PERSUITNODIGING
DE BRUUL BRULT: ACTIE EEN PARK, GEEN PARKING!
Donderdag 10 maart voert De Bruul brult vanaf 18u30 actie voor en in de kapel van de
Romaanse Poort. Vanaf 19u vraagt het Leuvense stadsbestuur daar “uw mening over de
inrichting van het vernieuwde park Den Bruul”.
Omwonenden van park Den Bruul vonden twee weken geleden dit pamflet in hun brievenbus:

Het openingszinnetje “De komst van de ondergrondse parking biedt kansen voor een nieuw park.”
illustreert pijnlijk welke waarde het stadsbestuur hecht aan inspraak van de bevolking. Het
openbaar onderzoek over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Den Bruul oogstte 81 bezwaarschriften
van buurtbewoners en andere verontruste Leuvenaars. Die bezwaarschriften moeten allemaal
besproken worden door de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. De commissie zal het
stadsbestuur nadien adviezen verstrekken. Maar het bestuur vindt het niet nodig om die af te
wachten en stelt eens te meer dat de Bruulparking er komt. Bovendien organiseren onze
bestuurders schaamteloos een 'inspraaksessie' over de herinrichting van het park! Kan het
hypocrieter?
Wat blijft er over van het Bruulpark als de parkeergarage wordt gebouwd?
In hun bezwaarschrift stellen de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud:
“Het tweede bezwaar heeft betrekking op het teloorgaan van waardevolle beplanting in het
huidige park. Het betreft niet alleen waardevolle oudere bomen (niet als zodanig aangeduid op het
plan van de bestaande toestand) die zullen verdwijnen, maar ook bestaande bomen die nu worden
behouden maar die in hun voortbestaan worden bedreigd door wijziging van de grondwatertafel.
Ook tijdens de aanleg van de parking zelf worden belangrijke schommelingen in de
waterhuishouding verwacht, wat een negatief effect zal hebben op de resterende

groenvoorziening.”
De natuurvereniging schrijft verder:
“Een volgende bezwaar heeft betrekking op de toestand na de aanleg van parking en park: de
grote verharde oppervlakte van de parking onder nauwelijks 1 meter gronddekking is nauwelijks
voldoende voor het aanplanten van lagere struiken, zeker niet voor hoogstammige bomen.
Bovendien zal de aanwezige beplanting negatief beïnvloed worden door de sterk wisselende stand
van het bodemwater.”
Ook Natuurpunt Leuven uitte haar bezorgheid in een bezwaarschrift:
“Het behouden van een aantal waardevolle bomen is een positieve zaak. Jammer genoeg moeten
voor de bouw van de parkeergarage heel wat bomen en bomengroepen sneuvelen. Deze bomen
zijn zeer belangrijk voor het landschappelijk karakter van Den Bruul. Zij zorgen voor een
aangename groene omgeving en vooral de bomengroepen bieden heel wat avontuurlijke
speelkansen.”
En verder:
“Parkings zijn gekend als plaatsen waar tot vele malen het gemiddelde aan fijn stof wordt
uitgestoten. Dit betekent dat de gebruikers van de recreatieve voorzieningen van jongs af aan
geconfronteerd worden met hoge pieken van fijn stof. Hoogstammig groen kan de nadelige
effecten ervan beperken.
Bovendien heeft beplanting een afkoelend effect. Omwille van de klimaatwijziging stijgt de
temperatuur in de steden aanzienlijk en één van de adaptieve maatregelen is net het voorzien van
voldoende bomen en andere beplanting.
Het voorschrift om de gronddekking op de parking te beperken tot slechts 1 meter maakt het
aanplanten van bomen op de parking onmogelijk.”
Hoe luid het stadsbestuur ook roept dat het park na de bouw van de parking in ere zal hersteld
worden, het zal die belofte niet waarmaken. Simpelweg omdat een park die naam waardig niet
verenigbaar is met de plannen van het stadsbestuur.
TIJD VOOR ACTIE!
Afspraak: donderdag 10 maart, 18.30 uur, kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 in Leuven
Contactpersoon: Tobias Van Os – info@debruulbrult.be – 0468 113 033
Meer info?
 www.facebook.com/BruulparkingNEE/
 www.debruulbrult.be
De Bruul brult is een initiatief van buurtbewoners en andere Leuvenaars die gewonnen zijn voor
een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ze willen graag in dialoog treden met het stadsbestuur en
constructief mee nadenken over een echte autoluwe stad. Een parkeergarage onder park De Bruul
hoort daar volgens de actiegroep niet in thuis.

