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Einde�augustus,�begin�september�was�er�een�publieke�consultatie�
rond�de�“Kennisgeving plan-MER gewestelijk RUP ‘Afbakening 
regionaal stedelijk gebied Leuven.”

De�Europese�richtlijn�2001/42/EG�bepaalt�nl.�welke�plannen�aan�
een�milieueffectrapportage�onderworpen�moeten�worden.�Dat�
geldt�voor�alle�ruimtelijke�uitvoeringsplannen�en�dus�ook�voor�
de�‘Afbakening�regionaal�stedelijk�gebied�Leuven’,�vandaar�deze�
kennisgeving.

Deze�afbakening�van�het�regionaal�stedelijk�gebied�Leuven�vloeit�
voort�uit�het�Ruimtelijk�Structuurplan�Vlaanderen�(RSP)�dat�
57�stedelijke�gebieden�selecteerde�waar�een�stedelijk�beleid�
gevoerd�moet�worden.�13�van�deze�stedelijke�gebieden�(de�zgn.�
centrumsteden)�worden�regionaal�stedelijke�gebieden�genoemd�
en�Leuven�is�één�van�deze�13.�Het�RSP�maakte�de�afbakening�van�
regionaal�stedelijke�gebieden�de� 
bevoegdheid�van�het�Vlaamse�Gewest.

Iedereen�mag�op�deze�‘kennisgeving’�
reageren�en�zijn�commentaar�geven,�maar�
men�mag�ook�voorstellen�doen�en/of�
gebieden�aanduiden�voor�de�ene�of�andere�
functie.

Toelichting: Een eerste stap is dus 
de plan-MER procedure en daarin 
weer als eerste stap het bepalen van 
de te onderzoeken alternatieven en 
milieueffecten. Dit gebeurt in de zgn. 
‘nota voor publieke consultatie’. Deze 
nota ligt een maand lang ter inzage. 
Iedere betrokkene kan vanuit zijn 
kennis van de omgeving aangeven 
welke milieueffecten volgens hem 
onderzocht zouden moeten worden 
en op welke manier dit kan gebeuren. 
Bovendien kan je mogelijke locatie- of 
inrichtingsalternatieven voorstellen.
Op basis van de resultaten van de 
nota en de inspraakronde zal de 
dienst MER van de Vlaamse overheid 
richtlijnen opstellen voor het plan-
MER. Dan kan begonnen worden 
met het milieueffect-onderzoek dat 
zal resulteren in een rapport (plan-
MER). Dit rapport moet worden 
goedgekeurd door de dienst MER van 
de Vlaamse overheid. Deze dienst 
toetst of het rapport gevolg geeft aan 
de opgestelde richtlijnen.
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Deze�kennisgeving�bevat�héél�wat�uitspraken�over�diverse�
natuurgebieden�en�landschappelijk�waardevolle�gebieden�in�het�
afgebakende�geheel,�uitspraken�die�regelrecht�in�tegenspraak�
zijn�met�de�natuurwaarde�en�landschappelijke�waarde�van�die�
gebieden.�Nogal�eigenaardig�is�de�vaststelling�dat�één�van�die�
waardevolle�gebieden�wél�grenst�aan�het�afgebakende�gebied�maar�
er�niet�in�wordt�opgenomen.�Het�gaat�hier�over�de�Wingevallei.

De�Wingevallei�is�niet�zomaar�een�gebiedje,�de�Wingevallei�is�
een�onvervangbaar�Natura�2000�gebied�met�een�waardevolle�
flora�en�fauna�die�men�(maar�weer�eens)�wil�bestemmen�als�
ambachtenzone.�Daarenboven�is�dit�een�overstromingsgebied�en�
dus�niet�geschikt�voor�bebouwing,�toch�niet�als�men�die�bebouwing�
droog�wenst�te�houden�(Als�we�ons�enig�sarcasme�mogen�
veroorloven,�dan�zou�men�hier�inderdaad�kunnen�spreken�van�
‘watergebonden’�bedrijven).
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Binnen�het�afgebakende�gebied�wordt�ook�het�onderzoek�
aangekondigd�naar�de�bestemming�als�‘hoofdkwartierzone’�van�
landschappelijke�pareltjes�zoals�de�Mollekensberg�te�Herent�en,�
aan�de�overkant�van�de�E314,�het�Kareelveld�te�Leuven-Winksele.
Er�worden�ook�andere�zaken�‘onderzocht’:�de�stad�Leuven�probeert�
al�ettelijke�jaren�om�het�reeds�sterk�geplaagde�Parkveld�te�Heverlee�
te�gebruiken�enerzijds�voor�de�uitbreiding�van�de�ambachtenzone�
en�anderzijds�als�‘woonbosgebied’.�Dit�staat�zo�reeds�beschreven�in�
het�Ruimtelijk�Structuurplan�Leuven�(RSPL)�van�2004.�In�dat�RSPL�
worden�daar�allerlei�ecologische�randvoorwaarden�aan�gekoppeld,�
o.a.�het�behoud�van�de�corridorfunctie�tussen�de�groenzone�rond�
de�Abdij�van�Park�en�Heverleebos.�Bij�de�eerste�pogingen�tot�
ontwikkeling�werden�echter�heel�wat�van�die�randvoorwaarden�
‘vergeten’.�Dat�(en�nog�andere�redenen)�hebben�er�voor�gezorgd�
dat�bezorgde�Leuvenaars�naar�de�Raad�van�State�trokken.�Dit�
scenario�heeft�zich�achteraf�een�paar�keren�herhaald�(hoe�ging�dat�
weer�met�die�ezel�en�die�steen?)�en�blijkbaar�heeft�men�nog�niets�
geleerd�want�deze�kennisgeving�diept�weer�eens�hetzelfde�scenario�
op.
Meer�dan�genoeg�redenen�voor�Natuurpunt�Oost-Brabant�om�een�
nota�met�opmerkingen�in�te�sturen.�Nota�waarin,�naast�de�vraag�
naar�meer�onderzoek�over�bepaalde�bestemmingen,�ook�gewezen�
wordt�op�ongerijmdheden�zoals�de�Wingevallei.

