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Prikkelende voorstellen voor een groene stad 

N-VA gaat groen 

 

 

 

 

Google Earth toont ons hoe versteend het centrum van Leuven wel is. Op onze luistertoer 

door Leuven hoorden we het vaak. Wij Leuvenaars willen meer groen in de buurt. Propere 

lucht, grote bomen en bloemen. Meer schaduw en verkoeling in warmere zomers. Bijen en 

vlinders. Vogels. Speelgroen en ontspanningsgroen. Wij Leuvenaars willen dat buurtgroen 

zelfs mee onderhouden. Over deze nood aan belevingsgroen gaan onze voorstellen. 

Speerpunten 

1. Groene pleinen 

2. Groene gebouwen 

3. Bomen planten ipv te kappen 

4. Natuur in de stad via burgeruitdaging 

5. Groen verbinden 

 

1. Groene pleinen 

Pleinen in Leuven zijn verhard, saai en grijs en tonen een tekort aan groen en bloemen. Denk 

maar aan het Benedenplein, het Fochplein, het Blauwputplein… Ook het Sluispark is voor 30% 

verhard. In plaats van veel geld te geven aan opsmukoperaties met schaamgroen 

(bloembakken op het Fochplein, bloembakbomen) pleit N-VA Leuven voor echt groene 

pleinen met gras om in te liggen en te spelen, en bloemen, struiken en bomen om van te 

genieten.  
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We nemen ons alvast voor om de volgende jaren per jaar 1 plein te ontharden en te 

vergroenen: 

De Becker-Remy Plein, Fochplein, Blauwputplein, Lambertusplein, pleinen in Wilsele-Dorp, 
Benedenplein. Daarnaast pleiten we voor een groenbuffer voor het Ubizengebouw en voor 
kleinere pleintjes zoals bijvoorbeeld pleintjes in de Dekenstraat en de C. Meuniersstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Groene gebouwen 

De beeldkwaliteit in Leuven is er niet op vooruit gegaan in de laatste jaren.  Denk maar aan de 

Kop van Kessel-Lo, de Vesaliussite, de plannen voor Hertogensite…. 

Daartegenover plaatsen wij verrassende architectuur en meer in het bijzonder groene 

gebouwen waar planten niet alleen de daken maar ook de buitengevels bekleden. Bij grotere 

projecten moet de integratie van groen een extra aandachtspunt zijn. 

Dergelijke groene architectuur draagt bij tot klimaatadaptatie en klimaatneutraliteit en 

propere lucht. De stad geeft daarbij het voorbeeld bij de bouw van nieuwe 

gemeenschapscentra (Vb Schorenshof) en dienstgebouwen (Vb gebouw groendienst Kessel-

Lo). Via een architectuurwedstrijd samen met onze kwaliteitskamer promoten we groene 

gebouwen. 
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3. Bomenplan: planten in plaats van te kappen: de schop in plaats van de zaag 

 

• In plaats van honderden grote bomen te kappen en er tienduizend kleintjes te beloven 

tegen 2030 beloven wij netto tienduizend extra bomen tegen 2024. 

• De bomeninventaris wordt vervolledigd en de meest waardevolle bomen op het Leuvens 

grondgebied worden opgenomen in een bomenverordening. Deze worden in principe niet 

gekapt.  

• Privé-eigenaars krijgen advies en mogelijks een premie bij het behoud en verzorgen van 

waardevolle bomen omdat die via ecosysteemdiensten bijdragen tot de gezondheid van de 

Leuvenaars. 
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• Waar mogelijk worden bomen geplant met aandacht voor bodemkwaliteit in plantmaten 

die uitgroei van een wortelgestel mogelijk maken. Bomen worden aangeplant om tot 

volledige wasdom te kunnen komen de zogenaamde toekomstbomen (geen bomen in 

bloembakken of als ornamenten). 

• Zieke bomen (i.c. paardenkastanjes) worden zo mogelijk behandeld. Diversificatie in de 

aanplant in plaats van monoculturen verhoogt ziekteresistentie. 

• In parken en tuinen worden exoten (vb Robinia) niet nodeloos bestreden, dit zijn perfecte 

bijenbomen.  

• Er wordt een toeristische bomenroute ontwikkeld met audiovisuele uitleg over biologische 

en historische waarden van Leuvense bomen. Bijzondere aandacht voor de deelgemeenten 

en verkiezing van de boom van het jaar. Er wordt nagedacht over een boomvriendelijke 

versie van de wintertuin. 

ZieHttps://www.monumentaltrees.com/nl/bel/vlaamsbrabant/leuven/ 

• In bestaande lespakketten rond klimaat en duurzaamheid wordt extra aandacht besteed 

aan bomen o.a. om vooroordelen (bladval, mineermot, rottend fruit) tegen te gaan. 

• Er worden herinneringsbomen aangeplant waarbij belangrijke gebeurtenissen, bezoeken 

van internationale figuren, herdacht worden door de aanplant van een boom.  

