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aangevende architectuur, een bouwtechnisch geavanceerde woning, 
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In deze laatste Handelen van 2019 presenteren we je graag het laatste, soms ook verrassende nieuws uit onze 
stad.
Zo werd de heraanleg van de Schrijnmakersstraat en Jodenstraat afgerond, is onze nieuwe schepen van Handel 
Johan Geleyns in opvolging van Els Van Hoof, promoten cartoons lokaal winkelen, was Leuven gaststad voor het 
Weekend van de Klant, scoort Leuven volgens de Europese Commissie internationaal zeer sterk als culturele en 
creatieve stad en last but not least, koos IKEA voor Leuven omwille van… de bereikbaarheid.

Er komt een nieuwe ondergrondse fietsenparking onder het Martelarenplein, er wordt een volledig nieuwe 
groene wijk gebouwd in de benedenstad en het Hogeschoolplein wordt tijdelijk heraangelegd.
Intussen is Wintertijd begonnen en staat De Kerstmarkt klaar om weeral honderdduizenden bezoekers te 
ontvangen…

Tip: Onlangs is er een netwerk van hartelijke handelaars opgericht waarvoor geïnteresseerde handelaars zich blijvend kandidaat kunnen 
stellen om zich ook aan te sluiten: gewoon doen!

Rest ons om je een succesvolle eindejaarsperiode toe te wensen en een heel vruchtbaar en gezond 2020!

Veel leesgenot!
Yves De Pauw, Verantwoordelijke uitgever

woord voor woord

inhoud
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je bus.
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gedre ven Leuvenaars die zich inzetten voor de 
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Handelen verschijnt 6 keer per jaar. Handelen komt 
tot stand met de steun van Stad Leuven en Leuven 
Handelt!
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19% minder auto’s  
in de binnenstad
Het aantal auto’s in de Leuvense binnenstad is met 19% gedaald 
ten opzichte van 2016. Het aantal fietsers in de Leuvense 
binnenstad is de voorbije drie jaar echter met 44% toegenomen. 
Dat blijkt uit de resultaten van de verkeerstellingen die de stad 
Leuven in de maand mei liet uitvoeren. 

Uit de tellingen blijkt ook dat het aantal 
bezoekers in de stad niet daalt. Volgens 
het stadsbestuur een bewijs dat het cir-
culatieplan werkt. De oppositie is het 
daar niet helemaal mee eens.

In 2016 voerde het stadsbestuur een 
nieuw circulatieplan in om de stad leef-
baar en bereikbaar te houden. Verkeers-
lussen en een indeling in stadsdelen 
zouden voortaan het doorgaande auto-
verkeer uit de binnenstad houden en 
verplaatsen naar de ring. Die ingreep 
moest in het centrum meer ruimte cre-
eren voor fietsers, voetgangers en groen. 

Om de effecten van het veelbesproken 
circulatieplan te meten werden in het 
voorjaar, tussen 1 en 26 mei, op een 

zestigtal plaatsen in de binnenstad en 
op de ring verkeerstellingen uitgevoerd. 

“We zijn zeer tevreden. Het circulatie-
plan doet waarvoor we het drie jaar 
geleden hebben ingevoerd, namelijk 
onze groeiende stad leefbaar, bereik-
baar en gezond houden. Een stad als 
Leuven is ideaal om je te voet of per 
fiets te verplaatsen. De cijfers tonen 
bovendien aan dat er niet minder men-
sen naar de stad komen”, verklaart bur-
gemeester Ridouani.

“De resultaten van de jongste verkeers-
tellingen tonen aan dat het circulatie-
plan zijn uitwerking niet heeft gemist. 
Tussen 2016 en 2019 is het aantal fiet-
sers in de binnenstad met 44% toege-

nomen en is het aantal auto’s met 19% 
gedaald. De trend die na de invoering 
van het circulatieplan was ingezet, 
wordt dus voortgezet en versterkt” ver-
volgt schepen van Mobiliteit David Des-
sers.

Vesaliusstraat
Het totale aantal verplaatsingen in de 
binnenstad, is niet opvallend gestegen 
of gedaald. Wel is de verhouding auto-
fietsverkeer omgeslagen. Op een 
gemiddelde werkdag in 2019 is de ver-
houding tussen het aantal fietsers en 
auto’s verschoven naar 48% fietsers en 
49% auto’s. In 2016 waren dat nog 34% 
fietsers en 62% auto’s.

In de woonstraten groeit het aantal fiet-
sers gemiddeld met 16%. Het aantal 
auto’s daalt er met 16%. Enkele straten 
springen er uit. Zo kent de Andreas 
Vesaliusstraat met gemiddeld 85% het 
grootste aandeel fietsverkeer in de bin-
nenstad. In negentien straten, waaron-
der de Kapucijnenvoer en de Sint-
Michielsstraat, werden meer dan 50% 
fietsers geteld. 
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Ring
Ook op de ring werden verkeerstellin-
gen uitgevoerd. Tussen 2016 en 2019 is 
het aantal fietsers er met 32% toegeno-
men en het aantal wagens met 1%. Als 
we het vergelijken met 2017 is het auto-
verkeer op de ring echter gedaald met 
8%. Er is dus een dalende trend ingezet 
sinds 2017.

