
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatopwarming, droogte, hitte-eiland effect, 

overstromingen, … Elk jaar voelen we meer en meer 

de gevolgen van klimaatverandering. Daarom werkte 

de stad Leuven een nieuw actieplan uit voor de 

implementatie van klimaatadaptieve maatregelen: 

acties die de kwetsbaarheid voor klimaatverandering 

verminderen en de schade ervan beperken. Met de 

slogan ‘Hier dringt het door!’ worden Leuvenaars 

aangesproken en betrokken bij klimaatadaptatie.  

Waarom moet het doordringen?  

Bijna een derde van het Leuvens grondgebied is 

verhard. Daarom zet de stad de komende jaren volop 

in op ontharding: asfalt en beton uitbreken, op een 

andere manier straten aanleggen, waterdoorlatende 

materialen gebruiken, … Bij nieuwe projecten wordt 

enkel verhard waar dat écht nodig is. 

Ontharding in Leuven wordt het nieuwe normaal. Het 

is een breed, overkoepelend verhaal waar we met z’n 

allen samen aan werken. Bovendien volstaat 

ontharden van enkel het openbaar domein niet. Het 

grootste  deel  van  de  Leuvense  verharding  bestaat 

immers uit privéwoningen, -gebouwen en -gronden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is dus noodzakelijk om elke Leuvenaar te 

betrekken in het verhaal. Vaak staan bewoners 

initieel weigerachtig tegenover ontharding en meer 

groen. Ze zien een parkeerplaats verdwijnen of 

vrezen bijvoorbeeld voor overlast door vallende 

bladeren. Met voorbeeldprojecten proberen we de 

Leuvenaar rechtstreeks aan te spreken en tonen we 

hen welke meerwaarde extra groen en minder 

verharding betekenen voor een straat of stoep.  

Hoe dringt het door? 

In de nieuwe beleidscontext van de stad Leuven is een 

klimaatneutrale stad prioriteit. De ambities die 

hieraan gekoppeld zijn, werden verankerd in de 

meerjarenplanning en de nodige budgetten werden 

hiervoor voorzien. De implementatie van dit 

ambitieus klimaatmitigatiebeleid en de adaptatie-

strategie vormen nu reeds het uitgangspunt in de 

ontwerpen van nieuwe projecten die door de stad 

Leuven worden uitgerold. Het bestuur neemt een 

duidelijke voorbeeldrol op zich in deze aanpak. Zo 

werd er een actieplan uitgewerkt dat al op korte 

termijn een belangrijke impact heeft, zowel 

visueel/communicatief als klimaatadaptief. 



Het actieplan bestaat uit volgende vier stappen. 

           Samenstellen van een lijst met mogelijke 

           klimaatadaptieve maatregelen 

Deze lijst is een opsomming van verschillende 

mogelijke maatregelen, waarbij enkele voorbeelden 

uit Leuven worden getoond. Daarnaast wordt ook 

aangegeven op welke locaties deze maatregelen 

zouden kunnen toegepast worden en wat de 

aandachtspunten zijn. Maatregelen in straten en 

stoepen (bv. groenvakken en grasdallen), in de 

omgeving van (openbare) gebouwen (bv. 

groendaken, -slingers en -gevels), op open vlaktes en 

pleinen (bv. waterbeleving en bloemenweides), maar 

ook innovatieve maatregelen zoals tuinstraten en 

daktuinieren, zijn opgenomen in deze inspiratielijst. 

           Selectie voorbeeldprojecten  

Gebaseerd op deze maatregelen werden een aantal 

projecten geselecteerd die fungeren als concrete 

voorbeelden. De projecten hebben een grote visuele 

impact die met laagdrempelige maatregelen en 

zonder grote ontwerpmatige uitdagingen uitgevoerd 

konden worden. Voor elk van deze projecten werd 

een ontwerptraject, planning en participatie-

/communicatietraject vastgelegd. 

          Uitrollen van een bredere communicatie- 

          strategie 

Het creëren van draagvlak staat centraal in dit 

actieplan. Hierbij worden op een innovatieve manier 

alle belanghebbenden betrokken bij de actie en 

wordt deze opgehangen aan een overkoepelende 

kapstok. Dit gebeurt enerzijds door het grotere 

verhaal van klimaatadaptatie op een begrijpelijke 

manier aan een zo breed mogelijk publiek te 

vertellen. Een krachtige slogan ‘Hier dringt het door!’, 

een projectwebsite (www.hierdringthetdoor.be) en 

een bevattelijk filmpje vormen hierin de eerste 

stappen. Anderzijds wordt het verhaal concreet 

gemaakt  door  te  focussen  op  de  klimaatadaptieve 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

maatregelen die nu reeds uitgevoerd worden, zowel 

in de lopende projecten als in de nieuwe 

voorbeeldprojecten. 

          Leuvenaars betrekken voor het aanbrengen 

          van nieuwe projecten 

Het is niet enkel de bedoeling om bewoners te 

informeren, maar ook om hen te motiveren zelf 

klimaatadaptieve maatregelen voor te stellen en te 

realiseren. Een extra groenvak in de eigen straat, een 

infiltratiezone in het nabijgelegen verhard 

speeltuintje of het vergroten van de boomspiegel 

voor de boom waar een Leuvenaar elke dag 

voorbijfietst. De stad Leuven zorgt voor financiële en 

materiële steun, afhankelijk van het type gekozen 

maatregel. 

De campagne wordt op verschillende niveaus 

uitgedragen waardoor ze extra zichtbaarheid krijgt. 

Sommige ingrepen kunnen bijvoorbeeld gekoppeld 

worden aan bestaande premies (vb. voor 

geveltuintjes of het ontharden van de voortuin) en 

aan buurtgebonden initiatieven (zoals de actie ‘Kom 

op voor je wijk’). Dankzij financiële steun van de 

Europese LIFE subsidie, zullen in een volgende fase 

zelfs volledige wijken aangepakt worden, waarbij 

bewoners mee met de stad Leuven de ontwerpen 

zullen uitwerken. 

In Leuven dringt het door! 

De impact van ontharden en vergroenen in de stad is groot. Het water 

kan lokaal infiltreren en de grondwatertafel aanvullen, de straten 

worden aangenamer. En dat merken ook de inwoners. Het 

enthousiasme van de Leuvenaars groeit na elke ingreep en voorstellen 

voor nieuwe projecten lopen binnen. Een geslaagde start van een 

ambitieuze missie! 
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