
De Bruul brult:

Huizen en park bedreigd door veel te dure Bruulparking!

Van 4 tot 10 maart organiseerde de stad Leuven een infomarkt over een nieuw circulatieplan voor 
de binnenstad, dat dit jaar al gedeeltelijk in voege zou moeten treden. Er volgen nog enkele 
stadsgesprekken over verschillende stadsdelen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het 
circulatieplan, al dan niet bijgespijkerd, op 30 mei goedkeurt. Centraal in dat plan staat het autoluw 
maken van het 'historische' stadscentrum. De bouw van een parkeergarage voor 600 wagens onder 
het park De Bruul is voor het stadsbestuur een conditio sine qua non om het plan te laten slagen.

De actiegroep De Bruul brult vraagt zich af waarom. Er is immers al bijzonder veel 
parkeergelegenheid in Leuven, waaronder verschillende centrum- en randparkings. Sommige staan 
geregeld vol, andere worden onderbenut, nog andere staan vaak bijna helemaal leeg. Bovendien wil 
Leuven tegen 2030 klimaatneutraal zijn. Eén voorwaarde is dat het gemotoriseerd verkeer drastisch 
wordt ingeperkt. Dat doe je niet door parkings bij te bouwen, en al zeker niet in het stadscentrum.

Schade aan woningen

Maar er is meer waar De Bruul brult zich zorgen over maakt. Het lijkt er op dat het stadsbestuur 
weinig of geen rekening houdt met de gevolgen voor de omwonenden. De bouw van zo'n parking 
alleen al zou wel eens een groot aantal omwonenden letterlijk schade kunnen berokkenen. Jan 
Delrue is burgerlijk ingenieur-architect en doceerde aan de KU Leuven. Hij is bijzonder bezorgd: 
“Er is het gevaar voor bouwschade in de wijk ten gevolge van het neerslaan van het grondwater 
(bronbemaling) tijdens de uitvoering van de bouwwerken. Ik schat dat, om een capaciteit van 600 
wagens te halen, drie ondergrondse bouwlagen nodig zijn. Durft men het grondwater zo diep 
neerslaan (bronbemaling met pompen), dan is ernstige zetting en dus bouwschade te vrezen.”

Jan Delrue legt uit waarom: “De Bruul en een ruime omgeving ervan is alluviale grond, afgezet 
door de Dijle, die vrij in de vallei heeft gemeanderd in wijzigende lussen en er een dikke 
samendrukbare leem heeft afgezet. Alle (oudere) op kleine diepte gefundeerde gebouwen zullen 
extra zettingen ondergaan en ernstige scheurvorming vertonen. Ganse rijen huizen in de 
Fonteinstraat, de buurt van de Mechelsestraat enz. lopen zulk gevaar. Ook recentere gebouwen op 
korte palen of op putfunderingen moeten onderzocht worden. En ook bijgebouwen, tuinmuren enz. 
zijn kwetsbaar.”

De ingenieur spaart zijn kritiek op het stadsbestuur niet: “Er bestaan bouwtechnieken (top-down, 
slibwanden…) die geen neerslaan van het grondwater vergen, maar die zijn, vergeleken met 
uitvoering in droge bouwput, veel duurder. Over een precies bouwplan, laat staan de 
uitvoeringstechniek, is nog niets geweten, wat de ‘oppervlakkige’ beslissing van het schepencollege
in vraag stelt, zelfs ridicuul maakt.”

Jan Delrue maakte enkele foto's (zie bijlage) van, al dan niet gerepareerde, scheuren en barsten in 
gebouwen in de omgeving van de Bruul. Hij licht toe: “Deze schadegevallen tonen de gevoeligheid 
aan voor zettingen in de ruimere wijk in het verleden. Ze voorspellen de bouwpathologie bij een 
ondoordachte uitvoering van de parkeerkelder. Dergelijke schade in het verleden is het gevolg van 
matige wijzigingen in het grondwaterpeil. Dat werd tijdelijk verlaagd voor de bouw van veelal 
ondiepe kelders en voor rioleringswerken in belendende straten. Sommige voegen zijn bij latere 
reparaties hersteld: zij zullen zeer makkelijk weer openen. Andere zijn de som van meerdere in de 
tijd gespreide zettingen.”

