
To ‘bruul’ of not to ‘bruul’ 

 

De plannen die het Leuvense stadsbestuur koestert om onder de Bruul een ondergrondse 

parking aan te leggen met plaats voor meer dan 600 wagens zorgen in deze omgeving en in 

kringen die kritisch aankijken ten aanzien van het autoverkeer in de stad al enkele jaren voor 

grote beroering. Tijdens een debat op de scherp op de snee met de Leuvense milieuschepen 

Mohamed Ridouani afgelopen donderdag in Fabota in de Ridderstraat voerde het Groene 

raadslid David Dessers een aantal oude en nieuwe argumenten aan tegen het project. Gezien 

de vele grote parkings die vaak leeg staan (cfr. Philips, H.Hart, Minckelerstraat…) of gepland 

zijn (cfr. Engels plein) is er volgens Dessers geen nood aan een nieuwe. Dit nieuw project 

hypothekeert bovendien de komende decennia de verder zetting van het mobiliteitsbeleid 

waarbij zowel Leuven als andere steden het autoverkeer steeds verder willen terugdringen. 

Dessers stelde ook de vraag of dergelijk grootschalig ondergronds project in dit moerassig 

gebied de wateroverlast voor omwonenden niet zal doen toenemen? Ridouani van zijn kant 

herhaalde dat het stadsbestuur nog deze legislatuur het stadsdeel binnen de eerste omwalling 

grotendeels autoluw wil maken en het verkeer in de rest van de stad wil concentreren op 

enkele primaire verkeerslussen waarlangs men parkings wil voorzien zoals deze op de Bruul. 

Het parkeren moet in de toekomst bovendien zoveel mogelijk ondergronds. Dessers wees 

echter naar Gent dat zijn grote ambitie om de kernstad autoluw te maken doorkruist ziet door 

de aanwezigheid van enkele grote parkings in de binnenstad. In Leuven doet zich hetzelfde 

voor met de Ladeuzeparking die in de tweede helft van de jaren ’80 werd gebouwd. Waarom 

ook in Leuven niet wachten met de beslissing over de Bruulparking tot het ruimtelijk 

structuurplan voor de stad herzien is, een plan waarvan onder meer verwacht mag worden dat 

het een totale mobiliteitsvisie voor de komende decennia bevat? Alles wijst er immers op dat 

Leuven met een dergelijke degelijk onderbouwde totaalvisie op mobiliteit voor de pinnen zal 

moeten komen om tegenstanders te overtuigen en juridische procedures die het project voor 

jaren hypothekeren te vermijden. 
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