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In dit eerste nummer van 2019 blikken we even terug op enkele noemenswaardige momenten zoals het 
afscheid van Louis Tobback na 24 jaar burgemeesterschap en de film over zijn politieke leven die naar 
aanleiding van dit afscheid werd gemaakt.
We brengen de stadshernieuwing in woord en beeld die Leuven de voorbije 25 jaar op een onherkenbare 
manier transformeerde naar een hedendaagse stad. 

We kijken ook graag even terug naar het succesvolle Arenberg Festival dat met meer dan 70.000 bezoekers 
succesvol afsloot en naar de druk bijgewoonde Nieuwjaarsrecepties van Horeca Leuven en Liefst Leuven, 
waar deze laatste ook haar jaarprogramma voor 2019 voorstelde.

We stellen je graag de plannen voor die op tafel liggen voor de herbestemming van het Stadhuis en lichten een sluier op van de diverse 
werkzaamheden aan het Hogeschoolplein, waar het Pauscollege zal gerenoveerd worden en belevingssite ‘The Brewery Project’ in de 
maak is.

Veel leesgenot!
Yves De Pauw, Verantwoordelijke uitgever

woord voor woord

inhoud
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Heb je een zaak of ben je zelfstandige in Leuven ? Wil jij 
ook Handelen in je bus ?

Contacteer het secretariaat. Geef je naam, adres en 
BTW-nummer (uit Leuven natuurlijk) en vanaf het 
volgende nummer ontvang je ook gratis Handelen in 
je bus.

Handelen is het magazine van Handelen in Leuven 
vzw voor de Leuvense midden stand. Handelen wordt 
voor het grootste deel door vrijwilligers gemaakt, 
gedre ven Leuvenaars die zich inzetten voor de 
promotie van de Leuvense handel.
Handelen verschijnt 6 keer per jaar. Handelen komt 
tot stand met de steun van Stad Leuven.

Het hele creatieproces van dit tijdschrift 
(prepress, druk, afwerking en levering) 
verloopt 100% klimaatneutraal, 
gecertificeerd door de CO2logic-
Vinçotte label, de garantie voor echte 
klimaatinspanningen.
Meer info vindt u op 
www.vanderpoorten.be/klimaatneutraal-drukwerk
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Bij deze is het afgelopen
In het historische stadhuis heeft burgemeester Louis Tobback 
op 2 januari officieel het Leuvense bestuur overgedragen aan 
zijn opvolger Mohamed Ridouani. Tobback was gedurende vier 
opeenvolgende legislaturen (in totaal 24 jaar) burgemeester en  
verliet na de wettelijk vereiste procedure de gemeenteraad met 
de nu al legendarische woorden: “Bij deze is het afgelopen”. 
Waarna hij een Stella ging drinken.

Mohamed Ridouani gaf enkele dagen 
later tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van het stadsbestuur, de KU Leuven 
en de lokale militaire overheid zijn 
eerste officiële toespraak als burge-
meester. Hij vertelde dat de Leuvense 
bevolking ieder jaar toeneemt met een 
duizendtal mensen, de tewerkstelling 
jaarlijks groeit met 8% en de economie 
met 4%. 

Op al die vlakken groeit Leuven dubbel 
zo snel als de andere grote Vlaamse 
steden. Het succes zet echter druk op 

zaken zoals huisvesting, ruimtelijke 
ordening, mobiliteit en onderwijs.

Het nieuwe stadsbestuur wil een 
nieuw wetenschapspark creëren op 
Leuven Noord en het bestaande park 
op Arenberg uitbreiden om de KU Leu-
ven in staat te stellen te blijven 
groeien. Ridouani verwees ook naar de 
geplande uitbreiding van kantoorop-
pervlakte aan de Vaartkom en de bouw 
van enkele honderden woningen op de 
Hertogensite en pleitte tevens voor 
een stadsregionale aanpak waarbij 

problemen samen met de naburige 
gemeenten worden aangepakt. Zelfs 
steden zoals Aarschot, Diest en Tienen 
kunnen daarin een rol spelen, net als 
Hasselt en Genk waar de KU Leuven 
reeds actief is.

Op dezelfde receptie pakte ook rector 
Luc Sels uit met enkele cijfers. De KU 
Leuven stelt momenteel 22.000 men-
sen tewerk, waarvan 13.000 in de uni-
versiteit en 9.000 in de universitaire 
ziekenhuizen. Alleen al de 13.000 puur 
universitaire jobs zijn goed voor een 
indirecte tewerkstellingscreatie van 
80.000 personen. In de periode 2016-
2017 werd de economische meer-
waarde die de universiteit genereert op 
7,4 miljard euro op jaarbasis geschat, 
waarvan 6,4 miljard euro in ons land. 
In die cijfers zijn de universitaire zie-
kenhuizen dus niet inbegrepen. Luc 
Sels stelde dat een universiteit dus 
veel meer is dan een school en een 
onwaarschijnlijk sterke impact heeft 
op de ontwikkeling van een regio.
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70.000 bezoekers voor Arenberg 
Festival
Het Arenberg Festival dat op verschillende manieren het 
markante adellijke geslacht Arenberg terug tot leven bracht, 
is voorbij. Het veelzijdige programma bracht met een dertigtal 
projecten in totaal 70.280 mensen op de been. Het hoogtepunt 
waren de tentoonstellingen in M - Museum Leuven en de 
Universiteitsbibliotheek, die in totaal 53.665 bezoekers 
aantrokken. De tentoonstelling ‘Macht en Schoonheid. De 
Arenbergs’ in museum M was de absolute blikvanger met 
45.641 bezoekers. Het Arenberg Festival was een initiatief van 
KU[N]ST Leuven vzw, het samenwerkingsverband van de stad 
Leuven en de KU Leuven.

Ter vergelijking: de tentoonstelling ‘Op 
zoek naar Utopia’ in museum M lokte 
twee jaar geleden 90.137 bezoekers. Het 
hele programma bestond toen uit bijna 
80 projecten die in totaal meer dan 
220.000 bezoekers naar Leuven wisten 
te halen. Het Arenberg Festival was een 
maatje kleiner, maar kende toch bij-
zonder veel bijval, ook uit het buiten-

land. Zelfs koningin Mathilde (foto) 
kwam een kijkje nemen en werd in het 
museum verwelkomd door onder meer 
rector Luc Sels en schepen van Cultuur 
Denise Vandevoort.

Naast de tentoonstellingen in M en de 
Universiteitsbibliotheek organiseerden 
meer dan zeventig partners allerlei 

activiteiten. Hiermee kreeg de bezoeker 
meer en een beter inzicht in het leven 
van de adellijke familie Arenberg en 
haar impact op de regio en bij uitbrei-
ding het hele land en een aanzienlijk 
deel van Europa. Aan deze activiteiten 
namen 16.615 mensen deel. 

Niet alleen het publiek was enthousi-
ast, ook de vele partners spreken van 
een groot succes. De grote voltreffer 
was het openingsweekend, waarvoor 
bijna 10.000 mensen afzakten naar het 
Arenbergkasteel in Heverlee. Ook de 
rondleidingen in het kasteel waren in 
een mum van tijd uitverkocht.

Wie de Arenbergtentoonstelling heeft 
gemist, kan nog steeds online door de 
expo wandelen. In de vorm van een vir-
tuele 360°-tour kan je de expo via de 
link hieronder nog eens herbeleven.

https://www.mleuven.be/de-arenbergs-vir-
tuele-tour

Foto: M – Museum Leuven.
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Testkaravaan met cargobikes 
voor ondernemers
In foodhal De Smidse aan de Sluisstraat werd eind vorig jaar 
een gloednieuw mobiliteitsproject voorgesteld. De vzw Bycykel, 
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Unizo woonden 
deze demo bij, waar cargobikes en trailers met transportboxen 
werden getoond en getest. Deze zouden wel eens dé oplossing 
kunnen zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe, stedelijke 
mobiliteitscultuur. Cargofietsen kunnen op termijn wellicht de 
kleine bestelwagens vervangen. 

Bycykel ondersteunt ondernemingen 
die het transport van hun bedrijf duur-
zamer willen maken. Ze werken rond 
verschillende projecten en zoeken 
praktische oplossingen naar wens van 
de ondernemers in kwestie. De fiets 
staat bij deze projecten centraal. Het 
publiek dat ze willen aantrekken is 
breed, gaande van eenmanszaken tot 
kleine en grote kmo’s, maar ook grote 
ondernemingen. 
 
Zowel kmo’s als grotere bedrijven kun-
nen kosteloos in het Bycykel-testpro-
ject stappen en één of meer cargobikes 
en trailers met transportbox testen, in 
de hoop dat het in de smaak valt en ze 
er eentje zullen aanschaffen. Zo’n car-
gobike is eigenlijk een soort elektrische 
bakfiets, maar dan sneller en sterker. In 
de transportboxen kan je makkelijk je 
materiaal of koopwaar vervoeren.

Vlaanderen geeft aan Bycykel vzw een 
subsidie van 40.000 euro met een loop-
tijd van drie jaar, als tussenkomst in de 
kosten die tijdens het actieprogramma 
gedekt moeten worden. Unizo zal 
lokale ondersteuning bieden. Het is de 
bedoeling om ondernemingen te laten 
proeven van duurzame, leuke alterna-
tieven voor de auto.

Bovendien hoef je je bij een fiets alvast 
geen zorgen te maken over lage emis-
siezones of tonnagebeperkingen. De 
leefbaarheid van onze steden en 
gemeenten staan centraal terwijl de 
belevering van de ondernemingen ver-
zekerd blijft.

Cargobikes bestaan al langer, maar 
waren tot voor kort eerder een randfe-

nomeen. De jongste jaren zijn het res-
pect voor de moderne versie van de 
‘good old’ bakfiets en het geloof in zijn 
mogelijkheden opnieuw sterk toegeno-
men. Cargobikes zijn dan ook aan een 
serieuze opmars begonnen. Wie dat al 
eerder begrepen had, is Erwin Mertens 
van slagerij de Kapblok. Zijn zaak is 
gevestigd aan de Tiensesteenweg en 
sinds ruim een jaar is hij ook actief in 
foodhal De Smidse.

“Ik wilde zo’n trailer aanschaffen om 
vlees te vervoeren tussen beide win-
kels. Natuurlijk was dit een grote 
investering, want een groot model van 
zo’n fiets kost al snel 5.000 euro. Maar 
achteraf gezien rendeert het wel. Het is 
goed voor het milieu, maar ook voor 
het imago van ons bedrijf. Al is het niet 
altijd ideaal: de straten waarop gere-
den wordt, moeten er wel goed bijlig-
gen. En natuurlijk krijg je er niet zo 
veel goederen in als in een bestelwa-
gen. Maar het is zeker een leuk initia-
tief dat ons helpt om alvast veel min-
der gebruik te maken van de auto”, 
vertelt Erwin.

“Voor kmo’s is het een ideale kans om 
te proeven van duurzame alternatieve 
vervoersmodi. Om de leefbaarheid van 
onze gemeenten te vrijwaren en er 
tegelijk de belevering van de onderne-
mingen te blijven verzekeren, moeten 
we meer inzetten op duurzame mobili-
teit. Daarom steunen we dit proefpro-
ject van de vzw Bycykel, waarbij Leu-
vense ondernemers verschillende car-
gobikes en trailers met bijhorende 
transportboxen, kunnen uittesten. Het 
testproject zal gedurende drie jaar 
lopen”, verklaart Nancy Van Espen, 

regiodirecteur van Unizo Vlaams-Bra-
bant & Brussel, die op 1 maart werd 
opgevolgd door Elke Tielemans.

"We zijn overtuigd van de mogelijkhe-
den die cargobikes en fietstrailers bie-
den aan ondernemers in en rond de 
stadskern. Nu staan we vaak met zijn 
allen stil naar en in de steden. Cargo-
bikes nemen minder ruimte in beslag 
waardoor de wegcapaciteit verhoogt en 
ze dus veel vlotter kunnen doorstro-
men. Daarmee vormen ze niet alleen 
op ecologisch vlak, maar ook inzake 
efficiëntie een meerwaarde ten 
opzichte van het traditionele gemotori-
seerde vervoer”, zegt Danny Van Assche, 
gedelegeerd bestuurder van Unizo.

“Een bijkomend voordeel is dat onder-
nemers bij het gebruik van cargobikes 
geen last hebben van beperkingen 
zoals lage emissiezones, venstertijden 
of tonnagebeperkingen. Bovendien is 
parkeren om te laden en te lossen een-
voudiger omdat de cargofietsen minder 
plaats nodig hebben. Het is voor een 
aantal ondernemers in bepaalde 
omstandigheden dus zeker een flexibel 
alternatief voor leveringen binnen kor-
tere afstanden of om de ‘last mile’ te 
overbruggen", besluit Danny Van 
Assche.

Wie meer informatie wil over dit pro-
ject, kan contact opnemen met Jürgen 
Craeye via info@bycykel.be of een kijkje 
nemen op www.bycykel.be.
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StepUp Consulting is ‘Beloftevolle kmo van het jaar’ 
StepUp Consulting uit Leuven ontving in het Casino Kursaal 
van Oostende de titel van ‘Beloftevolle kmo van het jaar’. Die 
award wordt door zelfstandigenorganisatie Unizo jaarlijks 
uitgereikt aan een jong bedrijf. Met deze verkiezing vraagt 
Unizo extra aandacht voor onze kleine en middelgrote 
ondernemingen als motor van onze economie. De in totaal 
615.395 Belgische kmo’s nemen samen de helft van alle 
privé-tewerkstelling voor hun rekening.

Iedereen heeft het vandaag over ‘big data’. Nooit eerder was 
zoveel informatie beschikbaar. Maar wie uit die analyses de 
juiste informatie wil halen en een maximaal rendement, klopt 
aan bij een bedrijf als StepUp Consulting uit Leuven.

De vakjury was onder de indruk van de enorme expertise op 
het vlak van ‘Revenue Management’, waarmee deze amper 
vier jaar jonge kmo zowel nationale als internationale klan-
ten wist te overtuigen: Coca Cola, Heineken, Iglo, Danone, 
Nestlé, Mars, Fromagerie Bel, Proximus, ...

Het jonge bedrijf levert intussen al diensten in meer dan twaalf 
landen en trok daartoe toptalenten aan uit onder meer Brazi-
lië, Rusland, Italië en Portugal. De ambities van StepUp Consul-
ting liegen er niet om: de nummer één worden op het gebied 
van ‘Revenue Growth Management Consulting’.

www.stepupconsulting.eu
www.unizo.be/kmovanhetjaar
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Bouw fietstunnel onder 
Tiensesteenweg begonnen
Eind januari begonnen de werkzaamheden aan de 
fietstunnel onder de Tiensesteenweg en het nieuwe fietspad 
in de spoorwegberm achter de tuinen van de Adjudant 
Harboortstraat. De tunnel en het fietspad moeten de 
bereikbaarheid tussen Kessel-Lo en Heverlee verbeteren en 
vormen een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven-
Tienen. De tunnel verbindt de Martelarenlaan met de eerste 
fietsbrug naar de Tivolistraat en zal de verkeerssituatie veel 
veiliger maken. Tot juli zal er verkeershinder zijn aan de 
Tiensesteenweg, de Tivolibrug en de Koning Albertlaan.

Tot 1 juli zal de fietsbrug over de spo-
ren tussen de Adjudant Harboort-
straat en de Tivolistraat afgesloten 
zijn voor fietsers en voetgangers. Er 
wordt dan gewerkt aan het bruggen-
hoofd aan de zijde van de Adjudant 
Harboortstraat en de rest van het 
nieuwe fietspad. Zolang de werken 
duren, moeten fietsers en voetgangers 
een omleiding volgen. Fietsers naar 
Leuven moeten de Tiensesteenweg 
oversteken aan het zebrapad aan de 
Adjudant Harboortstraat. Fietsers 
richting Tienen kunnen gebruik 
maken van de Tiensesteenweg en 
rechts afslaan, de Adjudant Harboort-
straat in. 

Na afloop van de werken zullen ze via 
de fietstunnel de Tiensesteenweg 
ondergronds kruisen. Fietsen tussen 

Kessel-Lo en Heverlee wordt zo heel 
wat veiliger. Het fietspad vormt een 
geheel met Park Belle-Vue. Tussen het 
fietspad en de spoorweg komt een 

groene berm. Langs de kant van de hui-
zen in de Harboortstraat wordt een 
muurtje gebouwd als afscherming, in 
dezelfde stijl als de muur langs de 
Spoordijk.

Tot half maart plaatst de aannemer 
steunpalen ter hoogte van de Koning 
Albertlaan waardoor de verkeerssitua-
tie tijdelijk wordt aangepast. Dit kan 
hinder veroorzaken voor het autover-
keer dat de Koning Albertlaan wil inrij-
den. Vervoermaatschappij De Lijn pro-
beert de bestaande dienstregeling 
zoveel mogelijk te behouden, maar 
sluit tijdelijke wijzigingen of omleidin-
gen niet uit. Fietsers en voetgangers 
ondervinden geen hinder: de Martela-
renlaan blijft vrij.