• Bij elke nieuwe projectontwikkeling wordt eerst een soorteninventaris gedaan om 

bestaande biodiversiteit te behouden. Op nieuwe terreinen krijgt spontane 

natuurontwikkeling een kans (vb wilgenopslag langs oevers) in plaats van artificiële 

aanplantingen. 

• Met Infrabel gaan we overleg aan voor het duurzaam beheer van de houtkanten langs de 

spoorwegen op Leuvens grondgebied (in plaats van de huidige periodieke kaalkap en de 

passage van de sproeitrein). Met die ene actie kunnen we tegen 2024 duizenden bomen 

redden. Die spoorwegen bieden groene verbindingen. 

 

4. Natuur in de stad  

Het gemeentelijk natuurbeleid moet zorgen voor voldoende natuurlijk groen in iedere buurt 

en gericht zijn op het ecologisch herstel.  Het verhogen van de biodiversiteit  en het beschikken 

over voldoende nabij belevingsgroen zijn pijlers in een groentoets voor elk groot 

stedenbouwkundig project in Leuven ( Zie www.biodiversiteitstoets.be). 

Echt groen/natuur zorgt voor biodiversiteit, luchtzuivering, koelte, waterbeheersing… 

Daarnaast zorgt  natuur in de stad ook voor sociale cohesie, een betere gezondheid en een 

hoger welzijn van de inwoners. Zeker in grotere natuurgebieden moet daarbij ook aandacht 

zijn voor stilte, zodat mensen er tot rust kunnen komen. 

http://www.biodiversiteitstoets.be/
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Over deze en andere initiatieven moet de stad nauw samenwerken met lokale milieu-, natuur- 

en buurtverenigingen om de participatie aan het gemeentelijk milieubeleid te bevorderen. 

Milieu-en natuurbeleid is een domein bij uitstek waar de nieuwe bestuurlijke principes van 

co-beheer en burgeruitdaging kunnen worden toegepast. Plaatselijke verenigingen of 

bewonersgroepen nemen daarbij de zorg over een park-of natuurgebied over. De stad 

ondersteunt en beloont het initiatief in natura. Zeker qua beheer gaat dit verder dan de 

huidige kom-op-voor-je wijk acties. We geloven daarbij in het gezond verstand van de 

Leuvenaar, de expertise van onze lokale talenten en de kracht van het sociaal weefsel. Naast 

inspanningen van natuurverenigingen als Natuurpunt en de Vrienden van Heverleebos en 

Meerdaalwoud, zijn de activiteiten in het domein van de Abdij van ’t Park door de gelijknamige 

Vrienden een goed voorbeeld van succesvol cobeheer. N-VA Leuven ziet hiervoor 

opportuniteiten in de verschillende abdijdomeinen, de kartuizerij, de hertogensite maar ook 

bij het behoud van oude tuinen in de stad (Vb tuin van de Montfortanen) en het aanleggen 

van buurtmoestuinen en buurtboomgaarden. Een inventaris van waardevolle tuinen in Leuven 

maakt dan ook deel uit van de erfgoedverordening. Tenslotte komt er een vlinder –en 

bijenplan. 

Concrete voorbeelden: 

• Kartuizerij: buurtmoestuin op plaats waar historische moestuin was (samen met KU 
Leuven). Ook een boomgaard is er op zijn plaats. 

• Tuin van Montfortanen: behoud bomen + aanleg buurtmoestuin/bloementuin 

• Keizersberg: opwaarderen boomgaard + buurtmoestuin  
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5. Groen en blauw verbinden 

 

We leggen groene en blauwe verbindingen over de gemeentegrenzen heen. Natuur stopt niet 

aan de stadsgrenzen. Net zoals bij mobiliteit moeten we regionaal durven denken en 

buurgemeenten aanspreken. 

o Stadsbos De Hagelandse Heuvels (Leuven, Holsbeek, Lubbeek) 

o Nationaal Park: Heverleebos-Meerdaalwoud: Leuven, Oud-Heverlee, Bierbeek 

o Dijlevallei (De Vijvers van De Bellefroid), Molenbeekvallei 

De rivier-en beekvalleien worden maximaal beschermd en gevrijwaard van hoogbouw. Oevers 

worden ecologisch beheerd. Spontane natuurontwikkeling is een vorm van groenbeheer die 

nog te weinig wordt uitgevoerd in Leuven.  

We leggen groene verbindingen aan doorheen het stadscentrum zodat Leuvenaars “onder de 

bomen” het ganse centrum kunnen doorkruisen met de fiets of te voet. We verbinden 

Heverleebos met de Kesselberg via een groene stadscorridor. We maken zo de grootste 

groene long in een Vlaamse stad. Binnen de stadsring verbinden we zo 20 hectare groen die 

ervoor zorgt dat je makkelijk kan wandelen en fietsen doorheen alle groene plekken van 

Leuven.   

 

Groene long door Leuven-centrum 
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Zowel in de regionale groenroutes als die in het centrum maken we gebruik van 

boomkruinroutes.  