Jan Delrue adviseert de omwonenden van De Bruul: “In elk geval moeten de eigenaars van alle 
geviseerde woningen en appartementen in een nog nader te omlijnen gebied (afhankelijk van 
bouwdiepte en uitvoeringstechniek van de Bruulparking, nog onbekend vandaag) vorderen dat een 



officiële plaatsbeschrijving (état-des-lieux) van de ganse woning of van alle appartementen door 
een beëdigde landmeter wordt opgesteld. Dit moet absoluut vóór de aanvang van de werken aan de 
Bruulparking gebeuren. In zulk document wordt elke al vooraf bestaande scheurvorming vermeld 
en gedocumenteerd. Foto’s zijn daarbij zeer nuttig. Dit dossier vormt de enige juridische en 
onbetwistbare basis voor elke schadeclaim nadien. De kosten hiervan zijn voor de bouwheer, het 
stadsbestuur en/of de bouwpromotor. Dit is door het burgerlijk wetboek verzekerd. Het kan hier 
voor de Bruulparking makkelijk om zo‘n 200 woongelegenheden gaan.”

Bomen verdwijnen of sterven

Volgens het grafisch plan van het RUP Den Bruul (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zal slechts een 
beperkt aantal bomen behouden worden. Het voortbestaan van de bomen aan de kant van de 
Brouwersstraat en van de Fonteinstraat wordt niet gegarandeerd. De Bruul brult betwijfelt of de 'te 
behouden bomen' de bouw van de parking zullen overleven.

Ingenieur-architect Jan Delrue rekent ons voor: “In de officiële RUP-studie wordt een mogelijk 
ontwerp van inplanting voor de ondergrondse parking voorgesteld. Dit is een L-vormige bunker met
overwerkse maten die 90m x 120m benaderen (binnenkant L-vorm  60m x 90m). Deze maten zijn 
afgeleid van een projectie op een GoogleEarth luchtfoto. (De precisie is bijzonder groot.) Dit geeft 
een oppervlakte van 5.400m² die een capaciteit van circa 200 wagens per bouwlaag toelaat. De 
voorgestelde schets heeft twee bouwvleugels van 30m breedte. Dit lijkt onrealistisch, tenzij men 
enkel kleine stadswagens zou toelaten, wat niet de bedoeling kan zijn. De talrijke bedrijfswagens 
zijn van een groter kaliber. Realistischer is twee rijstroken/parkeerstroken van 17.5m en wanddikten
voor waterkering van telkens minstens 30cm, of minimum 35.60m.”

Jan Delrue vervolgt: “Dus blijkt de impact op het terrein groter en is de rode beuk (fagus sylvatica 
purpurea) in de oksel van de L-vorm zeker bedreigd en veroordeeld op korte termijn. Een beuk 
heeft een uitgebreid stelsel van oppervlakkige wortels die voedingsstoffen uit verteerd blad, 
meststof en zuurstof uit de lucht opnemen. Daarenboven lopen verticale wortels tot in het 
grondwater; op de Bruul is dat op zeer beperkte diepte. Kwetst men dit stelsel, dan zal de boom 
teruglopen en op enkele jaren afsterven. Normaal is de kruin van een beuk blikdicht. Twee jaar na 
de kwetsuur is de kruin ijl en doorzichtig en het derde, hooguit vierde jaar is de boom dood. In 
Leuven zijn de laatste tien jaar door slecht stedenbouwkundig begrip monumentale beuken 
vernietigd: Hoge Heuvel,  Halvestraat, Mercatorgebouw…”



De ingenieur koestert ook voor de andere bomen weinig hoop: “Het verlagen van het 
grondwaterpeil, dat bepaald wordt door de aanpalende Dijle, is onvermijdelijk tijdens de uitvoering 
van de werken. Dat zal de beuk, maar ook alle andere ‘te bewaren’ bomen op het Bruulpark, 
gedurende maanden afsnijden van de bevoorrading van grondwater. Dit zal de beuk zeker, en de 
andere bomen waarschijnlijk vellen.”

Jo Symons, voorzitter van natuurvereniging Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, deelt de 
vrees van Jan Delrue. In zijn bezwaarschrift tegen het RUP Den Bruul stelt hij: “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.”

