werken en 

allerhande mogelijke activiteiten of ingrepen. 

 

2. Met het aanleggen van een verharde laag van 10 cm wordt in de Kruidtuin en in de stad ook 
bijkomend afgedicht. Dit terwijl in het kader van het klimaatvriendelijk maken van de stad, 
juist onthard zou moeten worden. Bovendien wordt met die verharde laag een hypotheek 
gelegd op een ecologische invulling van het gebied.  
 

3. Over het masterplan is nog niet veel gekend door de bevolking van de stad Leuven. Deze 
werken kunnen dan niet uitgevoerd worden in het kader hiervan.  
Wij menen dat er dient gewacht te worden op het bekendmaken van het Masterplan van de 
Kruidtuin aan de bevolking vooraleer er ook maar enige ingreep in de Kruidtuin wordt 
uitgevoerd in het kader hiervan. 
 

4. Wij lezen evenwel her en der in de communicatie van de stad Leuven dat de Kruidtuin nu 
“een aangenaam rustpunt” is (Mozaïek - december 2019, p. 9).  
VHM wenst dat de Kruidtuin dit rustpunt blijft en meent dat alle toekomstige ingrepen 
moeten garanderen dat de Kruidtuin een contemplatief rustpunt in de binnenstad blijft.  
Op die plek waar de Geodome ingeplant zou worden, op de banken, zag je altijd mensen een 
rustig praatje houden.  
De omgeving van de Kruidtuin is immers dicht bevolkt. De Leuvenaar heeft meer dan ooit in 
deze Corona tijden nood aan meer groen en niet minder zoals hier voorgesteld wordt. Lazen 
wij in mei 2020 niet dat de Kruidtuin als te klein werd ervaren namelijk dat  “medewerkers 
van de Kruidtuin moeten de bezoekers vaak vertellen dat ze afstand moeten houden" . Zie 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/13/politie-houdt-toezicht-in-kruidtuin-in-leuven-
sommigen-gedrage/. 
 
 

Besluit: VHM meent dat het voorgestelde project in strijd is met de bescherming van de Kruidtuin 

als historisch landschap, een onterechte voorafname is van een Masterplan in ontwerp en niet 
beantwoordt aan hetgeen wordt verwacht van de Kruidtuin in een dichtbevolkte omgeving, zijnde 
een groen rustpunt. 

Bovendien is het innemen van de plaats van de Geodome in de historische en beschermde Gierletuin 
in schril contrast met de parking aan de H. Geeststraat die alle ruimte zou kunnen bieden om een 
tijdelijke constructie op te stellen. 

 

Voor VHM vzw,  

De voorzitter 

 

Jan Horemans 
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