“We beseffen dat deze werken voor 
heel wat hinder zorgen, maar we zullen 
nadien wel kunnen genieten van een 
veilige fietstunnel onder de Tiense-
steenweg. Voetgangers en fietsers kun-
nen dan de drukke steenweg overste-
ken zonder auto’s te kruisen. Boven-
dien verbeteren de tunnel en het fiets-
pad de bereikbaarheid tussen Kessel-Lo 
en Heverlee en vormen ze een belang-
rijk onderdeel van de fietssnelweg Leu-
ven-Tienen. We zullen de inwoners en 
voorbijgangers zo goed mogelijk infor-
meren via verschillende kanalen zodat 
de tijdelijke verkeerssituaties steeds 
duidelijk zijn voor alle weggebruikers”, 
beloven schepen van Openbare Werken 
Dirk Vansina en schepen van Mobiliteit 
David Dessers.
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19 miljoen euro voor 
herbestemming stadhuis
Het stadsbestuur zoekt via een open oproep bij de Vlaamse 
Bouwmeester een ontwerpteam dat haar kan bijstaan bij 
de toekomstgerichte en innovatieve herbestemming en 
restauratie van haar historische stadhuis op de Grote Markt. 
Toparchitectuur moet in dialoog kunnen gaan met dit uiterst 
waardevolle erfgoed. Het budget voor het hele project bedraagt 
19.008.264 euro. De stad rekent wel op subsidies van de 
Vlaamse overheid.

De studieopdracht omvat het uitwer-
ken van de aangeleverde basisopmetin-
gen, de opmaak van een beheersplan 
onroerend erfgoed, de architectuur, de 
stabiliteit, de technieken, de uitwerking 
van een flexibel scenografisch concept, 
de restauratie, het aanstellen van een 
scenograaf voor de inrichting, de ener-
gieprestatieregelgeving, de aanleg van 
de bijbehorende buitenruimte en de 
projectcoördinatie. Via de uitwerking 
van een scenografisch concept moet 
een concrete en eenvormige invulling 
en vormgeving voor de onthaalfunctie, 
het bezoekersparcours en de program-
matie worden voorzien, zonder dat 
deze nu al volledig wordt uitgewerkt. 

Het stadhuis heeft een geschiedenis 
van meer dan 550 jaar en heeft als his-
torische buren de Sint-Pieterskerk, het 
pas gerestaureerde Tafelrond (met hotel 

The Fourth en een brasserie) en de uni-
versiteitshal van de KU Leuven. Behalve 

een iconisch gebouw is het stadhuis 
ook een gotisch topmonument dat van-
daag slechts een politieke en ceremoni-
ele functie heeft. In de gotische zaal 
vindt de maandelijkse gemeenteraad 
plaats, de salons vormen het decor voor 
het sluiten van huwelijken en de voor-
zaal wordt nu en dan gebruikt voor 
recepties.

Onbenut
Toeristen zien nauwelijks iets van de 
binnenzijde van dit fraaie gebouw. 
Grote delen van het gebouw blijven 
onbenut. Het is als topmonument ook 
te beperkt publiek toegankelijk en te 
weinig ontsloten. Leuven heeft nood 
aan een plek waar zowel Leuvenaars 
als (inter)nationale bezoekers de stad 
met al haar bezienswaardigheden, ver-
halen, erfgoed, geschiedenissen, en ook 
haar dromen en ideeën voor de toe-
komst kunnen ontdekken en mee 
inspireren. Met andere woorden: een 
plek waar je kennismaakt met het Leu-
vense verleden, heden en toekomst.

Met de herbestemming van het stad-
huis (inclusief het huidige politiekan-
toor) zet de stad Leuven een belangrijke 
stap om dit topmonument permanent 
open te stellen en een volwaardige cul-
turele en toeristische invulling te geven. 
De bestaande functies en activiteiten 
zoals huwelijken, recepties en ontvang-
sten, de gemeenteraad en het wijkcom-
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missariaat komen samen met een uit-
gebreid (toeristisch) onthaal en een 
dynamische erfgoedwerking.

Het stadhuis moet zo een nieuwe, aan-
trekkelijke, unieke en sfeervolle bele-
ving bieden voor zowel de Leuvenaar 
als de (inter)nationale bezoeker. Een 
geïntegreerde invulling, multifunctio-
naliteit en optimale toegankelijkheid 
en circulatie zijn de belangrijkste uit-
gangspunten.

De herbestemming van het stadhuis 
moet vier belangrijke ambities waar-
maken:

1. Het stadhuis is een open huis van en 
over Leuven en moet als topmonument 
een open uitstraling hebben en permanent 
toegankelijk zijn voor iedereen. 

Het overweldigende karakter van de 
buitenzijde moeten bezoekers ook bin-
nen kunnen ervaren. De toegang moet 
uitnodigend zijn, iedereen moet zich 
welkom voelen. Om dit waar te maken, 
worden ook het Vrijthof, de binnen-
plaats aan de Boekhandelstraat en de 
aangrenzende openbare ruimte in het 
ontwerp meegenomen. De site wordt zo 
een deel van de publieke ruimte. Het 
Vrijthof moet een toegankelijke, extra 
in te vullen ruimte worden voor diverse 
programmaties, met mogelijkheden 
voor ontmoeting en rustplekken.

2. Het stadhuis is het hart van Leuven. 

Het monumentale gebouw wordt de 
plek van waaruit zowel bewoners als 
toeristen de vele mogelijkheden, bete-
kenissen, verhalen en ‘highlights’ van 

Leuven in het verleden, het heden en 
de toekomst kunnen verkennen. Op 
deze manier wordt het stadhuis ook 
een etalage en een uithangbord voor 
wat Leuven uniek maakt. In het stad-
huis wordt iedereen warm gemaakt 
voor ‘meer Leuven’. Het stadhuis wordt 
zo de motor om verder bezoek te sti-
muleren en fungeert als toegangspoort 
tot de stad.

3. Het stadhuis is de ziel van Leuven.

Het moet de plek worden waar een 
gelaagde en participatieve erfgoedwer-
king en programmatie de bezoeker 
meeneemt in en betrekt bij het verhaal 
van de stad en van het stadhuis. Een-
maal voorbij een gratis gedeelte kan de 
bezoeker zelf beslissen om zich te ver-
diepen via een dynamische en eigen-
tijdse programmatie en beleving.

Het gaat dan om een gedetailleerd 
bezoek van het hele monument, waar 
kleine en grote tentoonstellingen 
mogelijk zijn, bezoekers verrassende 
ervaringen kunnen meemaken, of 
kunnen deelnemen aan workshops, 
lezingen of rondleidingen, …  

Een exclusief bezoek met een gids aan 
de beeldenzolder zal eveneens in de 
programmatie worden opgenomen. Het 
is de bedoeling om zoveel mogelijk Leu-
venaars en bezoekers te laten mee-
schrijven en meewerken aan het ver-
haal van Leuven en zo hun relatie met 
de stad te verdiepen.

4. Leuven Europese Culturele Hoofdstad 
2030

Ten slotte moet de toekomstgerichte en 
innovatieve herbestemming van het 
stadhuis als beschermd topmonument 
(met Leuven Europese Culturele Hoofd-
stad 2030 als ambitieus perspectief) een 
voorbeeldproject zijn om Leuven in 
Vlaanderen en Europa op de kaart te 
zetten. De herbestemming moet een 
voorbeeldrol opnemen op het vlak van 
duurzaamheid en innovatie. 

Het stadhuis moet een concretisering 
worden van het dna van Leuven en de 
slogan ‘eeuwenoud, springlevend’. De 
volledige herbestemming moet in haar 
werking, toepassingen en technieken 
up to date en toekomstgericht zijn. 
Inzake duurzaamheid (o.a. de techni-
sche gebouwuitrusting, isolatie, her-
nieuwbare energie,…) moeten onder-
bouwde keuzes gemaakt worden die 
passen binnen het beschikbare budget.
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Circulatie
Het is belangrijk dat het stadhuis maxi-
maal toegankelijk wordt voor alle 
bezoekers. Er moet worden uitgezocht 
hoe de bezoekerscirculatie en -stromen 
ideaal kunnen worden georganiseerd. 
Tot de opdracht behoort ook de multi-
functionaliteit en de flexibiliteit in het 
gebruik van de verschillende ruimtes 
en de inrichting ervan. Waar nodig en 
indien mogelijk wordt de restauratie 
van de gebouwschil en van de interi-

eurs meegenomen, al is het niet de 
bedoeling om een volledig restauratie-
dossier voor het interieur en exterieur 
op te maken.

Wel worden specifieke restauraties 
voorzien die nodig zijn omwille van de 
bouwfysische toestand of die moeten 
gebeuren in functie van het herbestem-
mingsproject. Alle ingrepen moeten 
steeds worden afgewogen ten opzichte 
van de waardevolle erfgoedelementen 

en -kenmerken, die omschreven zijn in 
de recent opgemaakte bouwhistorische 
studie.

De herbestemming van het stadhuis 
wordt een zeer belangrijk project voor 
Leuven, voor de Leuvenaar en de vele 
toeristen die onze stad jaarlijks verwel-
komt. Het ontwerpteam zal samen met 
de stad een proces moeten doorlopen 
waarbij burgers, partners en belang-
hebbenden zeer nauw betrokken wor-
den. Het stadsbestuur zoekt dan ook 
een team dat kennis van heel wat disci-
plines in huis heeft, maar ook in staat 
is om al die onderdelen optimaal te 
doen samenwerken.

De voornaamste disciplines zijn archi-
tectuur, erfgoedzorg, technieken, stabi-
liteit en projectmanagement. Een 
sterke voeling met scenografie en ont-
haal, toegankelijkheid en bezoekerscir-
culatie, exploitatie en beheer, commu-
nicatie en participatieprocessen is 
essentieel. Voor de restauratiewerken 
wil de stad een beroep doen op erf-
goedpremies van de Vlaamse overheid.  

Foto’s: Team Vlaams Bouwmeester / Tim 
Van de Velde.

Helpende hand voor jonge ondernemers
Steeds meer jongeren vinden hun weg naar het onderne-
merschap. Met uitmuntende (hoge)scholen, een topuni-
versiteit en tienduizend andere jongeren is Leuven een 
broedplaats voor jonge ambitieuze starters. Een aantal 
lokale partners verenigen nu hun krachten in het project 
LE(J)ON (Leuvense Jonge Ondernemers).

Hiermee willen ze zoveel mogelijk Leuvense jongeren, 
tussen 18 en 25 jaar, in en buiten het onderwijs bereiken 
en hen een helpende hand toesteken. De bedoeling is om 

hun ondernemerszin te prikkelen en hen kennis te laten 
maken met het ondernemerschap als mogelijke carrière-
keuze.

LE(J)ON bundelt tevens allerlei startersinitiatieven en 
biedt een volledig overzicht van de vele mogelijkheden 
voor jonge starters in Leuven. Specifiek biedt het project 
de Leuvense jongeren begeleiding, inspiratie én een breed 
netwerk van gelijkgezinden en experts. De vele ontmoe-
tingsplaatsen bij tal van partners, waar ondernemende 
jongeren nu al terecht kunnen, zullen in de toekomst ver-
der benut worden als inspiratieplekken.

Het project LE(J)ON werd gelanceerd op 1 november vorig 
jaar en loopt nog tot 31 oktober 2020.  Het ontvangt 193.528 
euro steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling), 144.897 euro van het Hermesfonds en 157.780 
euro van lokale partners (de stad Leuven, de KU Leuven, 
het Innovatie- en Incubatiecentrum KU Leuven, de RVO 
Society, de LUCA School of Arts en het stedelijk jeugdwerk 
Leuven).

Meer informatie krijg je bij sarah.vandendael@leuven.be. 

https://www.leuvenvoorondernemers.be/lejon
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25 jaar Leuvense 
stadsvernieuwing in beeld
Samen met het afscheid van Louis Tobback, die als burgemeester 
van Leuven de studentenstad gedurende 24 jaar een fameuze 
vernieuwingsinjectie gaf, maakte uitgever/schrijver Joeri De 
Bruyn in een 278 pagina’s tellend boek ook de balans op van 
een kwarteeuw stadsvernieuwing. Iedereen is het erover eens 
dat Leuven de voorbije decennia spectaculair veranderde. 
Sinds het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw waren 
de bouwkranen en grote projecten niet meer weg te denken 
uit de stad en die vernieuwingsgolf zet zich tot vandaag voort. 
Het boek ‘Leuven vice versa - 25 jaar stadsvernieuwing’ brengt 
deze gedaanteverwisseling op een erg toegankelijke manier 
in beeld met oude en nieuwe foto’s en getuigenissen van 
stedenbouwkundigen, architecten en Leuvenaars.

Het begon allemaal met de Philipssite, 
waar de voormalige fabriek en de 
omliggende terreinen dreigden uit te 
groeien tot een stadskanker zonder 
weerga. Het waren de toenmalige sche-
penen Bart Massart en Carl Devlies die 
in het begin van de jaren ’90 van de 
twintigste eeuw de eerste plannen 
maakten om de oude bedrijfssite van 
de elektronicagigant te verwerven en te 
ontwikkelen. Met de komst van een 
nieuwe coalitie onder leiding van Louis 

Tobback begon in januari 1995 een 
nieuw hoofdstuk. 

Mede door de uitstekende relaties die 
de nieuwe burgemeester als sp.a-partij –
voorzitter en als voormalig minister in 
Brussel had, kwam het Philipsproject in 
een stroomversnelling. De politie vond 
er onderdak en nadat toenmalig minis-
ter van Ambtenarenzaken André Fla-
haut hiervan overtuigd werd, streek 
ook de federale overheidsdienst Finan-

ciën er samen met andere bedrijven 
neer. Sportoase werd eveneens op de 
Philipssite gebouwd en onder het ter-
rein kwam een parking met 1.150 plaat-
sen.

Stationsomgeving 
Daarna zouden de nieuwe ontwikkelin-
gen in de stad niet meer stoppen. De 
academische oefening die de voorma-
lige Vlaamse Bouwmeester Marcel 
Smets maakte voor de Leuvense stati-
onsomgeving evolueerde naar een uit-
zonderlijk stedenbouwkundig project. 
De samenwerking tussen de professor 
en de nieuwe burgemeester zou uit-
groeien tot een volledige herwaardering 
van de stationsbuurt. De eerste bracht 
inventieve analyses en nieuwe ideeën 
aan, de tweede maakte de realisatie van 
die denkpistes effectief mogelijk.

Zo ontstonden voor het eerst directe 
verbindingen tussen Kessel-Lo en het 
stadscentrum, eerst door een grote 
nieuwe voetgangerstunnel te bouwen 
onder de sporen en daarna met een 
brug eroverheen. Daarover waren tus-
sen de NMBS en de stad Leuven al 
jarenlang gesprekken aan de gang, 
maar het dossier zat geblokkeerd. Na 
overleg tussen Tobback en de toenma-
lige spoorbaas Etienne Schouppe zag  
die laatste de geplande realisaties toch 
wel zitten. De Spaanse architect Manuel 
de Solà-Morales Rubio ontwierp een 
nieuw hoofdkantoor en een bustermi-
nal voor vervoermaatschappij De Lijn. 
De legendarische frietkoten op die plek 
verdwenen.

Onder het Martelarenplein werd een 
grote ondergrondse parkeergarage 
gebouwd, die via een autotunnel aan-
sluiting geeft op de Diestsevest en de 
Tiensevest. Vlak naast het station ver-
schenen het nieuwe stadskantoor en 
kantoren van KBC, met ondergronds 
een enorme bewaakte fietsenstalling. 
De Portugese architect Gonçalo Sousa 
Byrne ontwierp wat verderop een 
gloednieuw provinciehuis. Aan de 
andere zijde van het station opende 
een Vlaams Administratief Centrum 
(het Dirk Boutsgebouw) de deuren. Aan 
de kant van Kessel-Lo werden nieuwe 
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hotels, kantoren en woonblokken gere-
aliseerd. De site van de vroegere Cen-
trale Werkplaatsen van de NMBS werd 
omgetoverd tot een nieuwe woonwijk. 
Recenter werd ook het historische sta-
tionsgebouw zelf zowel aan de binnen- 
als aan de buitenzijde grondig gereno-
veerd. 

Sinds de eerste realisaties in de nieuwe 
stationsbuurt zouden de bouwkranen 
tot vandaag niet meer uit het Leuvense 
stadsbeeld verdwijnen. De vele ontwik-
kelingen en woonprojecten aan de 
Vaartkom en heel wat andere projecten 
in de binnenstad zorgden in Leuven 
voor een vrijwel onafgebroken bouw-
proces. 

Ook de privésector liet zich verleiden 
tot investeringen, vooral aan de Vaart-
kom, waar projectontwikkelaars zoals 
Ertzberg, ViRiX en Ghelamco de spits 
afbeten voor verschillende woonprojec-
ten op de vroegere terreinen van brou-
werij Artois. Maar ook elders in de stad 
werden heel wat huisvestingsprojecten 
gerealiseerd zoals de Vesaliussite van 
projectontwikkelaar ION en het Barba-
rahof van Resiterra. Voor dit laatste pro-
ject moest de Barbaraparking dicht bij 
de Oude Markt eraan geloven.

Vandaag nadert het Janseniushof zijn 
voltooiing en is recent ook de ontwik-
keling van de reusachtige Hertogensite 
begonnen. Ook dit zijn twee projecten 
van Resiterra. Het enorme Sint-Pieters-
ziekenhuis in de Brusselsestraat, dat al 
jaren leeg staat, wordt dit jaar afgebro-
ken. Verschillende nieuwe, grote stu-
dentenresidenties in onder meer de 
Frederik Lintsstraat, het Engels Plein, 
de Sint-Maartenstraat, de Brabançon-
nestraat en de Burgemeesterstraat (op 
de terreinen van de vroegere Studio 
Filmtheaters) zorgden voor duizenden 
nieuwe kamers en stuwden de kwali-
teit van de studentenhuisvesting fors 
de hoogte in. Er werden nog andere 
grootschalige projecten uitgevoerd 
zoals op de site van Abdij van Park en 
de Arenbergcampus. De nooit eindi-
gende werkzaamheden op de zieken-
huissite Gasthuisberg vullen al die ste-
delijke projecten aan.