Ook Yves Vanden Bosch, voorzitter van Natuurpunt Leuven, diende een bezwaarschrift in tegen het 
RUP Den Bruul. Een uittreksel: “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.”

Yves Vanden Bosch gaat 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.”

Ook over de vernieuwing van het park nadat de bouw van de Bruulparking is voltooid, is Jan Delrue
sceptisch: “Het RUP gaat ervan uit dat na de constructie van de parkeerbunker een nieuw park kan 
worden aangeplant. Boven op een betonplaat, het dak van een bunker, kunnen hooguit struiken en 
bloemperken aangebracht worden, tenzij men een metersdikke grondmassa aanbrengt. Daarvoor 
moet de kuip zelf enkele meters dieper worden aangezet om het natuurlijke landschap te 
respecteren. Maar zelfs dan lopen de bomen risico bij een langdurig droge periode, tenzij 
spectaculaire (en dure) bewateringssystemen worden voorzien.”



Jo Symons bevestigt:“Een volgende bezwaar heeft betrekking op de toestand na de aanleg van 
parking en park: de grote verharde oppervlakte van de parking onder 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. De bodemlaag moet derhalve veel ruimer voorzien worden dan de 1 
meter in het huidige ontwerp.”

Jan Delrue vervolgt: “Voor de Bruulparking worden, volgens het RUP, meer dan tien volwassen 
prachtige bomen opgeofferd. Men belooft die te vervangen door nieuwe, uiteraard zeer jonge 
bomen. Dit is geen vergelijk: om gelijke tred te houden zou men eenzelfde aantal jaarringen moeten 
vergelijken, wat betekent dat men een klein bos zou moeten aanleggen, groter dan het Bruulterrein. 
Trouwens, het parkkarakter is de verdienste van de grote bomen die er staan, en niet van de 
aanplanting van jonge boompjes die er zouden komen. In dat geval kan de titel “park” pas over 
tachtig jaar (rond 2100) weer geclaimd worden.”

Jo Symons vult aan: “Het effect van het verdwijnen van oude bomen mag niet onderschat worden. 
Ter illustratie: in een studie van Bomenstichting Nederland werd aangetoond dat een beuk van 100 
jaar met een hoogte van 25 meter per uur 2829 g koolzuur assimileert en 2057 g zuurstof 
produceert, hetzij een equivalent van 1600 jonge beukjes om zijn gratis ecosysteemdiensten te 
vervangen.”

De Bruul brult vreest dat, als de parking gebouwd wordt, Leuven nadien geen park meer zal hebben
op De Bruul, maar een plantsoen. En daar kunnen we niet mee leven.

Kostprijs: zwaar onderschat

De stad raamt de kosten voor de bouw van de Bruulparking op 22 miljoen euro. Dat is 
waarschijnlijk een zware onderschatting. Jan Delrue: “Bouwtechnisch kan men de vraag stellen of 
het ‘mogelijk ontwerp inplanting’ van het RUP Den Bruul wel enige kans maakt. Dat men tot drie 
bouwlagen diep in het grondwater gaat, geeft een fenomenale opwaartse druk op de betonkuip. 
Tijdens de ‘droge’ uitvoering moet het grondwater diep worden weggepompt. Daar zijn technische 
oplossingen voor, maar die zijn verschrikkelijk duur. De raming die de stad vooropstelt, is een cijfer
uit het leerboekje. In bouwmiddens is men al vertrouwd met de cynische factor Pi (3,14…): 
bouwwerken die meer dan driemaal het startbudget verslinden.”

“De geplande parking ligt in een uitgebreide alluviale vlakte van de Dijle: het actueel tracé en  de 
historische meanders. Heel wat oudere woningen in dat ruime gebied zijn in baksteen op ondiepe 
funderingen opgetrokken. Het neerslaan van de watertafel tijdens de werken zal bijkomende 
zettingen van deze woningen met zich meebrengen. Ook deze bouwschade moet in de operatie 
parking Bruul worden meegerekend.”