De�ingestuurde�nota�kan�je�vinden�op�de�website�van�NPOB:�www.
natuurpuntoostbrabant.be
Naast�NPOB�hebben�ook�de�Vrienden�van�Heverleebos�en�
Meerdaalwoud�een�nota�ingestuurd�en�wellicht�ook�aparte�NP�
afdelingen.

Yves	Vanden	Bosch
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Succesvolle  
Nacht van de Vleermuis

Zaterdag 29 augustus 2015

Een organisatie van  
Natuurpunt Herent, Kampenhout, Kortenberg en MaViSt.

Er�kwamen�63�deelnemers�opdagen�op�de�
Nacht�van�de�vleermuis.
Aan�de�hand�van�een�powerpoint�
presentatie�werden�wij�in�de�wereld�van�
de�vleermuis�binnengeleid.�Dat�deed�Hans�
Marijns�op�een�verstaanbare�manier�voor�
kinderen,�maar�ook�voor�volwassenen.

Na�de�presentatie�gingen�we�samen�met�
‘Batman’�op�zoek�naar�vleermuizen.�
Tijdens�de�eerste�50�meter�kregen�we�de�
dwergvleermuis��al�te�zien.
Op�een�open�plek�achter�het�bos�legde�
Batman�(Gerard�Moors)�aan�de�kinderen�
op�een�speelse�manier�uit�wat�zoal�hinder�
kan�veroorzaken�voor�de�vleermuizen.�Daar�
kregen�we�meerdere�keren�een�vleermuis�in�
zijn�vlucht�te�zien.�Verder�ging�onze�wandeling�langs�het�golfterrein�
van�Kampenhout�naar�een�vijver.�Daar�konden�we�kennis�maken�
met�de�watervleermuis.
We�kwamen�ook�langs�een�ijskelder,�een�winterslaapplaats�voor�
vleermuizen.

Terug�aangekomen�op�ons�vertrekpunt�in�
Relst,�konden�we�genieten�van�een�drankje.�
Na�zo’n�stevige�wandeling�konden�we�dat�
goed�gebruiken.�Er�werd�rijkelijk�genoten�van�
een�‘Torfbroek�Trippel’.

Santé

Frisse Neuswandeling  

in Veltem-Beisem
Zondag 3 januari 2016

Onze�‘Frisse�Neuswa
ndeling’�laat�je�dit�ja

ar�kennismaken�

met�het�open�landscha
p�tussen�de�Molenbeekvallei�en�he

t�

Silsombos.�Nadien�brengen
�we�samen�een�toast�uit�op�h

et�

nieuwe�jaar�met�bubbels�en�een�kn
abbel!�

Afspraak:�14u30�aan�de�parki
ng�Sint-Michieskerkje�kerkje,��

� Kerkstraat,�Veltem-Beisem.�

Deelname:�leden�Natuurpunt�g
ratis,� 

� niet-leden�betalen�€�
1�p.p.

Info:�Patrick�Luyten,�049
5�59�85�33

Groene Vallei cafés

De�Groene�Vallei�vormt�een�oase�in�het�drukbevolkte�gebied�
tussen�Leuven,�Brussel�en�Mechelen.�Het�is�een�groot�en�divers�
gebied�met�moerassen,�bossen,�graslanden,�landbouw�en�
wijdse�vergezichten.

De Groene Vallei organiseert praatcafés:
• Biodiversiteit in de Groene Vallei�op�10�december�2015�

om�20u00�in�C.C.�De�Wildeman,�Schoolstraat�15,�Herent�
(oud�gemeentehuis)

• Erfgoed in de Groene Vallei�op�7�januari�2016�om�20u00�
in�Steenokkerzeel

• Water in de Groene Vallei�op�11�februari�2016�om�20u00�
in�Kortenberg

Voor�de�exacte�locaties�van�de�praatcafés�in�Steenokkerzeel�en�
Kortenberg,�zie:� 
www.facebook.com/NatuurparkDeGroeneVallei� 
of�e-mail�sarah.tilkin@natuurpunt.be
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