Sleutelfiguren
In opdracht van de stad Leuven sprak 
de Mechelse uitgever/schrijver Joeri De 
Bruyn uitgebreid met een aantal sleu-
telfiguren en belangrijke spelers in vele 

De altijd drukke autocarrousel rond de Sint-Pieterskerk in het Leuvense stadscentrum, amper 25 jaar geleden.

De volledige stationsomgeving werd de voorbije jaren grondig getransformeerd. Deze foto’s uit 1995 tonen de 
overkapping van de busperrons uit die tijd en het rommelige Martelarenplein.
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Specialist alle  
huishoudtoestellen

beter, maar niet duurder
GRIETENS ELEKTRO
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GRIETENS ELEKTRO

Zestiende HDK-prijs 
uitgereikt
 
De Leuvense Persclub heeft voor de zestiende keer de Hugo 
De Keyserprijs uitgereikt. Deze prijs, die in 2003 in het leven 
geroepen werd naar aanleiding van het overlijden van een 
Leuvense collega, is bedoeld voor mensen, groepen of initia-
tieven die het afgelopen jaar het leven in Leuven aangena-
mer maakten in de brede zin van het woord. 

De Hugo De Keyserprijs gaat dit jaar naar de Minder Mobie-
len Centrale (MMC) omdat deze vrijwilligersorganisatie ver-
plaatsingen van deur tot deur mogelijk maakt voor een grote 
groep mensen die geen alternatief heeft en hen daardoor de 
kans biedt om uit hun isolement te komen.

De prijs voor de strafste prestatie van 2018 ging naar de 
23-jarige kok Philippe Heylen van restaurant EED. Hoewel hij 
amper een jaar geleden zijn zaak opende, kreeg hij in novem-
ber van de bekende Michelingids toch al een ster. De prijs voor 
de beste woordvoerder ging dit jaar naar Sigrid Somers en haar 
communicatieteam van de KU Leuven. Ten slotte werd een Life 
Time Award geschonken aan Louis Tobback die de voorbije 24 
jaar burgemeester van Leuven was.
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dossiers van de jongste jaren, maar ook 
met toevallige passanten. Het resultaat 
daarvan is het boek ‘Leuven Vice Versa 
- 25 jaar stadsverniewing’. Om het 
geheel te illustreren, bracht de Gentse 
fotograaf Stijn Bollaert de stad op zijn 
manier in beeld. De talrijke foto’s vor-
men de ruggengraat van dit lijvige boek 
en tonen Leuven vaak vanuit een ver-
rassend perspectief. Het zijn geen 
stadsmarketingfoto’s, maar weergaves 
van een fotograaf die oog heeft voor 
nieuwe structuren in een stad.

Vooral het contrast tussen de vele oude 
foto’s in het boek en de moderne reali-
saties is opmerkelijk. Sommige van de 
afbeeldingen lijken afkomstig uit een 
gans ander tijdperk, hoewel ze vaak 
slechts enkele jaren oud zijn. Wie her-
innert zich niet de verwaarloosde 
magazijnen waar vandaag het Sluis-
park en De Smidse liggen, de aftandse 
busluifels op het vaak chaotisch drukke 
Martelarenplein en de rommelige friet-
koten aan het station, net als de nooit 
aflatende autocarroussel rond de Sint-
Pieterskerk? De tien tot twintig jaar 
oude  foto’s zijn stadsbeelden die van-
daag onwezenlijk oubollig aandoen en 
veel vertellen over de enorme gedaan-
teverwisseling die Leuven de voorbije 
decennia onderging. Vooral de talrijke 
luchtfoto’s in het boek maken duidelijk 
hoezeer de stad de jongste jaren veran-
derde.

Navolging
De manier waarop Leuven de verfraai-
ing en het veel beter toegankelijk 
maken van haar stationsomgeving had 
aangepakt, zou al gauw navolging krij-
gen in andere Vlaamse steden. Dankzij 
het Leuvense  succes groeide immers 
ook elders in Vlaanderen het vertrou-
wen in de goede afloop van dergelijke 
grootschalige stedenbouwkundige 
plannen. De Leuvense aanpak zou op 
die manier inspirerend werken voor 
heel wat stadsvernieuwingsprojecten 
in andere regio’s en zo mee zorgen voor 
heropleving in verschillende steden.

De vele ingrepen bleven niet zonder 
gevolgen. Leuven, een al bij al behoor-
lijk overzichtelijke stad, begon geleide-
lijk maar frappant te veranderen. Niet 
alleen verdwenen oude en verlaten 
industriële sites die al tientallen jaren 
ongewijzigd lagen te verkommeren, 
maar ook historische complexen, 
waterlopen, winkelstraten, musea,  … 

De vervallen loodsen en brouwerijgebouwen in de Sluisstraat maakten plaats voor gloednieuwe woongelegen-
heden en een park. Het contrast is groot.

Aan de Vaartkom zijn al heel wat projecten gerealiseerd maar ook de komende jaren zal hier nog volop worden 
gebouwd.
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AUTOSTAD HAASRODE    
Neringenweg 46, 3001 Heverlee - 016 40 02 67
www.autostadhaasrode.be

Prachtig karakteristiek pand
Ideale ligging in de museumstraat van Leuven
Privéparking naast het gebouw op reservatie

100m van parking Heilig Hart
Aparte zaal voor feesten, communies, bedrijfsmeetings

Aperitief salon
Prachtig tuinterras omringd door het Rambergpark

A la carte restaurant met 30 plaatsen
Private Dining tafel tot 12 personen

www.restaurantdartagnan.be

Restaurant d’Artagnan
Naamsestraat 72 • B-3000 LEUVEN

T +32 16 29 26 26 • E info@restaurantdartagnan.be
reservatie aanbevolen èn gewaardeerd

keuken open van 12u00 tot 14u00 en van 18u30 tot 21u00

Gesloten op zondag en maandag

Drukkerij Artilla heeft meer dan 45 jaar ervaring met 

offsetdrukwerk voor particulieren, bedrijven, handelaars, ...

Ieder is bij ons aan het juiste adres voor snel 

en oerdegelijk drukwerk.

Welk offsetdrukwerk?
-  A4 formulieren (briefpapier, facturen, bestelbonnen, 

overschrijvingsformulieren, doorschrijfsets, ...)

-  Visitekaartjes, enveloppen, bloc-notes, postkaarten, ...

-  Mappen met allerhande kapvormen 

(vraag onze catalogus)

- Ringmappen al dan niet met bijbehorende tabbladen

- Folders, brochures, nieuwsbrieven, kalenders, e.a.

Drukkerij Artilla
Werchtersebaan 42
3120 Tremelo
Tel.: 016 53 16 35 www.artilla.be

Drukkerij 
Artilla
“Offset- en handelsdrukwerk:

Ga voort op kwaliteit, 
steeds op tijd geleverd”

Drukkerij Artilla
Werchtersebaan 42

Tel.: 016 53 16 35 www.artilla.be
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kregen een ander uitzicht en oude 
monumenten werden gerestaureerd en 
opgeknapt.

Het boek geeft een overzicht van die 
evoluties, hoewel zelfs in deze bijna 300 
bladzijden tellende publicatie niet alle 
projecten aan bod kunnen komen. Je 
leest en ziet hoe Leuven transfor-
meerde tot de stad die we vandaag ken-
nen. Via citaten verspreid doorheen het 
boek geven een veertigtal mensen hun 
mening over de Leuvense evolutie.

Op het einde van het boek kijken 
enkele belangrijke kroongetuigen naar 
de toekomst van de studentenstad. De 
ruimtelijke uitdagingen zijn anders dan 
die van 25 jaar geleden. Zo botst Leuven 
net als andere centrumsteden op de 
huidige stadsgrenzen. 

Eén van de conclusies die wordt getrok-
ken, is dat de grote uitdagingen van 
vandaag (het klimaat, het verkeer en 
vooral betaalbare huisvesting) enkel op 
te lossen zijn in overleg met anderen, 

De vroegere Philipssite was het eerste grote stedelijke herwaarderingsproject dat in gang werd gezet en biedt 
vandaag plaats aan kantoren en een sportcomplex.

lees: naburige gemeenten in de nabije 
regio.

Het boek ‘Leuven Vice Versa - 25 jaar stads-
vernieuwing’ is een publicatie van uitgeve-

rij Public Space in opdracht van de stad 
Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling Leuven. Het boek telt 
278 pagina’s en kost 19 euro. Het is te koop 
in de boekhandel en bij dagbladhandelaars.

Leuven pakt uit met BeerWalk

Het is onvoorstelbaar dat het zolang heeft geduurd, maar 
nu krijgt bierstad Leuven (na Antwerpen, Gent, Brugge, 
Kortrijk en Mechelen) ook zijn eigen BeerWalk. Toeristen, 
bierliefhebbers en groepen zullen, in navolging van de 
andere BeerWalk-steden, nu ook Leuven in relatie tot zijn 
rijke bierverleden kunnen ontdekken.

Nieuw is het concept zeker niet. Onder meer het eventbedrijf 
Leuven Leisure biedt al veel langer en bovendien een stuk 
goedkoper Beer Tasting Tours aan in onze stad. Maar het als-
maar groeiende aantal bezoekers van Leuven ontgaat ook 
anderen niet. Ook in de toeristische sector proberen concur-
renten een graantje mee te pikken van het succes. 

BeerWalk is een initiatief van The Brewery uit Berlaar, een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in het organiseren van 
gegidste bierwandelingen in Vlaamse steden. Zij bieden 
een historische bierwandeling waarin je de andere kant 
van Leuven ontdekt, met zijn kleine lokale brouwerijen en 
bijzondere speciaalbieren. 

Vele oude gebouwen in de binnenstad zijn nog stille getui-
gen van de interessante biergeschiedenis van de stad. 
Voor de Leuvense BeerWalk heeft biercoach/hoofdgids en 
historicus Ariël Meeusen zich verdiept in oude manifesten 
en boeken, architecturale bronnen en bierstambomen. 
 
Tijdens de wandeling wordt halt gehouden aan vijf pitto-
reske stadskroegen en volkscafés om onder begeleiding 
van de gids/zytholoog de smaken te ontdekken van de bij-
zondere speciaalbieren van de kleinere bierbrouwerijen in 
Leuven.

Als koppel of met enkele vrienden kan je een BeerWalk 
boeken. Groepsboekingen met minimum tien deelnemers 
kunnen ook op afspraak en in onderling overleg tijdens de 
week plaatsvinden. Deelname kost 39 euro per persoon 
voor een drie uur durende wandeling met een persoon-
lijke gids, vijf bierdegustaties en een BeerWalk-proefglas 
als aandenken. Boekingen kunnen online gebeuren.

www.beerwalk.be



   

 

   

 

                                                                          

 

                                  

 

 

 

 

     

meer van ons op www.dewitenpartners.be    
Naamsesteenweg 181  -  3001 Heverlee    

 Tel. 016/29.89.10  -  luc@dewitenpartners.be 

 

TE KOOP  
2 Nieuwbouw appartementen (Heverlee)  

15 Nieuwbouw FLATS met terras/tuin (Heverlee) 
Renovatie residentie met 19 units (Leuven) 

 voor info mail naar luc@dewitenpartners.be  
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Belevingssite The Brewery 
Project in de maak op 
Hogeschoolplein
Een hotel met 63 kamers, een brasserie en een brouwerij 
omvat The Brewery Project, dat tegen juni 2020 een 
nieuwe bestemming moet geven aan zes herenhuizen op 
het Hogeschoolplein tussen de Lakenweversstraat en de 
Standonckstraat en aan een voormalige horecazaak in  
de Hallengang. Dit project van de nv Vinere, met als  
50-50 aandeelhouders nv Viviridi vertegenwoordigd door 
gedelegeerd bestuurder Patrick Vanoppen en nv Willemen 
Groep vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder Johan 
Willemen, vergt een investering van 16 miljoen euro.

De nv Vinere is eigenaar van de wonin-
gen met nummers 8 tot 13 op het Hoge-
schoolplein en kocht nog een aangren-
zend gebouw bij in de Hallengang 1 aan 
de Naamsestraat, waar tot vóór kort 
café en fuifzaal De Blauwe Kater geves-
tigd was. Ze wil de gebouwen op het 
Hogeschoolplein omvormen tot een 
vierplus sterrenhotel (The Brewery 
Hotel) en een brasserie op het gelijk-
vloers (’t Wild Verken) en de locatie in 
de Hallengang omtoveren in een stads-
brouwerij (Breda) met brouwerijcafé. 
Het projectgebied van dit ambitieuze 

en ‘brewtiful’ belevingsproject bestrijkt 
in totaal 13 are.

“De herenhuizen op het Hogeschool-
plein dateren allemaal van dezelfde 
periode, maar de nummers 8 en 9 rei-
ken wel minder hoog dan de andere.  
Op de nummers 8 en 10 waren destijds 
respectievelijk de Tijl en sterrenrestau-
rant Sire Pynnock van chef-kok Frank 
Fol gevestigd. In het begin van de twin-
tigste eeuw bevond zich op de locatie 
waar vandaag knabbel- en babbelcafé 
'dewerf' wordt uitgebaat ook een hotel, 

namelijk Hôtel et Café de l’Europe. Voor 
de aanleg van het plein na de Franse 
Revolutie en in het begin van de negen-
tiende eeuw moesten een heleboel hui-
zen afgebroken worden”, vertelt Patrick 
Vanoppen, ook bekend van projectont-
wikkelaar Vivinvest en van makelaar en 
eigenaar van grondposities Vivimmo.

Aan het Hogeschoolplein ligt ook het 
imposante Pauscollege. Naar het voor-
beeld van Oxford en Cambridge bevon-
den zich in deze omgeving vroeger vier 
pedagogieën van de Leuvense universi-
teit (De Valk (de huidige Rechtsfacul-
teit), De Lelie, De Burcht en Het Varken) 
waar iedereen dezelfde basisvakken 
kreeg. Het gebouw aan het Standonck-
college waarin deze laatste pedagogie 
uit 1428 huisde, gaf uit op de herberg ‘In 
’t Wild Verken’; vandaar de naam. 
Oudere Leuvenaars verwijzen bij de 
gebouwen rond het Hogeschoolplein 
trouwens nog steeds naar ‘Op het Ver-
ken’. 

Tijdspad
Intussen zijn in de zes herenhuizen 
ontmantelingswerken aan de gang. 
Deze maand starten ook de grote 
afbraak- en renovatiewerken waarbij de 
huizen worden gestript en nieuwe 
daken, ramen, trappen en technieken 
krijgen. De vorm en indeling van de 
woningen blijven echter maximaal 
behouden.

“De afbraakwerken zullen maximum 
twee maanden duren en daarna begin-
nen we de ruwbouw te metselen, die in 
september winddicht moet zijn. Vervol-
gens starten we met de afwerking om 
in juni 2020 het hotel, de brasserie en 
de brouwerij te openen. We bouwen 
geen verdiepingen bij en er komt ook 
geen ondergrondse parking”.

“De bestaande gevels blijven behouden, 
maar worden wit gekalkt en er komt een 
dunne gladde pleister op. Deze gevels, 
die deel uitmaken van een beschermd 
stadsgezicht, worden gerenoveerd en we 
respecteren de historische waarde van 

Zes herenhuizen op het Hogeschoolplein worden omgevormd tot een hotel met brasserie.
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de woningen, die in de toekomst echter 
wel één samenhangend geheel zullen 
vormen. We voeren nog gesprekken met 
de stad Leuven om in het kader van 
deze bescherming beperkte subsidies 
voor ons project te verkrijgen”, licht 
Patrick Vanoppen toe.
 
Hotel
Het geplande hotel, ingeplant op een 
riante en aantrekkelijke locatie en met 
een hoog belevingsgehalte dankzij 
onder meer de geplande en vlakbij 
gelegen stadsbrouwerij, wordt een wat 
atypisch boetiek- en belevingshotel 
met drie typologieën van kamers. 
 
Er komen 16 compacte en budgetvrien-
delijke Hop-Units van 12 tot 15 m² waar 
onder meer jeugdige en snelle passan-
ten kunnen binnen ‘hoppen’ en die 
tegelijk verwijzen naar hop als conser-
veer- en smaakmiddel bij de bereiding 
van bier. Daarnaast zijn er meer dan 
veertig klassieke en volledig uitgeruste 
kamers, de zogenaamde City-Trippers 
van 24 tot 30 m² en ook nog eens vijf of 
zes Goldor-Rooms, die worden inge-
richt als flats voor gezinnen tot vijf per-
sonen.

Brasserie
Brasserie ’t Wild Verken, dat 180 zit-
plaatsen zal tellen en over een terras op 
het Hogeschoolplein zal beschikken, 
serveert het ontbijt voor de hotelgasten 
en is vanaf 10 uur toegankelijk voor 
iedereen. Je zal er terecht kunnen voor 
typische brasserieklassiekers met sei-
zoensgebonden producten en er komt 
een gezellige bar. 

De vroegere locatie van De Blauwe Kater in de Hallengang begint een nieuw leven als brouwerij met brouwerij-
café.

“We brouwen zes vaste bieren en zullen daarnaast constant proefbrouwsels maken”, belooft Patrick Vanoppen.

De brouwerij Breda, genoemd naar de 
gelijknamige brouwerij die halfweg de 
jaren ’70 van de vorige eeuw na een 
overname door brouwerijgroep Artois 
haar productie stopte, en het brouwe-
rijcafé met zeventig zitplaatsen van 
waar je naar de brouwketels zal kun-
nen kijken, beslaan elk 100 m² en 
komen op de plaats van café De Blauwe 
Kater die inmiddels naar de Vismarkt 
verhuisde.