Uit de tellingen blijkt tevens dat het 
aantal weggebruikers in de stad con-
stant is, maar dat ze zich anders ver-
plaatsen. De modal shift zet zich dus 
door en men kiest steeds meer voor de 
fiets. Ook uit de passantentellingen in 
het kernwinkelgebied blijkt dat er even-
veel mensen rondlopen als in 2016.

Teveel verkeer
Uit de tellingen blijkt tegelijkertijd dat 
de verkeersintensiteit in onder meer de 
Riddersstraat, de Havenkant, de Blijde 
Inkomststraat, de Burchtstraat, Achter 
de Latten, delen van de Naamsestraat, 
de Bondgenotenlaan en de Justus Lipsi-
usstraat te hoog is. In deze straten 
wordt de capaciteit van de wegen in 
functie van de leefbaarheidsindex over-
schreden op een gemiddelde werkdag. 

“Het stadsbestuur gaat de komende 
weken met deze resultaten aan de slag 
om het circulatieplan voort af te wer-
ken en waar nodig bij te sturen. Daar-

naast willen we in de toekomst samen 
met buurtbewoners werk maken van 
mobiliteitsplannen voor Wilsele, Kes-
sel-Lo en Heverlee om de deelgemeen-
ten leefbaarder te maken”, aldus sche-
pen Dessers.

De oppositie nuanceert de positieve 
evaluatie van het stadsbestuur. “Het is 
inderdaad juist dat op weekdagen 44% 
meer fietsen rijden in de binnenstad. 
Maar het is natuurlijk belangrijk te 
weten waar die rijden en wie dat zijn. 
De cameratellingen van voetgangers 
en fietsers in het autoluwe voetgan-
gersgebied tonen alvast aan dat het 
aantal stappers en trappers daar is 

gedaald sinds de invoering van het cir-
culatieplan”. 

“Tussen 2017 en 2019 telt het stadsbe-
stuur tussen de 6 en de 14% minder 
voetgangers in het voetgangersgebied 
en rijden er ook 20 tot 30% minder fiet-
sers. Ondanks de opwaardering van het 
openbaar domein leidt het bannen van 
de auto’s dus ook tot minder fietsers en 
voetgangers in het winkelhart van deze 
stad”, zegt gemeenteraadslid Zeger 
Debyser.

Studenten
“Dat het circulatieplan bovendien een 
verschuiving van het autoverkeer mee-
bracht is zeer goed merkbaar op zater-
dagen. Dan rijden er 6% meer wagens 
op de ring. Bovendien is de modale 
shift van wagen naar fiets in het week-
end veel minder uitgesproken. De stij-
ging van het aantal fietsers op zaterdag 
is dan ook beperkt tot 16%. Zou het 
kunnen dat de talrijke studenten op de 
fiets een vertekend beeld geven van het 
verplaatsingsgedrag van de Leuvenaars 
in de week?”, vraagt Debyser zich af.

“We hopen dat de evaluatie van het cir-
culatieplan uit meer bestaat dan deze 
verkeerstellingen. We missen ook cij-
fers over fijn stof of over de impact op 
de handel. Vele lusstraten klagen over 
verminderde leefbaarheid. Bovendien 
vragen we een eerlijke evaluatie met 
voordelen en nadelen. Behoud de voor-
delen van het circulatieplan, maar werk 
de nadelen weg”, besluit gemeente-
raadslid Lorin Parys.

https://www.leuven.be/metingen-en-tellin-
gen-circulatieplan-2019
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Het netwerk van  
hartelijke handelaars
Zijn we niet allemaal hartelijk en vriendelijk voor onze klanten? 
Waarschijnlijk wel, maar het kan altijd beter vermoeden de 
initiatiefnemers van Enchanté Leuven. Dat is een netwerk 
van hartelijke handelaars en een aantal partners die zich 
engageren om gratis kleine diensten aan te bieden aan 
mensen die er om welke reden dan ook nood aan hebben. 
De promotiefolder bevat alvast de namen van 24 Leuvense 
handelaars die deelnemen.

‘Een netwerk van hartelijke hande-
laars’, zo omschrijft Enchanté Leuven 
degenen die reeds deelnemen aan het 
initiatief en dus te vinden zijn in de 
eerste folder die om de zes maanden 
een update zal krijgen. Daardoor kun-
nen andere geïnteresseerde handelaars 
zich blijvend kandidaat stellen. Op de 
website van Enchanté vind je alle infor-
matie en kan je ook de folder downloa-
den.

Het idee komt uit de stad Gent, waar dit 
concept al enkele jaren bestaat. Op ini-
tiatief van een aantal enthousiaste 
handelaars en burgers en met hulp van 
de stad, wordt Enchanté nu ook gelan-
ceerd in Leuven. Het stadsbestuur 
steunt het initiatief.

