Waar ligt Parkveld?
Langs de Geldenaaksebaan in Heverlee liggen
de laatste landbouwgronden, bosjes en
braakliggende percelen die als open ruimte de
verbinding vormen tussen Heverleebos, Abdij
van Park en de Molenbeekvallei. Parkveld is
de naam van deze groene zone.

Parkveld Blijft
natuurlijk
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informatiefolder

Parkveld in gevaar!
Het Parkveld in Heverlee is een stuk open
ruimte in de stadsrand en heeft een grote
natuurwaarde. De stad Leuven vindt het een
geschikte plaats voor drie grootschalige
bouwprojecten.
Vele Leuvenaars pleiten er al jaren voor om
deze plannen te herzien en de open ruimte te
behouden voor een klimaatneutrale stad met
groene recreatie en lokale landbouw. Maar ze
stoten op een muur van stilzwijgen en onbegrip
vanwege het stadsbestuur

Verkavel dan maar?
Daarnaast zijn er ook plannen voor een
verkaveling op Parkveld met tientallen huizen. De
internationale bouwfirma Extensa is al vele jaren
in een juridische strijd met de buurtbewoners
hierover. Al drie keer oordeelde de Raad van
State dat de procedures voor een verkaveling niet
gevolgd zijn. En opnieuw legt Extensa haar
aanvraag op tafel.
De ontsluiting van deze verkaveling zou via de
Geldenaaksebaan verlopen. De gevolgen laten
zich raden: veel auto, weinig mobiel.

Industrie boven natuur dan maar?
Er zijn plannen voor een uitbreiding van de
ambachtenzone van Haasrode op Parkveld. Die
uitbreiding zal de open ruimte doen
verdwijnen, landbouwbedrijven van hun grond
beroven en enkele bewoners onteigenen. Veel
logischer zou het zijn om eerst en vooral de
bestaande ambachtenzone en het researchpark
beter in te richten en de leegstand op te lossen.

En de klimaatneutrale stad dan?
Deze bouwwerken zullen een grote groene zone
onherroepelijk betonneren. En ze zullen een
opwarmend effect hebben in de plaats van het
afkoelend effect dat Parkveld nu heeft.
Deze plannen ondermijnen de geloofwaardigheid van Leuven en haar klimaatneutrale
ambitie. Een dergelijke stad dient zijn open
ruimtes te respecteren, zijn boeren te koesteren,
en met zijn bewoners te spreken over grote
plannen. Leuven doet niets van dit alles.
Een dergelijk beleid staat niet ten dienste van de
Leuvenaars en dwingt ons om actief te zijn. We
nodigen u uit om u over deze plannen te
informeren via de website www.parkveld.org. Of
u kan ook eens langs gaan bij de ecologische
samentuin Parkveld, sinds drie jaar een
constructieve bezetting van een terrein van
Extensa.

Lintbebouwing in de hoogte dan maar?
Er zijn ook nog eens plannen voor acht
appartementsgebouwen op een lint langs de
Geldenaaksebaan, zes verdiepingen hoog. Dit
wordt een grote hinder voor de verbinding
tussen de groene zones van Heverleebos en Abdij
van Park/Molenbeekvallei. Het is met name
Parkveld die deze verbinding maakt en het
toelaat dat dieren en planten over een groter
gebied beschikken, wat hun overlevingskansen
doet toenemen.