De brouwerij die later ‘Breda’ zou heten 
werd in 1627 opgericht door Gerard de 
Rycke. Omstreeks 1892 heette de brou-
werij A. Mertens & Cie. Door een wijzi-
ging van de statuten van het bedrijf 
werd in 1903 gekozen voor de naam 
Brouwerij Breda. In 1941 volgde nog-
maals een naamswijziging en koos 
men voor een tweetalige naam: Brou-

werij-Mouterij Breda nv / sa Brasserie-
Malterie Breda.

De succesvolle brouwerij gevestigd aan 
de Vaartstraat 60 verwierf vooral 
bekendheid door de Goldor Pils en de 
Peeterman, maar brouwde ook Pater 
Breda, Export, Abdij Park, Donker van 
Leuven, Fortt, Leuvensch, Foncée de 
Louvain en Scotch 1627, al werd dit 
laatste bier ook even Stout 1627 
genoemd. In 1970 werd de Breda over-
genomen door brouwerijgroep Artois. 
Vijf jaar later werd ze gesloten.  

In 2016 kocht Patrick Vanoppen de rech-
ten op het merk Brouwerij Breda. In de 
nieuwe brouwerij aan het Hogeschool-
plein zullen in de toekomst zes vaste 
bieren worden gebrouwen: de superpils 
Goldor, het Leuvense witbier Blondor, de 
amberkleurige Speciale As (type Spéci-
ale Belge), het Leuvense zurige speciaal-
bier Peeterman (waarvan Patrick Vanop-
pen eveneens de rechten kocht van AB 
InBev, dat dit legendarische gerstenat in 
1974 uit roulatie nam) en de straffere 
Adrianus Wit en Rood.

Bieren van ’t vat
“Daarnaast zullen we constant proef-
brouwsels maken, zodat er steeds tien 
verse bieren op vat rechtstreeks van de 
serveertanks kunnen vloeien. In het 
brouwerijcafé schenken we onze bieren 
en die van brouwerij De Kroon in Nee-
rijse, waarbij we met Freddy Delvaux en 
zijn zoon Filip samenwerken voor onze 
receptuur”. 

“Intussen worden nu al in acht horeca-
zaken onze pils, ons witbier en een spe-
ciaal biertje geserveerd. De Goldor is 
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reeds beschikbaar op fles en we gaan 
ook de Peeterman op fles zetten”, meldt 
Patrick Vanoppen.

Beleving
Het ganse project met zijn drie luiken 
(hotel, brasserie en brouwerij) is 
gericht op bierbeleving waarbij het 
brouwconcept symbolisch in elke 
kamer, gang en publieke ruimte aan-
wezig is. Het is ook zo ontworpen dat 
de hotelgasten een onmiddellijke 
inkijk hebben in de stadsbrouwerij. 
Om de eenheid van het project te 
benadrukken wordt een private door-
gang gecreëerd van de Naamsestraat 
via de Hallengang naar het hotel.

De plannen van The Brewery Project 
werden getekend door Ingenieur-Archi-
tecten T'Jonck - Nilis bvba uit Heverlee. 
Langendries & Nivelle bvba uit Zonho-
ven werd geëngageerd als interieurar-
chitect. ORCA architecten en ingenieurs 
bvba uit Leuven fungeert als studiebu-
reau voor de stabiliteit, T.D.E.C. uit 
Rumst voor de elektriciteit en VENAC 
uit Anderlecht voor de akoestiek. 

Tijdens de Leuvense biermaand vorig jaar in april konden de nieuwe Goldorpils en het witbier Blondor al 
exclusief worden geproefd op een gelegenheidsstand bemand door Bert Crombez (l.) en Patrick Vanoppen. 

“In de brasserie en de brouwerij, bij 
het management en bij de poetsploe-
gen zullen op deze locatie in totaal 25 

tot 30 voltijdse arbeidskrachten aan 
de slag gaan”, kondigt Patrick Vanop-
pen aan. 

AB InBev zet nog meer in op 
laagalcoholische bieren
Brouwerij AB InBev wil er tegen eind 2025 voor zorgen dat 
één op de vijf bierproducten niet- of laagalcoholisch zijn. 
De portfolio van dergelijke bieren zal in de toekomst dus 
nog worden uitgebreid. De brouwer zette die ambitie 
alvast in de kijker tijdens het voorbije einde jaar met een 
speciaal gedecoreerde stadsbus van De Lijn en door samen 
met verschillende gemeenten extra feestbussen te voor-
zien.

In het design van de speciale ‘bierbus’ (lijn 2 die van Kes-
sel-Lo via de binnenstad naar Heverlee rijdt) stonden de 
belangrijkste niet-alcoholische AB InBev-bieren in de kij-
ker, maar ook Stella Artois, het bier dat in 1926 in Leuven 

ontstond als een kerstbier maar dat al gauw een eigen 
leven ging leiden. De brouwer wilde de Leuvenaar via de 
bus bewust laten nadenken over verantwoord vervoer. 

“Als brouwer investeren we al meer dan 30 jaar in initiatie-
ven die verantwoord consumeren promoten. Dat doen we 
ook met deze bus door onze alcoholvrije of laag-alcoholi-
sche bieren in de kijker te plaatsen. We willen mensen 
bewust laten nadenken over hoe ze thuis zullen geraken 
na een avondje uit. Sensibiliseren rond alternatieven zon-
der alcohol hoort ook bij onze visie op verantwoord drank-
gebruik”, aldus Philippe Vandeuren, Corporate Affairs 
directeur van AB InBev.
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De nieuwjaarsreceptie van Liefst Leu-
ven, traditioneel op de laatste maandag 
van januari, lokte dit jaar flink wat volk. 
Na een bevlogen toespraak van voorzit-
ter Marc Van de Velde en de voorstelling 
van het programma voor 2019 door 
handelscoach Tine Vandeweerd (zie 
artikel elders in dit nummer) was het 
tijd om bij een gezellige babbel te genie-
ten van vele lekkere hapjes en drankjes. 
Bij deze gelegenheid werden ook de 
aanwezige winnaars van de vitrinewed-
strijd overstelpt met prijzen. We laten 
jullie even meegenieten met deze foto-
collage.

Flinke opkomst voor  nieuwjaarsdrink
           Liefst Leuven
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Gervi Leuven Aarschotsesteenweg 584 – 016 447 034

www.gervi.be   facebook.com/gervigivesyoumore

zaterdag 16 maart (10u-18u)

& zondag 17 maart (13u-18u)

Wellness
Dagen

Weldadige
Warmte

Bij Gervi vindt u alles voor wellness bij u thuis. 

Batibouw
ACTIES 

op HotSpring Spa’s, zwemspa’s, 
sauna’s en infraroodcabines

voorwaarden in onze toonzaal

Vanaf 4/02/19 t.e.m. 17/03/19
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KU Leuven renoveert Pauscollege
Naast de start van The Brewery Project (zie artikel pagina 27) 
begint ook de KU Leuven in juli met de volledige renovatie van 
het Pauscollege aan het Hogeschoolplein. Het is de bedoeling 
om het hele gebouw klimaatneutraal te maken en dat vereist 
onder meer dat ook het dak en de buitengevels worden 
aangepakt. 

Ook het interieur, het sanitair en de 
elektriciteit in het gebouw worden 
samen met de 200 studentenkamers 
vernieuwd en er komen nieuwe keu-
kens die het filiaal van studentenres-
taurant Alma in het gebouw zullen ver-
vangen. De werkzaamheden zullen 
minstens twee jaar duren. De laatste 
grote renovatie en modernisering van 
het complex gebeurde in 1967. In 1973 
werd het gebouw een beschermd 
monument.

De verbouwingen en de renovatie van 
het Pauscollege maken deel uit van een 
breder initiatief van de KU Leuven om 
een heleboel verouderde gebouwen en 
studentenresidenties te renoveren in 
het kader van een klimaatneutrale stad 
en in samenwerking met de stad Leu-
ven. Ze krijgt daarvoor ook subsidies. 
Eerder werden ook al college De Valk 
(faculteit Rechtsgeleerdheid) en resi-
dentie Rega gerenoveerd.

Het Adrianus VI-college, zoals het 
gebouw officieel heet, is één van de 
oudste complexen van de Leuvense 

universiteit. Het werd opgericht door de 
uit Utrecht afkomstige Adriaan Floris-
zoon Boeyens, de latere paus Adrianus 
VI. Hij studeerde in Leuven en bracht 
het daar tot hoogleraar, vicekanselier, 
rector, kanunnik en deken. Later werd 
hij de leermeester van de jonge keizer 
Karel V en hij zou uiteindelijk in 1522 
tot paus worden gekozen.

Adriaan was als rector, deken en 
kanunnik goed ingeburgerd in Leuven 
toen hij in 1502 in de 's Meiersstraat 
een huis kocht van ridder Gautier Van 
den Tympel. Het ging eigenlijk om een 
uitgebreid landgoed dat zich uit-
strekte van de 's Meiersstraat (in het 
Latijn Via Praetoria) tot de huidige 
Charles Deberiotstraat. Zijn buurman, 
Willem van Croÿ, had eveneens een 
landgoed in de 's Meiersstraat, net 
zoals de toenmalige meier van Leu-
ven, sire Louis Pynnock (vandaar 
kwam ook de naam 's Meiersstraat). 
In de resterende tijd die hij in Leuven 
doorbracht, zou Adriaan in dit huis 
blijven wonen, tot hij in 1515 naar 
Spanje vertrok en van daaruit in Rome 

terechtkwam. Hij zou nooit meer 
terugkeren naar Leuven.

Later, bij testament, liet Adrianus zijn 
Leuvense landgoed in de chique straat, 
inclusief het meubilair en de bijgebou-
wen, na als een college voor arme stu-
denten. Adrianus dicteerde dit testa-
ment over zijn huis in Leuven zes 
dagen voor zijn dood op 14 september 
1523. Het testament werd genoteerd 
door zijn privé-secretaris Thierry 
Hezius en een Romeinse notaris, in 
aanwezigheid van twee getuigen geko-
zen door Adrianus: Nicolaus de Porta, 
de deken van Eindhoven, en Pierre van-
den Male, de kanunnik van de Sint-Pie-
terskerk in Leuven. Zo ontstond het 
Paus Adrianus VI-college, of kortweg 
Pauscollege.

Kardinaal van Enckevoort was de uit-
voerder van het Leuvense testament 
van paus Adrianus. Adrianus' opvolger 
paus Clemens VII, moeide zich met het 
testament en beval dat er drie mede-
uitvoerders van het testament bij kwa-
men: de abt van de Abdij van Park van 
Leuven, de deken van de Sint-Pieters-
kerk in Leuven en de proost van het 
kapittel van de Utrechtse Dom. 

Godschalck Rosemondt van Eindhoven, 
een oud-student en vriend van Adria-
nus, was bij testament benoemd tot eer-
ste voorzitter van het Pauscollege. Reeds 
in 1530 werden de gebouwen uitgebreid 
met een kapel, een groot huis met een 
bibliotheek en een studiezaal en twee 
huizen waarin een gastenverblijf, 
kamers voor het personeel en graanzol-
ders werden ingericht. In 1660 werd een 
deel van het inmiddels behoorlijk ver-
vallen Pauscollege herbouwd. In 1775 
stortte de rechtervleugel van het Paus-
college in en vond een student theolo-
gie, Pierre van Schelle, de dood.

In 1776 werd het college volledig ver-
nieuwd en heropgebouwd naar een 
ontwerp van landmeter-architect 
Ghenne (1753-1813). Het werd een een-
vormig streng klassiek uitgewerkt 
bouwwerk met een U-vormig grond-
plan. Het geheel werd opgevat als een 
classicistisch herenhuis, gevormd door 
een monumentale straatvleugel en 
twee haaks daarop ingeplante hogere 
vleugels rond een binnenkoer. 

Foto: Layla Aerts - Visit Flanders
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De Niro wordt 100% elektrisch.
De nieuwe Kia e-Niro is de nieuwste telg binnen het elektrische Kia-gamma. Deze 100% elektrische gezins-crossover heeft een rijbereik 
tot 455 km. Met een enorme binnenruimte en boordevol technologieën. Bovendien is de Kia e-Niro uitgerust met de meest geavanceerde 
oplaadtechnologie waardoor hij van 20% tot 80% kan opladen in amper 42 minuten(3).

7 JAAR MAP UPDATE
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
** Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende 
 een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
*** Foto ter illustratie.

P U R E  K WA L I T E I T

JAAR GARANTIE

 0 l/100 km (NEDC) / 0 l/100 km (WLTP) 0 g/km (NEDC) / 0 g/km (WLTP)

Fiscale aftrekbaarheid(1): 120 % (100 % vanaf 2020)

Rijbereik(2): 455 km
Premie zero emissie in Vlaanderen: € -2.500

(1) Op basis van de geldende wetgeving op 01.12.2018. (2) Op basis van de New European Driving Cycle. (3) Tijd om de batterij van 20% tot 80% op te laden via een DC-oplaadpunt dat 100 kW levert.

De Niro wordt 
100% elektrisch.

KIA Gilcon Leuven
Geldenaaksebaan 321 | 3001 Leuven (Haasrode) | T 016 40 04 36 | F 016 40 97 51 | www.gilcon.be  |  Rudi.schell@gilcon.be

Ontdek onze 
nieuwigheden

optiek@optiekdepauw.be
016 23 61 92

Tiensestraat 30
3000 Leuven 

www.optiekdepauw.be
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De president van het College, Thomas-
Lambert Ghenne, heropende het 
gebouw in 1778, dat toen 112 studenten 
kon herbergen, een record voor die tijd. 
De binnenkoer werd in 1785 in opdracht 
van keizer Jozef II afgesloten door een 
vierde vleugel in sober classicistische 
stijl naar een ontwerp van architect 
Louis-Joseph Montoyer. Het gebouw 
aan het Hogeschoolplein is al die tijd en 
tot vandaag als studentenresidentie 
blijven bestaan.

Het Paus Adrianus VI-college groeide de 
daaropvolgende decennia uit tot één 
van de meest welvarende colleges van 
de universiteit. Dit ging gepaard met 
een aanzienlijke uitbreiding van de 
gebouwen. Het gebouw onderging in de 
loop der eeuwen ook een hele reeks 
bestemmingswijzigingen: Seminarie-
Generaal (1786), hoofdkwartier van de 
Republikeinse Partij (1792), hospitaal 
(1797), kazerne (1811), Filosofisch Col-
lege (1825) en sinds 1835 fungeerde het 

als pedagogie van de faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte.

Het complex bleef vrijwel ongewijzigd 
tot 1967, toen het met uitzondering van 
de vleugel aan de zijde van het Maria-
Theresiacollege, grondig gemoderni-
seerd werd onder leiding van ingeni-
eur-architect Paul Van Aerschot. Deze 
zomer volgt dus een nieuwe restaura-
tieperiode in de rijke geschiedenis van 
dit gebouw.

Middeleeuwse Borchtpoort ontdekt  
in Mechelsestraat
De omgeving van de Vismarkt wordt de komende jaren 
omgevormd tot een aantrekkelijke en autoluwe handels-
zone. Eerst is de Mechelsestraat aan de beurt. Vooraleer de 
werkzaamheden effectief beginnen, wordt er een archeo-
logisch onderzoek verricht. Dit leverde begin februari de 
ontdekking van de Borchtpoort op, één van de stadspoor-
ten van de eerste Leuvense stadsomwalling uit de 
twaalfde eeuw.

Ook al was stadsarcheologe Lisa Van Ransbeeck er vrij 
zeker van deze restanten te vinden, het resultaat was toch 
buiten verwachting. “De blootgelegde restanten zijn 
indrukwekkend. Vooral het robuuste bouwwerk en het 
verzorgde metselwerk vallen onmiddellijk op”, verklaart 
Lisa Van Ransbeeck.  

De bouw van de Leuvense stadsmuur startte op het einde 
van de twaalfde eeuw. De wal telde 31 torens, elf stads-
poorten en twee waterpoorten en had een lengte van 
2.740 m. Omstreeks 1360 werd een nieuwe en veel grotere 
muur gebouwd, op de plek waar nu de stadsring loopt. De 
eerste stadswal verloor op dat moment zijn verdedigende 
functie.

De nu blootgelegde Borchtpoort in de Mechelsestraat, 
genoemd naar de ‘Borcht’ of burcht van de hertogen die 
zich op de Keizersberg bevond, werd vanaf dat moment 
ingezet als tijdelijke stadsgevangenis, en vanaf 1426 als 
universiteitsgevangenis. In de achttiende eeuw werd de 
poort, net zoals vele delen van de stadsomwalling afge-
broken.

Restauratie
Hier en daar hebben stukken van deze eerste stadsomwal-
ling de tand des tijds echter overleefd en dat is best uit-
zonderlijk in Vlaanderen. Het zijn meteen ook de oudste 
stenen restanten van Leuven. Daarom worden ze de 
komende jaren allemaal gerestaureerd. “Na de restauratie 
van de toren in het stadspark zal binnenkort gestart wor-

den met de restauratie van de muur in het stadspark en 
van het 70 m lange restant van de stadsmuur in Hand-
booghof. Ook de restanten op de Hertogensite worden 
tegen 2022 gerestaureerd”, vertelt schepen van Onroerend 
Erfgoed Carl Devlies.