“Het feit dat deze eerste schets een L-vorm is, duidelijk met de naïeve bedoeling een toch 



veroordeelde beuk te sparen, compliceert de constructie: de torsie op de kuip bij opwaartse druk is 
bijzonder groot. Het opdelen van de bunker met zettingsvoegen is op zich geen sinecure en lost het 
drukverschil op de onderdelen niet op.”

Kladwerk

De Bruul brult maakt zich grote zorgen over de (schijnbare?) ondoordachtheid die de stad hier aan 
de dag legt. Het RUP Den Bruul bulkt van de (goede?) intenties, maar op de vraag hoe het plan te 
rijmen valt met Leuven Klimaatneutraal 2030, blijft het oorverdovend stil. Op de infomarkt over dit
RUP in december ll. vroeg De Bruul brult hoe men zou vermijden dat spelende kinderen en andere 
gebruikers van het park het fijn stof en de uitlaatgassen uit de parking zouden inademen. Volgens 
het plan zullen die immers via het park geventileerd worden. Het antwoord was: “Dat moeten we 
nog bekijken.”

De Bruul brult vraagt dat het stadsbestuur, voor het een volgend openbaar onderzoek lanceert, een 
realistische studie zou laten maken. Zo'n studie bevat minstens een uitgewerkt voorontwerp én een 
realistische kostenraming. Wij kopen geen kat in een zak, toch?

De haast die het stadsbestuur heeft om het nieuwe circulatieplan door te drukken, waarvan de 
Bruulparking een wezenlijk onderdeel is, creëert zeer begrijpelijk ongerustheid bij bewoners, 
handelaars en tal van andere betrokkenen. Met de grote principes, de binnenstad leefbaarder maken 
en tegelijk bereikbaar houden, is wellicht bijna iedereen het eens. Wie kan daar nu iets op tegen 
hebben? Maar over het circulatieplan zoals het is voorgesteld, zijn de meningen, zacht uitgedrukt, 
verdeeld. Dat heeft enerzijds te maken met onwetendheid: het kost tijd om mensen te informeren. 
Anderzijds roept elke (drastische) verandering weerstand op. Die kan je grotendeels overwinnen 
door langdurig overleg en door alle stakeholders vanaf het begin bij de denkoefening te betrekken. 
Een circulatieplan voorstellen, dan vlug vlug wat stadsgesprekken organiseren en het al dan niet 
aangepaste plan twee maanden later al ter stemming voorleggen aan de gemeenteraad, doet twijfel 
rijzen over de waarde die het stadsbestuur aan inspraak en participatie hecht.

Tot slot nog dit: bekijk de primaire (auto)verkeerslus in het groene stadsgedeelte van het 
circulatieplan (http://www.leuven.be/binaries/circulatieplan_tcm16-82997.pdf). Wat stel je vast? Er 
is geen route voorzien voor al wie de Ladeuzeparking uitrijdt! Zoek de andere fouten... Wat is de 
basis voor de stadsgesprekken dan? Juist ja, kladwerk!

De Bruul brult roept het stadsbestuur op om meer tijd te nemen voor een grondige consultatie van 
de Leuvense bevolking en alle andere betrokken partijen. De stadsgesprekken die momenteel 
georganiseerd worden, kunnen een goede start zijn van een langer participatietraject waarin alle 
actoren de tijd krijgen om elkaars standpunten beter te leren kennen. Bovendien kunnen ze zo 
samen tot oplossingen komen die door een grote meerderheid gedragen worden.

Tobias Van Os

De Bruul brult

info@debruulbrult.be – 0468 113 033

Jan Delrue is te bereiken via jan@delrue.com 
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bijlagen:

– foto's bouwschadegevallen nabij Bruulpark: foto's van al dan niet herstelde breukvoegen en 
zettingen in muren en gebouwen nabij park Den Bruul, met situering en bondige toelichting

– bruul na parking: optimistische simulatie van het park na de bouw van de parking (de beuk 
en andere te behouden bomen staan er nog op), bekeken vanuit de Pereboomstraat

– inrit Bruulparking: simulatie van de Brouwersstraat ter hoogte van de in- en uitrit van 
parking Den Bruul

– footprint Bruulparking: simulatie van de Bruulparking met afmetingen op basis van het plan 
dat bij de documenten van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Den Bruul zit