Visueel tracé
De stad werkte de voorbije twee jaar ook een visie uit om 
het tracé van de omwalling terug zichtbaar te maken in de 
stad. Omdat de restanten ver uit elkaar liggen, is het niet 
vanzelfsprekend om je een beeld te vormen van waar de 
stadsmuur ooit liep. Daarom worden op de plaatsen waar 
zich de elf stadspoorten bevonden – dus in de toekomst 
ook hier in de Mechelsestraat – stalen strips aangebracht 
waarop steeds de naam van de poort is weergegeven.

“Dit gebeurde vorig jaar al in de Naamsestraat, de Tien-
sestraat, de Schapenstraat en de Redingenstraat. Ook de 
fontein op het Herbert Hooverplein, waarop het tracé van 
de omwalling op het middeleeuwse stadsplan van Leuven 
is weergegeven, kadert in dit visualisatieplan”, aldus sche-
pen van Openbare Werken Dirk Vansina.



Bezoek de grootste 
(ver)bouw/huis en tuinbeurs 
van Vlaams-Brabant met:

•  180 exposanten uit meer dan 
    40 sectoren
•  Verfrissende ideeën voor binnen- 
    en buitenhuis- inrichting
•  Verschillende stijlen van landelijk 
  over tijdloos tot hedendaags
•   Tuinideeën & tuinmeubelen
•   De laatste trends & technieken
•  12.000 m2 aan ideeën
•   Win een bamboo tuinbar (t.w.v. € 5.000)

•   Vakmensen uit je buurt
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•   Vastgoed
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Ideaal wonen
IN HUIS EN TUIN

47
ST

E

16-24MAART2019
Heb je (ver)bouwplannen of ben je op zoek naar de mooiste tuin? Zoek je een partner voor je renovatiewerken, 
een nieuwe keuken, veranda, tuinmeubilair of nieuwe zetel? Ideaal Wonen heeft het allemaal!

GRATIS TOEGANGSKAART
Geldig voor 1 persoon t.w.v. €6

Heb je (ver)bouwplannen of ben je op zoek naar de mooiste tuin? Zoek je een partner voor je renovatiewerken, 

OPENINGSUREN
Alle dagen van 14-19 uur
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met vanaf 18u een drankje 
aan de ingang
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C & B is veel meer dan  
een koffie- en bagelbar
Coffee & Bagel (C & B), die Aurélie Troonbeeckx en Yannick Jouck 
sinds vorige zomer op de hoek van de Maria Theresiastraat 
en de Jozef II-straat runnen, profileert zich als meer dan een 
doordeweekse koffiebar. Klein, vlot en huiselijk zijn de ordewoorden 
in deze uitnodigend gezellige zaak die open is van maandag tot 
donderdag tussen 8.30 uur en 16 uur, ’s  vrijdags van 10 tot 18 uur 
en elke eerste zondag van de maand tussen 10 en 16 uur.

 

Hoewel dit hun eerste zaak is, hebben 
Aurélie en Yannick hun ganse inrich-
ting meteen zelf bedacht. Het resultaat 
oogt verrassend vlot, aangenaam en 
smaakvol: de zacht eucalyptuskleurige 
binnenmuur, de betonnen gietvloer, de 
zwarte tafeltjes en de stoelen met sta-
len poten bieden samen met de uit 
houtstrips opgebouwde aantrekkelijke 
houten toog een ongedwongen prettige, 
verwelkomende indruk. Hier voel je je 
dan ook meteen op je gemak.

“Binnen kunnen op een oppervlakte 
van 42 m² 22 gasten terecht en in de 
zomer zouden we graag een zomerter-
ras buitenzetten in de Jozef II-straat. 
Hiervoor hebben we een aanvraag inge-
diend”, stellen Aurélie en Yannick. 
 
Vooral hun bagels vinden gretig afne-
mers en ze verkopen ook heel veel take 
away koffies. “We offreren eveneens 
smoothie balls, wat je op niet veel 
plaatsen ziet, en onze lunch is een 

regelrechte voltreffer met meermaals 
een vol huis, maar aan de klandizie 
voor ons ontbijt kunnen we wel nog 
wat werken. We hebben ook lekkere 
dessertjes in petto”, verklapt het dyna-
mische duo.
 
Granola
’s Morgens kan je je bij Coffee & Bagel 
te goed doen aan smoothie balls, crois-
sants, bagels, granola, vers fruitsap, 
koffie (al dan niet verrrijkt met andere 
smaken zoals hazelnoot, vanille, choco-
lade, caramel, speculoos, …), special 
(ice) lattes, huisgemaakte ice tea (het 
best verkochte product de voorbije 
zomer), home-made chocoladetaart, 
tongstrelende cheesecake en verse 
smoothies. Ook een portemonneevrien-
delijke morning menu-formule behoort 
tot de opties.
 
Tijdens de lunch staan dagsoep met 
gegrilde bagel en home made lookboter, 
bagels (een tiental op de vaste lijst, elke 

maand aangevuld met een suggestieba-
gel) en in de zomer veldfrisse pastasa-
lade op het menu. Tot de sweets beho-
ren smaakpapillenprikkelende taart en 
ovenheerlijke cheesecake. En ’s vrij-
dags, wanneer C & B later open blijft, 
kan je bovendien een verzorgd tapa-
bordje degusteren.
 
Op de drankkaart prijken witte, rode en 
roséwijn evenals cava Mvsa en aperi-
tiefjes als gin tonic en Aperol Spritz. 
Bierliefhebbers kunnen hun dorst les-
sen met Vedett en Liefmans Frambo-
zenbier.
 
“We mikken op iedereen die ons lust, 
van studenten over werkenden, al dan 
niet op weg naar trein of bus, tot buurt-
bewoners. Bovendien hebben we ons 
genesteld in een heel leuke buurt, die 
een vlotte verbinding maakt tussen het 
stadscentrum en het station. En tot slot 
zweren we bij een persoonlijke aanpak, 
werken we met verse producten en pre-
senteren we ook heel wat home made 
suggesties. Als mensen alleen voor je 
koffie moeten komen, moet je immers 
al héél goed spul serveren”, knipogen 
Aurélie en Yannick.

C & B 
Jozef II-straat 1 
3000 Leuven 

C & B bevindt zich in een erg leuke woonbuurt op weg 
van het stadscentrum naar het station.

“We zweren bij een persoonlijke aanpak, werken met verse producten en hebben een heleboel home-made 
suggesties in huis”, vertellen Aurélie Troonbeeckx en Yannick Jouck.



Open: Ons buffetrestaurant is geopend op zon- en feestdagen 
van 12:00 tot 20:00 uur. Voor allerhande feesten kan men 

7 dagen op 7 bij ons terecht. Voor inlichtingen of besprekingen 
zijn wij aanwezig op maandag van 14:00 tot 20:00 uur.

Geniet elke zondag van onze verrukkelijke buffetten.

Open: Ons buffetrestaurant is geopend op zon- en feestdagen 
van 12:00 tot 20:00 uur. Voor allerhande feesten kan men 

7 dagen op 7 bij ons terecht. Voor inlichtingen of besprekingen zijn 
wij aanwezig op maandag van 14:00 tot 20:00 uur.

Lindenhof • Booischotsestraat 1 • 3128 Baal • 016 53 52 37 
info@feestzaallindenhof.be • www.feestzaallindenhof.be

GRATIS BADHANDOEK

THE TOUGH FINNISH 
FOOTWEAR

Bij aankoop van een paar 
SIEVI veiligheidsschoenen. 

Deze heerlijke handoek in de kleur rood 
is machinewasbaar tot 60 °C. Formaat 
is 100 x 150 cm. De actie is geldig van 

01-06-2016 tot en met 30-06-2016 of
zolang de voorraad strekt.

www.longinparkerstore.be
Wingepark 29 - 3110 Rotselaar

T 016 44 80 70

THE TOUGH
FINNISH 

FOOTWEAR

Bij aankoop van een paar SIEVI 
veiligheidsschoenen. 
Deze kwaliteitsvolle handdoeken set is machinewasbaar tot 60 °C 
(2 handdoeken en 2 gastendoekjes). Formaten zijn 100 x 150 cm 
en 49 x 32 cm. De actie is geldig van 01-06-2017 tot en met
30-06-2017 of zolang de voorraad strekt.

GRATIS HANDDOEKEN SET

GRATIS HANDDOEKENSET
Bij aankoop van een paar SIEVI
veiligheidsschoenen.
Deze kwaliteitsvolle handdoekenset is machinewasbaar tot 60 °C 
(2 handdoeken en 2 gastendoekjes). Formaten zijn 100 x 150 cm 
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PARKERSTORE LANCEERT ZIJN
NIEUWE WEBSHOP

www.parkerestore.com

Winkel wanneer het U uitkomt !

Parkerstore lanceert een volledig nieuwe webshop, 

zodat we u ook online onze service kunnen aanbieden.

Vanaf nu kan u altijd en overal uw bestellingen plaatsen, 24/7.

Hopelijk tot snel !

Het ParkerStore Team

ParkerStore Longin Service
Wingepark 29 - 3110 Rotselaar

parkerstore@longin.be - T 016 44 80 70
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Kernversterkingsbeleid moet 
dringend versnelling hoger
Uit het nieuwe zopas verschenen leegstandsrapport van 
Locatus blijkt dat 10,3% van de handelspanden in ons land 
leegstaat. Dat is een verdubbeling sinds de publicatie van 
het eerste rapport in 2008. Danny Van Assche, gedelegeerd 
bestuurder van Unizo, vindt de resultaten niet verrassend.

“Ten opzichte van vorig jaar is de stij-
ging weliswaar minimaal, maar we sla-
gen er nog altijd niet in om het pro-
bleem fundamenteel terug te dringen, 
bijvoorbeeld door handelspanden om 
te bouwen en andere functies te geven, 
zodat er bijvoorbeeld maakbedrijven, 
vrije beroepspraktijken, diensten kun-
nen worden in ondergebracht of zelfs 
woningen”, zegt Van Assche.

In het licht van deze cijfers stelt hij ook 
dat het waanzin zou zijn om nu nog 
extra megashoppingcomplexen zoals 
Neo en Uplace toe te laten. Daarente-
gen moet de overheid maximaal inzet-

ten op een ‘slimme krimp’ van de win-
kelgebieden, waarbij duidelijke kern-
winkelgebieden worden afgebakend, 
naast winkelarme gebieden, in combi-
natie met een doordacht herbestem-
mingsbeleid voor bestaande panden.

"Lokale besturen moeten in functie 
hiervan een consequent, streng vergun-
ningsbeleid voeren, met de focus op de 
versterking van de lokale gemeente-
kern. In zo'n beleid kan geen plaats zijn 
voor vergunningen aan ontwikkelaars 
van grote bijkomende winkelcom-
plexen in de rand", aldus Danny Van 
Assche.

Hij benadrukt dat dergelijk beleid 
gepaard moet gaan met ruimere initia-
tieven om de kernen van onze steden 
en gemeenten aantrekkelijker te 
maken, zoals verfraaiing en renovatie 
van gebouwen, de verbetering van 
wegen en pleinen, een goede toeganke-
lijkheid met het openbaar vervoer 
(onder andere via afspraken met De 
Lijn), degelijke fietsenstallingen én een 
slim parkeerbeleid, dat voor elk type 
bezoeker een correcte oplossing biedt.

Daarnaast kunnen doelgerichte subsi-
dies helpen, zoals stimuli voor hande-
laars en andere ondernemers die hun 
pand in de kern willen renoveren of 
omvormen en - minstens even belang-
rijk - voor ondernemers die met hun 
activiteit willen verhuizen naar de 
kern. In dat verband rekent Unizo er 
onder meer op dat het zogenaamde 
Instrumentendecreet van de Vlaamse 
regering, met daarin heel wat 'tools' om 
een slim regionaal ruimtelijk beleid te 
voeren, snel wordt goedgekeurd.
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• Snijbloemen

• Boeketten, 
bloemstukken, … 

voor alle gelegenheden

• Kamer – en tuinplanten
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abonnementen
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FLOWERSTYLE.BE

Dassenstraat 68   n   3053 Haasrode
 016/40.20.35   n   info@flowerstyle.be

Openingsuren :
di-za : 09.00-18.00  n  zon- en feestdagen : 10.00-14.00

maandag gesloten

Enkele cijfers  
uit de horeca
De horeca is een sector die vlug verandert en evolueert. In 
België zijn ruim 58.000 horecaondernemingen actief, al 
schommelt dat cijfer regelmatig door het komen en gaan van 
horecaondernemingen. Er verdwijnen duizenden horecaza-
ken maar er komen er ook weer duizenden bij, doorgaans 
meer dan er worden stopgezet. Zowat de helft van de horeca-
bedrijven wordt binnen de vijf jaar na oprichting stopgezet. 
In 2017 gingen in ons land 2.149 horecazaken failliet.

Een aanzienlijk deel van de stopzettingen zijn gedwongen 
stopzettingen onder de vorm van een faillissement. De hore-
casector is één van de grote leveranciers want maar liefst 
21% van alle faillissementen is een horecaonderneming. 
Vooral drinkgelegenheden en in mindere mate restaurants 
zijn gevoelig voor een faillissement. Drinkgelegenheden 
gaan liefst vijf maal vaker failliet dan gemiddeld, restaurants 
drie maal.  

Meer dan de helft van de horecaondernemingen is een res-
taurant en hun aantal stijgt nog. Van alle horecaonderne-
mingen heeft ongeveer vier op de tien personeel in dienst. 
Vlaanderen realiseert 57% van de omzet in de horeca in Bel-
gië, met name 8,1 miljard euro. De horecasector in heel Bel-
gië is goed voor een omzet van ruim 14,1 miljard euro, zon-
der btw.

Een deel van de horecaondernemingen hebben naast hun 
hoofdzetel nog heel wat andere locaties waar ze hun activi-
teiten uitoefenen. Als je deze extra locaties optelt bij de 
hoofdzetels, komen we in België uit op bijna 80.000 horeca-
vestigingen.

België kent meer horecabedrijven dan de buurlanden. Voor 
elke 1.000 inwoners zijn er 4,4 horecaondernemingen in Bel-
gië in vergelijking met 4 in Frankrijk, 3,3 in Nederland en 2,8 
in Duitsland. Het Belgische horecalandschap is in vergelij-
king met de buurlanden sterker georiënteerd op ‘eet- en 
drinkgelegenheden’. Belgische accommodaties realiseren 
gemiddeld meer omzet per onderneming dan de buurlan-
den. Belgische eet-en drinkgelegenheden minder.
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Cultuurprijs voor Rika Taeymans 
van de Leuvense Circusschool
Op de laatste dag van januari reikte de stad Leuven de 
Cultuurprijzen 2018 uit. Rika Taeymans, de drijvende kracht 
achter de vzw Cirkus in Beweging mocht de Prijs voor Culturele 
Verdienste 2018 ontvangen van schepen van cultuur Denise 
Vandevoort. Het Leuvense jazztalent Cyrille Obermüller kreeg 
de Prijs voor Beloftevol Talent 2018.

Cirkus in Beweging is de grootste circus-
school in Vlaanderen en een van de 
grootsten in Europa. De leden, de docen-
ten en bezielers ervan zijn in het verle-
den al meermaals opgedoken in de Leu-
vense straten om tijdens evenementen 
zoals De Langste Dag en acties in de wij-
ken de winkelende klanten te vermaken.

Begin december lanceerde Leuven een 
oproep om potentiële winnaars te 
nomineren. Er werden meer dan 600 
stemmen uitgebracht. Uit die selectie 
kwam de grande dame van de Leu-
vense circusscene Rika Taeymans naar 
voren als winnaar. Haar niet aflatende 
energie, enthousiasme en innemende 
persoonlijkheid leverden haar zonder 
twijfel het gros van de stemmen op. In 
alles wat Rika drijft, staat spelplezier en 
ontmoeten voorop. Ze slaagde erin om 
circus op te tillen tot een volwaardige 

cultuurdiscipline en Leuven op circus-
vlak internationaal op de kaart zetten.

Na haar studies lichamelijke opvoeding 
en psychomotorische therapie, dansdo-

cente en docente circustechnieken, 
werkte Rika Taeymans in Londen gedu-
rende vier jaar intensief met kinderen in 
een rondreizend circus- en theatergezel-
schap. Ze volgde de franstalige École 
Supérieure des Arts du Cirque aan de 
École de Cirque de Bruxelles en stond 
mee aan de wieg van de Formation 
Pédagogique binnen het bestel van deze 
bestaande Brusselse circusschool.

In 1990 startte Rika een circusinitiatief in 
Leuven onder de vleugels van Acteerstu-
dio Juego. Samen met zes kandidaat-
bestuursleden onderzocht Rika de moge-
lijkheid een eigen circusschool op te zet-
ten, in 1993 werd deze gedoopt als vzw 
Cirkus in Beweging. Wat lieflijk begon als 
een circusschooltje met twee groepen 
kinderen die circustechnieken beoefen-
den, is Cirkus in Beweging vandaag uitge-
groeid tot dé grootste circusschool van 
Vlaanderen en één van de grootste edu-
catieve circushuizen in Europa.

In 2010 stond Rika ook aan de wieg van 
de eerste Vlaamse circushumaniora, 
een samenwerking tussen CIB en K.A. 
Redingenhof. In 2013 publiceerde ze 
Nelsons Acrobatenboek, een prachtig 
geïllustreerd werk over circomotoriek. 
Uit goede bron weten we dat er een 
nieuw boek op stapel staat.

Malafide slotenmakers  
in het vizier van inspectie
De sector van de spoedhersteldien-
sten in het algemeen en de sloten-
makers in het bijzonder, wordt sinds 
kort in de gaten gehouden door de 
Economische Inspectie. Aanhou-
dende klachten van consumenten 
over slotenmakers die buitensporige 
tarieven aanrekenden, die tot 700 
euro opliepen, en het miskennen van 
informatieverplichtingen, maakten 

het voor de Economische Inspectie 
noodzakelijk om verder onderzoek te 
verrichten. 

De Economische Inspectie heeft in 
augustus vorig jaar in eerste instan-
tie de parameters aangescherpt, om 
de problematiek beter in kaart te 
brengen. In die maand alleen al lie-
pen er 28 meldingen binnen van con-

sumenten die geconfronteerd wer-
den met problematische handels-
praktijken van hun slotenmaker. 
Half september ging de Economische 
Inspectie daarop van start met een 
algemeen onderzoek. Dit resulteerde 
in korte tijd in 26 processen-verbaal 
en één pro justitia, waarbij een slo-
tenmaker voor het gerecht wordt 
gebracht.
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Glashelder de horeca in
Het stadsbestuur heeft een nieuwe brochure uitgebracht met 
veel tips en informatie die kandidaat-horeca-uitbaters moet 
helpen om een nieuwe zaak te starten. ‘Glashelder’, zoals de 
brochure heet, bevat het politiereglement en maakt toekomstige 
horecamensen wegwijs in het wereldje. De brochure is blijkbaar 
nodig, want horecacoach Evert Thys ervaart dat nog altijd 
mensen zonder enige ervaring in de horeca stappen en dat die 
soms niet goed weten waaraan ze beginnen.

Vaak hebben ze ook geen idee van 
welke vergunningen ze precies nodig 
hebben of met welke zaken ze allemaal 
in orde moeten zijn. Afhankelijk van de 
soort zaak die je wil starten, heb je 
bepaalde vergunningen nodig, soms 
kan dat gaan om acht verschillende 
soorten. Niet zelden wordt vergeten om 
een uitbatingsvergunning aan te vra-
gen. Daarnaast moet je ook nog in orde 
zijn met je drankvergunning, een 
muziekvergunning of een terrasvergun-
ning regelen, … en zo zijn er nog heel 
wat andere zaken.

Uit de praktijkervaring van verschil-
lende diensten blijkt dat zeker starters 

dikwijls onvoldoende voorbereid zijn. 
In de nieuwe brochure wordt daarom 
glashelder uitgelegd waar men alles 
kan aanvragen en wat dit juist inhoudt.  
Er wordt ook dieper ingegaan op brand-
veiligheid, controles en evenementen. 
De brochure is gratis te verkrijgen bij 
de horeca politie en op het stadskan-
toor bij de betrokken diensten: handel 
en horeca, milieu, bouwen en preven-
tie. De brochure is ook online te vinden 
op leuvenvoorondernemers.be.

Op het grondgebied van Leuven bevin-
den zich 590 horecazaken. Vorig jaar 
zijn er 26 nieuwe zaken bijgekomen, 
vier daarvan zijn al failliet gegaan, wat 

het effectieve aantal nieuwelingen dus 
op 22 brengt. “De soms snelle faillisse-
menten maken duidelijk dat mensen 
die een nieuwe zaak starten optimaal 
begeleid moeten worden. Een horeca-
zaak starten is minder eenvoudig dan 
het lijkt, daarom is alle relevante infor-
matie nu gebundeld in één boekje”, 
aldus Evert Thys en schepen van Mid-
denstand Els Van Hoof.
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De afgelopen 10 jaar is de leegstand van 
winkels en handelspanden verdubbeld. 
Vastgoedmakelaar living stone wil hier 
verandering in brengen en richtte daarom 
een nieuwe afdeling op die focust op de 
b2b-sector. Living stone | biz voegt hiermee 
kantoorruimtes, winkels en vastgoed voor 
industrie en logistiek aan het gamma toe. 

Eigenaar centraal in aanpak 
De verkoop en verhuur van logistiek vastgoed staat in België op een laag pitje, 
het laagste sinds 2010. Daarom richt living stone zich met living stone | biz vanaf 
nu ook op de b2b-sector. 

GAS geven: gemakkelijk, aangenaam en snel
Living stone | biz begeleidt eigenaars die een geschikte huurder of koper 
zoeken. Mensen die een pand bijvoorbeeld via een erfenis in handen krijgen, 
hebben totaal geen ervaring. Living stone | biz staat de eigenaars dan bij in 
het vinden van een geschikte bestemming. Vandaar het motto GAS geven: 
gemakkelijk, aangenaam en snel.

Het is opvallend hoeveel prachtige 
panden niet benut worden. En 
dan heb ik het niet enkel over 
handelsruimtes, maar ook 
over panden voor industrie en 
logistiek. Door de eigenaars goed 
te ondersteunen en de nodige tips 
en tricks aan te bieden, willen we 
deze leegstand aanpakken”, aldus 
eigenaar Koen Hoste.

Living stone | biz pakt leegstand in Leuven aan

Meer info? 
www.living-stone.biz 
of 0491 905 902 
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Leuven is bij de beste reiservaringen  
voor lezers van The Guardian
Leuven staat op nummer vier in de top tien die lezers van 
de Britse krant The Guardian samenstelden over hun beste 
reiservaringen in 2018. De krant liet de eigen lezers aan 
het woord over hun beste toeristische ontdekkingen van 
het voorbije jaar en daaruit ontstond een top tien van 
bestemmingen in onder meer Georgië, Tadzjikistan, 
Colombia, Oman, China en de Faeröer eilanden, maar ver-
rassend genoeg haalde ook Leuven het lijstje.

Onze stad wordt in The Guardian omschreven als “een 
parel van een vijftiende-eeuwse universiteitsstad op een 
kwartier met de trein van de hoofdstad. Fantastische 
architectuur telkens je een hoek omdraait, met een prach-
tig stadhuis als hoogtepunt. Het standbeeld van Erasmus 
en van een student die een glas bier leeggiet in zijn hoofd 
verpersoonlijken de historische en moderne aspecten van 
deze stad met stijlvolle winkels, bruisende bars en kerken 
gevuld met Vlaamse kunst. Bovendien bevindt zich hier 
ook het hoofdkantoor van Stella Artois waar je een rond-
leiding kan krijgen”. Zo, nu hoort u het ook eens van 
iemand anders.

Het Britse dagblad The Guardian is opgericht in 1821 en 
wordt tot de meest serieuze en gerespecteerde kranten in 
Groot-Brittannië gerekend. De krant heeft een dagelijkse 
oplage van ongeveer 160.000 exemplaren. Het is de enige 
Britse krant op nationaal niveau die helemaal in kleur 
wordt gedrukt. Het hoofdkantoor bevindt zich in Londen. 

The Guardian is één van de koplopers op het gebied van 
crowdsourcing in de journalistiek: het inzetten van je 
publiek voor het maken van verhalen. De site Guardian-
Witness is de basis voor alle crowdsourcingprojecten van 
The Guardian. Gebruikers kunnen aan losse opdrachten 
bijdragen in de vorm van verhalen, video's en foto's. Sinds 
1993 behoort ook de zondagskrant The Observer tot de 
Guardian Media Group.

https://tinyurl.com/yb85gvus 

Klanten schenken mooi bedrag aan 
Minder Mobielen Centrale 
Tijdens de gezellige en drukke shop-
pingweekends in december konden 
de kerstshoppers in de Leuvense bin-
nenstad met een kleine bijdrage hun 
waardering laten blijken voor de ver-
schillende musicerende fanfares, 
koren en muziekbands. De Leuvense 
klanten toonden zich van hun gulle 
kant: in totaal werd liefst 4.631,62 
euro opgehaald. De opbrengst was 
ditmaal bestemd voor de Minder 
Mobielen Centrale Leuven.

“Tijdens de weekends van december 
wilden we het winkelen in de binnen-
stad nog wat aangenamer maken. Op 
verschillende plaatsen in de stad 
hadden we lokale fanfares, koren, 

grote en kleinere orkesten een 
plaatsje gegeven om een aantal uren 
muziek te maken. De vele bezoekers 
stelden die muzikale omlijsting blijk-
baar zeer op prijs, want hun vrijgevig-
heid was heel groot”, zegt handels-
coach Tine Vandeweerd van hande-
laarsvereniging Liefst Leuven.

“Met deze bijdrage steken we boven-
dien ook een hart onder de riem van 
de vele vrijwilligers van de Minder 
Mobielen Centrale Leuven die zich 
elke dag belangeloos inzetten voor 
mensen met mobiliteitsproblemen en 
een beperkt inkomen”, aldus Tine 
Vandeweerd en voorzitter Marc Van 
de Velde (rechts op de foto) van Liefst 

Leuven, tijdens de overhandiging van 
de cheque.

www.shoppeninleuven.be
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Eén betaalsysteem  
voor Bancontact en Payconiq
De fusie tussen Bancontact en Payconiq werd vorig jaar al 
afgerond, maar eind januari lanceerde de Bancontact Payco-
niq Company ook een nieuwe gezamenlijke betaalapp. Die 
vervangt de bestaande mobiele betaal-apps van Bancontact 
en Payconiq. Het systeem wordt ondersteund door een twin-
tigtal banken en kan in 290.000 betaalpunten in België 
gebruikt worden.

De huidige gebruikers van de Payconiq-app kunnen hun 
bestaande account in de nieuwe app (beschikbaar in Android 
en iOS) activeren, nadat ze de Payconiq by Bancontact-app 
hebben gedownload. Handelaars kunnen betalingen aanvaar-
den die consumenten doen met de fysieke Bancontact-kaart 
of via de Payconiq by Bancontact- app, met of zonder terminal 
of met beide.

Momenteel zijn er ongeveer 16 miljoen Bancontact-kaarten in 
omloop. Vorig jaar is het aantal Bancontact-transacties met 
3,1% gestegen tot 1,37 miljard. De geldafhalingen aan de ter-
minals zijn daar niet bij gerekend, maar die zijn wel gedaald 
met 1,9%. Het aantal contactloze betalingen groeit ook: 4,3% 
van alle Bancontact-kaartbetalingen gebeurden vorig jaar 
contactloos.
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Lederwaren Maroq Unie  
houdt ermee op
De bekende familiale winkel in lederwaren Maroq Unie in de 
Tiensestraat heeft na 65 jaar de deuren gesloten. Zaakvoerder 
Tony Puelinckx (63) hield in december een succesvolle 
uitverkoop en hield er in januari definitief mee op. “We hebben 
het drie generaties volgehouden, maar nu is het gedaan. De 
concurrentie van de alsmaar toenemende e-commerce was al 
erg hard, maar de komst van het verkeerscirculatieplan was de 
spreekwoordelijke druppel”, verklaart Puelinckx. 

“Het stadsbestuur hoort dit niet graag, 
maar we moeten daar niet flauw over 
doen. Wij hadden een cliënteel tot ver 
buiten Leuven. Zelfs vanuit andere pro-
vincies kwamen mensen hier hun reis-
tassen en lederwaren kopen. De zaken 
gingen goed. Maar sinds de invoering 
van het circulatieplan kwamen alsmaar 
minder klanten van buiten Leuven over 
de vloer. Velen vertelden dat ze steeds 
moelijker de weg naar Leuven vinden. 
Jawel, de beneden-Tiensestraat is heel 
aangenaam geworden voor de wande-
laars en de horeca floreert. Maar voor 
onze zaak was dat geen goede ingreep. 

meer dan 40 jaar gedaan en dank ook 
van harte mijn personeel dat al die 
jaren hard gewerkt heeft aan ons fami-
liebedrijf”, besluit Tony Puelinckx.

Sleur je nieuwe grote valies maar eens 
tot aan de dichtstbijzijnde parking”, 
aldus Puelinckx.

De uitverkoop van Maroq Unie in 
december, waarbij flinke kortingen 
werden geboden, was een groot succes. 
Sinds het nieuws over de sluiting 
bekend raakte, wilde blijkbaar iedereen 
nog even een kijkje komen nemen. 
Mensen zeggen dat ze het spijtig vin-
den dat zo’n monument verdwijnt. Ik 
kan dat begrijpen, ook voor mij was dit 
een beslissing die ik met pijn in het 
hart heb genomen. Ik heb dit werk 

Betere bescherming kleinere 
ondernemingen
Minister van Economie Kris Peeters en minister van Mid-
denstand, Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme wer-
ken aan een wetsvoorstel om KMO’s en handelaars beter 
te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken. 
Kamerlid Rita Gantois ondervroeg Peeters in de Kamer-
commissie Bedrijfsleven over deze betere business-to-
business-bescherming voor kleinere ondernemingen en 
zelfstandigen.

“Het is al langer een feit dat kleinere ondernemers zich 
ondanks hun professionalisme, tegenover grotere part-
ners in een inferieure onderhandelingspositie bevinden 
en daardoor al te vaak oneerlijke contractvoorwaarden 
moeten slikken. Het gaat dan bijvoorbeeld om erg lange 
betaaltermijnen, of de verplichting om steeds eenzijdige 
contractwijzigingen te aanvaarden. Uit schrik om die 
overeenkomst toch maar niet te verliezen, klagen ze die 

oneerlijke praktijken niet aan. Daarom had ik hierover 
reeds in 2015 een wetsvoorstel klaar”, aldus Gantois.

“Met dit wetsvoorstel willen we de onderhandelingspo-
sitie van de kleinere ondernemer versterken, zodat hij 
zelf beter in staat is om betere voorwaarden te onder-
handelen”, vervolgt Gantois, die benadrukt dat het 
geenszins de bedoeling is om in het contractenrecht zelf 
in te breken. 

“We zorgen enkel voor een stok achter de deur, voor wan-
neer het écht misloopt. Een onafhankelijke overheidsin-
stantie zoals in Engeland of Duitsland zal nu immers een 
oogje in het zeil houden. Nu is het uitkijken naar het 
definitieve wetsontwerp”, reageert Rita Gantois tevreden. 
Al zal dat met een regering in lopende zaken vermoede-
lijk niet meer voor de eerstvolgende maanden zijn.
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“De nieuwe led-verlichting past bij de sfeer die we  
in de nieuwe Audi-showroom wilden creëren,” 
zegt zaakvoerder Tom Ceulemans. “Warm en 
toch modern, met een futuristische toets die 
past bij zowel de Audi-modellen als bij de andere 
bouwmaterialen gebruikt in de showroom. We zijn 
ook in lijn met de door Audi opgelegde standaarden, 
die elke verdeler dient te volgen. Je kunt hier niet 
voorbijrijden zonder te kijken.  

”De reacties van medewerkers 
en klanten zijn positief. Ze kijken 
letterlijk in een nieuw licht naar 
nieuwe auto’s” 
Zaakvoerder Tom Ceulemans
 

Tom kwam in contact met iLightLED via andere 
ondernemers uit het Leuvense die al met dit 
bedrijf hadden gewerkt. “Na een gesprek over wat 
we wilden bereiken, heeft iLightLED een aantal 
analyses gemaakt om tot een voorstel te komen 
van technische oplossingen en prijs,” vertelt hij. 

 “Wat mij aansprak? Ten eerste met degelijke 
en performante verlichting kunnen werken. 
Ten tweede de energiezuinigheid: In hun 
dienstverlening engageerde iLightLED zich tot een 
besparing van 30%. Zoals elk bedrijf kijken wij ook 
naar het elektriciteitsfactuur op het einde van de 
maand, en we zien het verschil. Ten derde de A-to-Z 
service van analyses tot installatie en onderhoud. 
Dan kunnen wij op onze twee oren slapen en vooral: 
ons bezighouden met ons beroep: auto’s verkopen 
en onderhouden,” lacht Tom.aanpassen.” 

Duurzaam, goedkoper, 
de verlichting van de 
toekomst

Vraag een gratis offerte en  
ontdek uw besparing

Meer informatie
Doornstraat 3 
3370 Boutersem 
+32 16 88 50 80 
info@eds-europe.be | www.ilight-led.net

iLightLED is gespecialiseerd in advies, verkoop en evt. plaatsing van hoogkwalitatieve LED-verlichting. iLightLED volgt 
de laatste evoluties in LED-verlichting op de voet via zijn netwerk aan fabrikanten. Voor de grotere projecten, waar veel 
lampen tegelijk worden vervangen, heeft iLightLED een leasingformule. Het voordeel daarvan: een hoge startinvestering 
is niet nodig en je geniet direct na de installatie al van een maandelijkse besparing. www.ilight-led.net

In hun 
dienstverlening 

engageerde 
iLightLED zich tot 
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Liefst Leuven presenteert 
programma 2019
Tijdens de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van de 
handelsorganisatie Liefst Leuven in het Radiohuis (zie 
fotocollage pagina 32-33) presenteerde voorzitter Marc Van de 
Velde een aantal aanbevelingen voor het nieuwe stadsbestuur. 
De vereniging gaat binnenkort samenzitten met de nieuwe 
ploeg van burgemeester Ridouani. Handelscoach Tine 
Vandeweerd stelde tijdens de receptie het programma van dit 
jaar voor. 

Op basis van gesprekken met een aan-
tal lokale handelaars spreekt Marc Van 
de Velde voorzichtig over een positief 
handelsjaar 2018, al is er nog veel werk 
in het vooruitzicht. Liefst Leuven wil de 
Bondgenotenlaan haar vroegere glans 
teruggeven en het aantal shop and go-
plaatsen moet omhoog. Wel moet er 
zoveel mogelijk gecommuniceerd wor-
den over de beschikbare parkeerplaat-
sen in Leuven, want in tegenstelling tot 
wat sommige handelaars denken en dit 
- dom genoeg - ook nog rondvertellen, 
is Leuven nog altijd bereikbaar met de 
auto en zijn sommige parkings goedko-
per dan vele mensen denken. 

Helaas kennen we handelaars die het 
doen: aan al wie het horen wil, ook aan 
hun klanten (!) vertellen dat de stad 
(waarin nota bene hun eigen handels-
zaak gevestigd is) quasi onbereikbaar is 

geworden. Zo’n uitspraak betekent op 
termijn commerciële zelfmoord. Als de 
mantra van onbereikbaarheid vaak 
genoeg wordt herhaald, beginnen men-
sen dat uiteindelijk ook te geloven en 
zullen ze inderdaad wegblijven uit Leu-
ven. Daar kunnen geen tien campagnes 
of promotieacties tegenop. Veel dom-
mer hoeft het dus niet te worden.

Fietsers
Voorzitter Van de Velde pleitte ook voor 
een voetgangersbeleid waarbij de vele 
en doorgaans zeer snel rijdende fietsers 
in het gareel moeten gehouden wor-
den. Er zouden gratis elektrische busjes 
voor de winkelende bezoekers moeten 
komen. Het circulatieplan gaat best op 
waakstand wanneer dat nodig is. Over 
het circulatieplan is overigens al veel 
gesproken, maar het zal niet meer ver-
dwijnen. Overal, zowel nationaal als 

internationaal, worden auto’s steeds 
meer uit de stadscentra geweerd.

“Liefst Leuven is echter een vereniging 
van handelaars en ondernemers en die 
hebben klanten nodig. Vele klanten 
komen met de auto naar Leuven omdat 
ze niet anders kunnen of willen. Je kan 
dat spijtig, vervelend of klimaaton-
vriendelijk vinden, maar het is niet 
anders. En zeg alsjeblieft niet: we 
maken het zo moeilijk dat ze niet meer 
anders kunnen komen dan met de fiets 
of de bus. Nogmaals, dat werkt zo niet 
want dan rijden ze met de auto naar 
het Woluwe Shoppingcenter, naar Nos-
segem of naar - gruwel o gruwel - het 
ergste van het ergste: het Gouden 
Kruispunt, en weg is de klant”, aldus 
Marc Van de Velde. 

In de marge van de receptie kon verno-
men worden dat het stadsbestuur in 
mei een nieuwe evaluatie van het cir-
culatieplan wil houden. Voorzitter Van 
de Velde sprak ook over de uitdagingen 
rond e-commerce. Inzake bezoekers 
doet Leuven het goed. We zijn één van 
de Vlaamse kunststeden en dat is 
vooral in het weekend duidelijk te 
horen. Op straat hoor je soms meer 
Spaans dan Vlaams. Op 27 december 
van vorig jaar publiceerde de populaire 
Britse krant The Guardian nog een arti-
kel waarin Leuven werd vermeld als 
één van de meest interessante bestem-
mingen van het voorbije jaar (zie 
pagina 47). 

Persoonlijk vindt Marc Van de Velde 
echter dat de toeristische troeven in 
Leuven kunnen versterkt worden met 
een brouwerijmuseum. “Leuven is een 
echte bierstad, maar het is ongehoord 
en zelfs een beetje schandalig dat de 
stad van Stella Artois nog altijd geen 
biermuseum heeft. Gaan we ons wat dit 
betreft laten voorbijsteken door Brus-
sel?”, vraagt de voorzitter zich af.

Activiteiten 2019
Handelscoach Tine Vandeweerd 
schetste de plannen van Liefst Leuven 
voor 2019, zodat de aanwezige hande-
laars alvast de data konden noteren. 
De succesformules worden behouden 
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met hier en daar kleinere aanpassin-
gen. Op het programma staan de 
maandelijkse zondagshoppings (elke 
eerste zondag van de maand), de Len-
teshopping (6 en 7 april), Leuven by 
night (3 mei), De Langste Dag (22 juni), 
Zomeren in Leuven (29 en 30 juni), de 
Herfstshopping (5 en 6 oktober), de 
intrede van Sinterklaas (16 november), 
Leuven by night (29 november) en dan 
begint de eindejaarsperiode weer, 
samen met Wintertijd.

Liefst Leuven wil met gerichte commu-
nicatie en campagnes de consumenten 
nog meer bewijzen dat Leuven top is. 
Dat zal onder meer gebeuren met ver-
halen van de ondernemers en hande-
laars zelf. 

“Mensen komen naar Leuven voor dat 
ene product en voor die specifieke ser-
vice, maar ze moeten wel weten dat jul-
lie bestaan. Stuur ons het verhaal over 

je unieke winkel of product”, aldus Tine 
Vandeweerd die tevens beloofde de 
komende maanden de 834 betalers van 
de stedelijke promotaks persoonlijk te 

bezoeken om de werking en de acties 
van Liefst Leuven toe te lichten en 
iedereen te motiveren om mee op de 
kar te springen.

Elke Tielemans nieuwe 
regiodirecteur Unizo
Sinds 1 maart is Elke Tielemans aan 
de slag als directeur van Unizo 
Vlaams-Brabant & Brussel. Zij volgt 
Nancy Van Espen op die op pensioen 

ging. Tielemans werkt al ruim zeven 
jaar bij Unizo en startte in 2011 als 
adviseur Participatiefonds en coach 
Commerciële Innovatie. Bij dit laatste 
werden retailers via een individueel 
begeleidingstraject klaargestoomd 
voor de toekomst.

In maart 2013 maakte Elke Tielemans 
de overstap naar Unizo Nationaal 
waar ze eerst de Gemeenteradar 
opvolgde, een scan van de gemeente-
lijke dienstverlening aan onderne-
mers. Vervolgens leidde ze het project 
Commerciële Inspiratie in goede 
banen, de opvolger van Commerciële 
Innovatie. In september 2017 keerde 
ze terug naar Unizo Vlaams-Brabant 
& Brussel om de belangenbehartiging 
& retail voor onze provincie ter harte 
te nemen.

Elke Tielemans (32) is Master in de 
Toegepaste Economische Weten-
schappen, aangevuld met een Master 

in het Overheidsmanagement. Ze 
woont in de Druivensteek, waar ze 
door de jaren heen sterk geëngageerd 
was in het lokale verenigingsleven.

Nancy Van Espen (foto Dann)Elke Tielemans (foto Luk Collet)
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Film over het politieke 
leven van Louis Tobback
Op 2 januari nam Louis Tobback na 24 jaar afscheid van 
het burgemeesterschap van Leuven. Om zijn rijkgevulde en 
indrukwekkende politieke carrière, die zowel de nationale als 
de lokale politiek omvat, in de kijker te zetten, namen  
Jo Stulens en Mich De Winter het initiatief om het politieke 
leven van Louis Tobback in een documentaire te vatten. 

“Het was inderdaad tijd om vanuit de 
socialistische beweging een mooi 
afscheid te organiseren en dus grondig 
terug te blikken op een lange carrière 
die zich allesbehalve tot Leuven 
beperkte. We hebben lang nagedacht 
over het format. Een boek, een viering, 
… . Uiteindelijk viel de keuze op een 
film. Want de carrière van Louis voelt 
soms aan als een thriller en dan weer 
als een drama”, zegt Mich De Winter.

“Ze is echter vooral doordrongen van 
een grote verontwaardiging over alles 

wat misloopt in onze samenleving. We 
wilden die verontwaardiging extra in 
de verf zetten door verschillende inter-
views met getuigenissen van journa-
listen, politieke mede- en tegenstan-
ders en dichte kennissen. Zij kijken elk 
op hun manier terug op een politieke 
loopbaan die bepalend is geweest voor 
de Belgische na-oorlogse geschiede-
nis”, vult Jo Stulens aan.

Zo worden nationale onderwerpen als 
de rakettenkwestie, de dood van 
koning Boudewijn, de Agusta-affaire, 

de Witte Woede, … behandeld maar 
wordt evengoed de politieke impact 
van Louis Tobback op de stadsvernieu-
wing in Leuven belicht. Ook zijn invloed 
op de sociaal-democratie na WOII krijgt 
de nodige aandacht.  Zo getuigen onder 
andere Kathleen Van Brempt, Moha-
med Ridouani en Frank Vandenbroucke 
over de bepalende en coachende rol 
van Louis in hun politieke carrière. 

Het is uiteindelijk een mooi lijstje 
geworden van politici, studiegenoten, 
tegenstrevers, … die getuigen over hun 
ervaringen met Louis Tobback. Bijdra-
gen zijn er van Saïd El Khadraoui, Willy 
Claes, Jaak Brepoels, Hans Bracquené, 
Koenraad Debackere, Lodewijk De 
Witte, Mark Eyskens, Christiane Van-
neck, Wouter Vandenhaute, Frank Van-
denbroucke, Jacky en Dirk Robbeets, Rik 
Van Cauwelaert, Karin Jiroflée, Willy 
Kuijpers, Walter Pauli, Jos Michiels, 
Mark Waer, Johan Vande Lanotte, Kat-
leen Van Brempt en Bruno Tobback. 

“De vraag rees echter meteen ‘waar 
beginnen we en wat laten we in de film 
aan bod komen?’. Daarvoor werd het 
advies van Knack-journalist Walter 
Pauli - een notoir Tobback-kenner - 
ingeroepen. Hij zorgde voor het beklij-
vende scenario. Een scenario dat de 
vaderlandse na-oorlogse geschiedenis 
omhelst en de rol die Louis Tobback 
hierin speelde extra belicht. De film zelf 
werd door Matthias Therry gedraaid en 
geproduceerd door Skladanowsky. Mat-
thias is niet aan zijn proefstuk toe. Zo 
werkte hij mee aan verschillende films 
van Fonk vzw. De vzw achter films zoals 
De Leuvense scene en Leuven Autovol, 
Autovrij” aldus Mich De Winter en Jo 
Stulens.

De politieke documentaire werd voor 
het eerst vertoond op 22 februari in Het 
Depot. Op enkele dagen tijd was deze 
avant-première reeds volzet. Samen 
met Cinema Zed worden in maart nog 
een aantal extra vertoningen georgani-
seerd.

www.cinemazed.be
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Kortrijksebaan 75

B 3220 Holsbeek (via E314 afrit 21)

T +32 (0)16 44 65 71 

info@lassaut.be

www.lassaut.be

Gastronomie, Gastvrijheid, Genieten:
Restaurant – Salons Lassaut maakt deze 3 G’s met verve waar!

Lassaut

Ontdek “Fijn Tafelen”
 

vrijdag- en zaterdagavond
iedere 1ste en 2de zondagmiddag  

van de maand
 

3-gangen Menu: € 45
All-in (Cava met amuse – 3-gangen Menu – wijnen – water – koffie/thee en 

versnaperingen): € 75
 

Reserveren gewenst en enkel telefonisch: 
+32 (0)16 44 65 71

(E
31
4)

 

Onze unieke locatie (vlakbij Leuven) biedt voor elke gelegenheid 
de nodige faciliteiten, geheel op maat van wensen en budget, 
zowel voor particulier, bedrijf, vereniging als club.
 
Een overdekt terras, tuin, helihaven, ruime private parking en  
4 mooie feestzalen voorzien van airco en WiFi zijn ter 
beschikking om te dineren, te presenteren of te vergaderen.
 
Graag verwelkomen wij u in een aangename sfeer van 
pure kwaliteit met de meest passende service voor een 
onvergetelijke dag!

KU Leuven opent met DingNet
een Internet of Things-proeftuin
Het ‘Internet of Things’ (IoT) verbindt 
alledaagse voorwerpen met het inter-
net, zodat ze met mensen en met 
andere voorwerpen kunnen communi-
ceren. De KU Leuven geeft haar studen-
ten en onderzoekers de kans om vlotter 
met deze technologie te experimente-
ren. Met DingNet creëert de Leuvense 
universiteit een proeftuin waar ieder-
een aan de slag kan gaan met sensoren 
en IoT-toepassingen. 

Een plant met een vochtigheidssensor 
in de potgrond die een bericht stuurt 
wanneer hij water nodig heeft, de deci-
bels bij evenementen gedetailleerd in 
kaart brengen, de lichtintensiteit onder 
de bomen in een bos in realtime in 
kaart brengen, … Het zijn slechts 
enkele van de vele mogelijkheden die 
DingNet biedt. In de komende jaren 
zullen we worden bestormd met derge-
lijke toepassingen.

“Het Internet of Things zal mee de toe-
komst bepalen. De KU Leuven wil 
daarop inspelen en haar studenten en 
personeel  ondersteunen  om groot-
schaliger te experimenteren met deze 
technologie. In tegenstelling tot nor-
male wifi-netwerken biedt DingNet een 
draadloos netwerk aan dat zeer ener-
giezuinige communicatie toelaat over 
een kilometerslange afstand. Het is een 
gratis omgeving. Echt uniek is dat het 
een selfservice-platform is voor de hele 
KU Leuven-gemeenschap”, verklaart 
directeur Annemie Depuydt van ICTS, 
de centrale informaticadienst van de 
KU Leuven.

De proeftuin bestaat uit antennes die 
heel Leuven, Heverlee en de bredere 
omgeving dekken. Het systeem kan 
bovendien gemakkelijk uitgebreid wor-
den naar andere campussen in Vlaan-
deren. De antennes zijn verbonden met 

een centrale server in Heverlee. Gebrui-
kers moeten enkel hun login activeren 
en hun sensoren en toepassingen regis-
treren en DingNet doet de rest. “We wil-
len studenten, onderzoekers en andere 
personeelsleden de kans geven om hun 
creativiteit aan te wenden om samen 
innovatieve en maatschappelijk rele-
vante toepassingen te bouwen”, aldus 
Koenraad Debackere, algemeen beheer-
der van de KU Leuven.
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Groeiende Leuvense horeca zorgt 
voor beleving en verbondenheid
De horeca is een passie die nooit opdroogt en die ons bruto 
binnenlands product (bbp) omhoog stuwt. Daarom moet 
voldoende aandacht besteed worden aan de hinderpalen 
die een vlotte werking ervan in de weg kunnen staan, zoals 
een moeilijke mobiliteit en verstikkende wetgeving. Deze 
en andere opmerkingen werden geventileerd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van Horeca Leuven op dinsdagavond 15 
januari in de Salons Georges, waarbij Danny Justens naar eigen 
zeggen voor de laatste keer als voorzitter het woord nam.

“Ik hoop dat het voorbije jaar voor 
iedereen uitstekend is geweest en dat 
we die lijn dit jaar mogen doortrekken. 
Ik ga er trouwens van uit dat de voor-
uitzichten voor dit jaar beter zijn dan in 
2018; daarop wijzen althans een aantal 
economische factoren begin 2019. De 
economische vooruitzichten zijn zeker 
niet slecht: de historisch lage werkloos-
heidsgraad en de voorziene groei van 
de economie in 2019 zijn elementen 
waarbij een innovatieve en creatieve 
horeca garen kan spinnen”, opperde 
Danny Justens.

Hij stond ook stil bij de activiteiten van 
Horeca Leuven in 2018. De belangrijkste 
gebeurtenis, de gemeenteraadsverkie-
zingen van oktober, was echter niet 

rechtstreeks horeca-gerelateerd. “Op 
maandag 25 juni 2018 hebben we alle 
politieke partijen uitgenodigd waarbij 
ze zich elk gedurende tien minuten 
konden voorstellen en uitleggen waar-
voor ze stonden in relatie tot de horeca. 
Alle partijen, ook de kleinste, waren 
present, meestal met de lijsttrekkers”.

“Het was een uitstekende gelegenheid 
om een aantal nieuwkomers in het poli-
tieke landschap te leren kennen.  Nadien 
stelden onze bestuursleden vragen over 
de meest uiteenlopende onderwerpen. 
Iedereen heeft zijn partijstandpunt kun-
nen vertolken en voor ons was het inte-
ressant om te vernemen waarvoor elke 
partij stond”, herinnerde de voorzitter 
van Horeca Leuven zich.
 

Inzake het verkeerscirculatieplan en 
het horecabeleidsplan noemde Danny 
Justens 2018 het jaar van de stilstand. 
Sinds juni vorig jaar was hiermee 
immers niet veel  gebeurd in de aan-
loop naar de verkiezingen.

Burgemeester
“Na 24 jaren burgemeesterschap van 
Louis Tobback hebben we een nieuwe 
burgemeester en een meerderheid  met 
een andere samenstelling. Groen heeft 
de rangen vervoegd en we hebben 
nieuwe schepenen en vroegere schepe-
nen met andere bevoegdheden. Het zal 
voor ons even wennen worden, maar 
dat geldt ook aan de andere kant. Horeca 
Leuven heeft begin dit jaar al een eerste 
ontmoeting met de burgemeester en de 
schepenen van Middenstand, Toerisme 
en Mobiliteit aangevraagd en  binnen-
kort zullen we zeker aan tafel zitten”, 
beloofde Danny Justens. 

Hij ziet trouwens in Mohamed Ridou-
ani een even bevlogen en overtuigde 
Leuvense burgemeester als in Louis 
Tobback. “Ik heb op de nieuwjaarsre-
ceptie van de Leuvense ‘gestelde licha-
men’ (de universiteit, de stad en het 
leger) zeer aandachtig naar de toe-
spraak van onze nieuwe burgemeester 
geluisterd en hij heeft daar alle regis-
ters opengetrokken. Hij had het op 
ronduit begeesterende wijze over Leu-
ven: alle verwezenlijkingen van de 
jongste jaren, de plannen en ambities 
voor de volgende jaren, Leuven Kli-
maatneutraal 2030, Leuven Culturele 
Hoofdstad van Europa 2030, Leuven 
MindGate, de vele innovatieve en baan-
brekende spin-offs van onze Alma 
Mater, de uitbouw van Gasthuisberg, de 
toekomstige ontwikkeling van de Her-
togensite in de benedenstad, enz.”

“Hij citeerde tevens het persartikel van 
The Guardian waarbij Leuven als één 
van de tien beste citytrips in Europa 
werd vermeld. Nadien had hij het over 
verbinden en niet polariseren, niemand 
achterlaten, versterken, sociale cohesie, 
een open cultuur van verbetering en 
vernieuwing en vooral inspraak van de 
bevolking en de verenigingen. Kortom, 
hij gaf een schitterend pleidooi voor 

“Nergens is het sociale weefsel zo prominent aanwezig als in onze horecazaken”, verklaarde Danny Justens.
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onze stad zoals ik er de jongste jaren 
geen meer gehoord heb. Maar één min-
puntje: ik heb weinig gehoord over han-
del en horeca, al was dat op die receptie 
misschien minder belangrijk”, merkte 
Danny Justens op.

Als je wil verbinden en niemand wil 
achterlaten, is de horeca volgens de 
voorzitter nochtans het bindmiddel bij 
uitstek. Nergens is het sociale weefsel 
zo prominent aanwezig als in onze 
horecazaken, waar de prof naast de 
arbeider, de middenstander naast de 
vakbondsman en de verkoopster naast 
de leraar samen een pint drinken of 
iets eten.

Sociaal programma
"Vandaar ook mijn warme oproep aan 
alle politici: omarm en koester onze 
horeca, het is een belangrijk en mis-
schien onderschat onderdeel van jullie 
sociaal programma voor deze stad. 
Juich elk initiatief in die richting toe en 
steun ons met alles. We kunnen het 
gebruiken”, zo beklemtoonde de voor-
zitter van Horeca Leuven.

Een belangrijke taak is hier volgens 
hem weggelegd voor Evert Thys. “Onze 
horecacoach kwijt zich prima van zijn 
taak en kan dit hopelijk nog vele jaren 
blijven doen”, stelde Danny Justens.

Witte kassa
Hij verwees ook naar de procedure die 
Horeca Vlaanderen en Horeca Leuven 
2,5 jaar geleden bij de Raad van State 
startten voor de nietigverklaring van de 
reglementering inzake de witte kassa. 

Tijdens de horecareceptie was er hier-
over nog geen nieuws, maar intussen 
raakte bekend dat de Raad van State de 
beroepen tot nietigverklaring tegen de 
witte kassa heeft verworpen.

De Raad vindt dat op grond van de argu-
menten van de partijen 'geen schending 
van het legaliteitsbeginsel of van het 
gelijkheidsbeginsel in fiscale aangele-
genheden kan worden vastgesteld'. De 
witte kassa vormt ook geen inbreuk op 
het eigendomsrecht, klinkt het.

De witte kassa is sinds 1 januari 2016 
verplicht in alle horecazaken die 25.000 
euro of meer van hun jaarlijkse omzet 
halen uit ter plaatse geconsumeerde 
voeding. De bedoeling is om zwartwerk 
en fraude in de sector tegen te gaan. 

Onder meer Horeca Vlaanderen wil dat 
de meeropbrengsten van het systeem 
terugvloeien naar de horeca. Dat kan 
onder meer door een verlaging van de 
loonkost, een verlaging van het btw-
tarief voor voeding en drank naar 6% en 
het volledig aftrekbaar maken van res-
taurantonkosten voor bedrijven. De 
sector vindt de compenserende maat-
regelen voor horecazaken onvoldoende.

Horecagids
In samenwerking met de toeristische 
dienst van de stad Leuven werd de dag 
vóór de nieuwjaarsreceptie van Horeca 
Leuven de toeristische Horecagids 2019 
aan de pers voorgesteld en tijdens de 
receptie lagen de nieuwe gidsen op de 
stand van Horeca Leuven bij de ingang 
van de zaal. Ongeveer 130 adverteer-
ders waarvan 95 horeca-uitbatingen 
tekenden in voor deze editie. Horeca 
Leuven hoopt de goede samenwerking 
met en financiële ondersteuning van de 
toeristische dienst nog jaren voort te 
zetten. 

Justens signaleerde ook dat Benjamin 
Van den Bon de nieuwe horeca-coördina-
tor voor Vlaams-Brabant is, dit in opvol-
ging van Karel Venken die dit 13 jaar 
voortreffelijk gedaan heeft. Tijdens de 
jaarlijkse algemene vergadering van 
Horeca Leuven zijn er geen nieuwe 
bestuursleden bijgekomen. “Drie 
bestuursleden (Denis Stroobants, Igor 
Sleuwaegen en Sam Frooninckx) hebben 
ons om verschillende redenen verlaten. 
De ondervoorzitters werden voor een ter-
mijn van twee jaar herverkozen en alle 
overige mandaten werden voor een jaar 

Matthias De Caluwe wees erop hoezeer de horeca in het dna van de Vlaming zit.

“De jongste jaren kende de horeca in Leuven een toename met 11%, het hoogste percentage van alle centrum-
steden”, zei burgemeester Mohamed Ridouani.
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vernieuwd. Ikzelf was niet verkiesbaar en 
begin aan mijn laatste jaar als voorzitter. 
Als ik dit mandaat mag uitdoen, zal ik 26 
jaar voorzitter van Horeca Leuven 
geweest zijn en zal hier in 2020 een 
andere voorzitter jullie toespreken. Ik 
bedank alle leden en bestuursleden voor 
het vertrouwen en de vriendschap in al 
die jaren en dank namens het bestuur 
van Horeca Leuven alle standhouders en 
sponsors voor hun aanwezigheid op deze 
receptie en voor hun steun in het alge-
meen”, besloot Danny Justens.  

600 horecazaken
De Leuvense burgemeester Mohamed 
Ridouani beklemtoonde dat hij Leuven 
tracht te promoten als metropool van 
kennis en vooruitgang, die heel veel 
welvaart naar deze stad moet brengen. 
“Hierbij mogen we de horecasector niet 
over het hoofd zien. Met zijn meer dan 
600 horecazaken, waarvan meer dan 
60% brasseries en restaurants, zorgt hij 
voor een verhoging van het bbp. De 
jongste jaren kende de horeca hier een 
toename met 11%, het hoogste percen-
tage van alle centrumsteden. Bovendien 
merken we een heel hoge klantentevre-
denheid, is er ruimte voor innovatie en 
steken jonge chefs hun neus aan het 
venster met als blikvanger de eerste 
Michelinster voor EED. We nemen dan 
ook Danny Justens’ uitgestoken hand 
naar de stad graag aan”, poneerde hij.

Het nieuwe stadsbestuur wil werk 
maken van drie dingen. Vooreerst blijft 

het investeren in de stad en steunt het 
voort de stadsontwikkeling, met o.a. 
een podiumkunstenzaal in de bene-
denstad. Ten tweede wil het samenwer-
ken, overleggen en synchroniseren, wat 
mogelijkheden biedt voor iedereen. 
“Binnenkort vindt het horeca-overleg 
plaats, maar is iedereen wel vertegen-
woordigd? Laten we ook de afwezige 
stemmen aan boord halen”, stelde de 
burgemeester voor. En ten derde wil het 
het verhaal van deze prachtige stad 
met haar rijke verleden en veelbelo-
vende toekomst op elke manier trach-
ten te vertalen naar de buitenwereld op 
lokaal, regionaal en internationaal vlak. 
Zo biedt West-Brabant nog vele kansen. 
 
De lezers van The Guardian plaatsten 
Leuven volgens hem niet zomaar in de 
top tien van te bezichtigen steden. 
“Men spreekt over beleving en gastro-
nomie. Jullie zijn mede-ambassadeurs 
en Leuven MindGate is ook jullie ver-
haal. Zo trekken we eveneens congres-
toerisme aan; daar liggen nog vele kan-
sen. Laat ons de belemmeringen inzake 
mobiliteit en reglementeringen aan-
pakken en samenwerken om goed 
gekwalificeerd personeel aan te trek-
ken. Leuven breidt uit met duizend 
inwoners per jaar en ook de universiteit 
groeit, wat druk zet op de huisvesting. 
We willen voor jullie een partner zijn 
die door deze groei en welvaart ook 
voor jullie kansen, groei en voorspoed 
aanreikt”, besloot de Leuvense burger-
vader.

Behalve de drie sprekers waren ook Maurice Vanderauwera (achteraan), schepen van Middenstand Els Van Hoof 
(tweede van r.) en voormalig burgemeester Louis Tobback (r.) op de nieuwjaarsreceptie van Horeca Leuven aanwezig.

 
Matthias De Caluwe, de nieuwe afge-
vaardigd bestuurder van Horeca Vlaan-
deren, kondigde vooreerst de eerste 
nieuwjaarsreceptie van zijn organisatie 
aan. Die vond plaats op 11 februari en 
was voor de sectorvereniging een 
mooie gelegenheid om haar pro-
gramma en wensen voor de komende 
verkiezingen aan de politici te presen-
teren. De presentatie was in handen 
van Francesca Vanthielen.
 
Passie
Matthias De Caluwe wees erop hoezeer 
horeca in het dna van de Vlamingen 
zit: ze werk(t)en er als jobstudent, 
vier(d)en er de geboorte van hun kin-
deren, gaan er met hun lief iets drin-
ken, nemen er afscheid van mensen,... 
vertoeven kortom graag in deze brui-
sende locaties. “De horeca biedt meer 
dan 130.000 jobs en telt 58.000 onder-
nemingen. Dat is onze kracht. Ik ben 
zelf een kleinzoon van een cafébaas en 
mijn oom heeft vele restaurants. 
Horeca is dan ook een passie die niet 
stopt”, vertelde de CEO van Horeca 
Vlaanderen.
 
Hoewel sinds december vorig jaar een 
regering in lopende zaken aan het roer 
staat, moeten de politici volgens hem 
tot de verkiezingen nog zoveel mogelijk 
doen wat kan. “We gaan nog een initia-
tief nemen in de Kamer, want we heb-
ben geen tijd om te blijven stilstaan. Ik 
ben trouwens hoopvol voor de horeca”, 
meldde De Caluwe, verwijzend naar 
een gesprek met de directies van de 
hotelscholen.

“We gaan jongeren tussen 10 en 14 jaar 
ertoe aansporen om te kiezen voor de 
hotelschool. We mogen bovendien 
geen spelletjes spelen, want het is 5 
voor 12 voor onze sector. We hebben 
voor meer omzet en meer jobs gezorgd 
en hopen op een uitbreiding van de 
rsz-korting voor werknemers en onder-
nemers. We moeten zelf die boodschap 
durven uitdragen en met Toerisme 
Vlaanderen het culinaire toerisme pro-
moten. En als de dorpscafés achteruit 
gaan, moeten we gewoon meer op café 
gaan." 

"In 2019 komen er ook een nieuwe web-
site, opleidingen en een horecakrant. 
Kathryn en Ross Petras stelden immers 
ooit: “It always seems impossible until 
it’s done”, besloot de gedelegeerd 
bestuurder van Horeca Vlaanderen.  
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Succesvolle Leuvense  
campagne RestoSafe
Steeds meer horecazaken sluiten zich aan bij de jaarlijkse 
campagne ‘RestoSafe’. Ga je uit eten in Leuven en kies je ervoor om 
geen alcohol te drinken? Met de campagne ‘RestoSafe’ legden de 
stad Leuven en maar liefst 44 restaurants veilige chauffeurs extra 
in de watten. De campagne liep van 10 december tot 28 februari.

De deelnemende restaurants engage-
ren zich om extra aandacht te schen-
ken aan wie als chauffeur geen alcohol 
drinkt. Ze bieden alternatieven aan 
zoals originele alcoholvrije dranken, 
mocktails, huisgemaakte thee of limo-
nade of geven een gadget aan de chauf-
feur zoals een promilletester of een 
sleutelhanger.

De campagne RestoSafe is een samen-
werking van de stad Leuven met vzw 
Horeca Leuven, Horeca Vorming Vlaan-
deren, Politiezone Leuven en De Lijn. 
De restaurants die deelnamen aan de 
actie zijn herkenbaar aan de RestoSafe-
sticker of -affiche. Vele zaken laten die 
het hele jaar hangen.

Deelnemers
• Anna Specialty Bar,  

Leopold Vanderkelenstraat 27, 
Leuven, www.annaleuven.be

• Bar Del Sol,  
Schapenstraat 105, Leuven,  
www.bardelsol.be

• Bar Nine,  
Oude Markt 9, Leuven,  
www.bar-nine.be

• Brasserie Absolut,  
Mechelsestraat 177, Leuven,  
www.brasserie-absolut.be

• Burger Folie,  
Muntstraat 4, Leuven,  
www.burgerfolie.be

• Café Sport,  
Martelarenplein 13, Leuven,  
www.facebook.com/Cafesport

• Carlisse,  
Arendstraat 1, Leuven,  
www.carlisse.be

• d’Artagnan,  
Naamsestraat 72, Leuven,  
www.restaurantdartagnan.be

• De Blauwe Schuit,  
Vismarkt 16, Leuven,  
www.deblauweschuit.be

• De Bretoense Hoeve,  
Tiensesteenweg 344, Leuven,  
www.bretoensehoeve.be

• D’Entreprise,  
Naamsestraat 18, Leuven,  
www.dentreprise.eu

• De Kansel,  
Muntstraat 15, Leuven,  
www.kansel.be

• De Klimop,  
Martelarenplein 5, Leuven,  
www.deklimopleuven.be

• De Rector,  
Oude Markt 4, Leuven,  
www.derector.be

• De 3 Tonghen,  
Busleidengang 6A, Leuven,  
www.de3tonghen.be

• De Valck,  
Tiensestraat 10, Leuven,  
www.devalck.be

• De Voltaire,  
Jules Vandenbemptlaan 6A,  
Heverlee, www.voltaire.be

• Faculty Club,  
Groot Begijnhof 14, Leuven,  
www.facultyclub.be

• Gainsbourg,  
Kardinaal Mercierplein 1, Leuven,  
www.gainsbourg.be

• Gloria resto,  
Arnold Nobelstraat 50, Leuven, 
www.gloria-resto.be

• Het land aan de overkant,  
Leon Schreursvest 85, Heverlee, 
www.hetlandaandeoverkant.be

• Het strand,  
Tiensestraat 138, Leuven,  
www.facebook.com/hetstrandleuven

• House of Lalibela,  
Brusselsestraat 59, Leuven,  
www.facebook.com/pages/House-
Of-Lalibela/206531499356901

• Il Peperoncino,  
Mgr. Ladeuzeplein 32, Leuven,  
www.il-peperoncino.be

• Improvisio,  
Brusselsestraat 63 B, Leuven,  
www.improvisio.net

• Kalypta,  
Parijsstraat 21, Leuven,  
www.kalypta.be

• Kokoon,  
s-Meiersstraat 1, Leuven,  
www.kokoon.be

• Kruimel,  
Tiensestraat 92, Leuven,  
www.kruimel.be

• Le chameau s’en fout,  
Dirk Boutslaan 14, Leuven,  
www.lechameausenfout.be

• L’Etoile d’Or,  
Tiensevest 16, Leuven,  
www.facebook.com/etoiledorleuven

• Lukemieke,  
Vlamingenstraat 55, Leuven,  
www.lukemieke.be

• Meating room,  
Oude markt 12, Leuven,  
www.meatingroom.be

• Mykene,  
Muntstraat 44, Leuven,  
www.mykene.be

• New Mexico,  
Muntstraat 32-34, Leuven,  
www.newmexico.be

• Noordoever,  
Vaartkom 17 A, Leuven,  
www.noordoever.be

• Optimist,  
Vismarkt 7, Leuven,  
www.deoptimist.be

• Osteria Michele,  
Tiensestraat 23, Leuven,  
www.osteriamichele.be

• Savoye,  
Savoyestraat 11, Leuven,  
www.savoyeleuven.be

• Sticks and bowls,  
Naamsestraat 45, Leuven,  
www.sticksandbowls.be

• Taste Leuven,  
Naamsestraat 62, Leuven,  
www.leuventaste.be

• Turquoise,  
Naamsevest 6, Leuven,  
www.chef-turquoise.be

• Waaiberg,  
Tervuursevest 60, Leuven,  
www.waaiberg.be

• Wok Dynasty,  
L.E. van Arenbergplein 11, Heverlee, 
www.wokdynasty.be

• Grillhouse & Pizzeria ‘t Zoet Water, 
Maurits Noëstraat 15A,  
3050 Oud-Heverlee.



Ontdek het nieuwe interactieve 
bezoek in het hart van de Stella 
Artois brouwerij. 

Open voor groepsbezoeken en 
individuele bezoekers doorheen 
de week en in het weekend.

De ideale locatie voor uw 
(bedrijfs) event.

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Meer info en reservaties: 
www.brouwerijbezoeken.be
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www.lightunit.shop
ontdek onze webshop

Naamsesteenweg 158 - 3001 Heverlee 
www.lightunit.be

verlichting, 
meubilair & 
woonaccessoires

Licht eigenzinnig
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Pure kracht gehuld in duisternis.

Subtiele klasse valt op. Door de exclusieve,
geheel zwarte, styling lijkt de nieuwe  Ford
Ranger Black Edition onder de radar te willen
blijven. Maar vergis u niet, zijn  unieke
persoonlijkheid blijft nooit onopgemerkt.
Ontdek meer op www.ford.be

FORD RANGER BLACK EDITION

FORD STORE AUTOPOLIS LEUVEN
Brusselsesteenweg 57
3020 Leuven (Herent)
www.autopolis.be
Tel. 016/31.05.10

Å 6,5-8,8 L/100 KM. Æ 171-231 G/KM CO2. (NEDC)
Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons voor meer
informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be. De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004):
www.nl.ford.be/milieu. ford.be