“We proberen een brug te bouwen tus-
sen Leuvenaars en de lokale hande-
laars. Mensen ontdekken bij welke 
handelaars ze terecht kunnen voor een 
babbeltje, om even op te warmen of het 
toilet te gebruiken of om te genieten 
van een uitgestelde koffie of maaltijd. 
Daarnaast stimuleert het de handelaars 
om een breder publiek te bereiken, 
waardoor de sociale samenhang in Leu-
ven nog versterkt wordt. Zo’n warm en 
hartelijk initiatief verdient het om eens 
flink in de bloemetjes gezet te worden”, 
vertelt schepen van Sociale Zaken 
Bieke Verlinden.

“De verscheidenheid aan deelnemende 
handelaars toont duidelijk aan dat ze 
een warm hart hebben voor iedereen. 
Zelfs een klein gebaar als een glas 

water of even opwarmen sloopt sociale 
muren en betekent veel voor zij die het 
nodig hebben. Bovendien speelt 
Enchanté in op de trend van Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen. 
We zien dat onze handelaars onmis-
baar zijn voor het sociale weefsel in de 
stad. De brug tussen stadsbestuur, han-
delaars en inwoners leidt ultiem tot 

Leuvense deelnemers

ANDERS GETINT, Diestsestraat 148, 3000 Leuven
ANNA SPECIALTY BAR, Leopold Vanderkelenstraat 27, 3000 Leuven
AUTHORIZED SHOP FLORIS VAN BOMMEL, Mechelsestraat 28, 3000 Leuven
BARBÓÉK, Schrijnmakersstraat 17, 3000 Leuven
CLASSIX MERTENS SCHOENEN, Mechelsestraat 20, 3000 Leuven
CONVENTO WIJNBAR, Mechelsestraat 87, 3000 Leuven
DE HOORN, Sluisstraat 79, 3000 Leuven
DE MAEKERIJ, Mechelsestraat 56, 3000 Leuven
DE SPUYE, Tervuursevest 101 bus 4033, 3001 Heverlee
DOEKJES EN BROEKJES, Diestsestraat 144, 3000 Leuven
ELSEN KAASAMBACHT, Mechelsestraat 36, 3000 Leuven
HAL 5, Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo
HARVEST CLUB, Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven
HUIS VAN IDA, Brusselsestraat 141, 3000 Leuven
LOULOU’S SWEETS & SAVOURIES, Wandelingenstraat 2A, 3000 Leuven
MERTENS SCHOENEN, Mechelsestraat 26, 3000 Leuven
OXFAM WERELDWINKEL KESSEL-LO, Leuvensestraat 38, 3010 Kessel-Lo
OXFAM WERELDWINKEL LEUVEN, Parijsstraat 56, 3000 Leuven
OXFAM WERELDWINKEL WIJGMAAL, Gebroeders Tassetstraat 91, 3018 Wijgmaal
OXFAM WERELDWINKEL WILSELE, Mechelsesteenweg 19, 3012 Wilsele
PUNTO KIOSK, Brusselsestraat 33, 3000 Leuven
SOLIKOOP HET PERRON, Hal 5 - Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo
SWARTEHOND, Joris Helleputteplein 1, 3000 Leuven
WERELDCAFÉ, Joris Helleputteplein 2, 3000 Leuven

een win-win voor elke betrokkene en 
maakt van Leuven een thuis voor ieder-
een”, besluit Els Van Hoof die bij de 
voorstelling van het initiatief nog sche-
pen van Handel was en inmiddels werd 
opgevolgd door Johan Geleyns.

https://enchantevzw.be/nl/leuven
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32ste Leuvense Kerstmarkt van 11 tot 22 december

De 32ste editie van de Leuvense Kerstmarkt vindt plaats van woensdag 11 
tot en met zondag 22 december. Traditiegetrouw kan je op het Ladeuze- 
en Herbert Hooverplein snuisteren tussen 140 standen boordevol lekker-
nijen en hebbedingen. Nieuw dit jaar zijn een selfiehoek en nog meer 
feeërieke verlichting. 

Het sparrenbos verhuist naar een nieuw plekje op het Herbert Hoover-
plein waar jong en oud kunnen kennismaken met de Kerstman. Nadat 
vorig jaar de indeling veranderde en de tenten een verjongingskuur 
kregen, wordt ook ditmaal gesleuteld aan extra sfeer. De pleinen zullen 
er nog sprookjesachtiger uitzien, beloven de organisatoren.

www.leuvensekerstmarkt.com
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Leuven wil meer energiezuinige 
handelszaken
Leuvense handelaars kunnen sinds 1 november de kosten 
van een energiescan voor hun handelspand grotendeels 
recupereren. Bij een energiescan screent een energiedeskundige 
het pand en gaat hij of zij op zoek naar mogelijkheden om 
energie te besparen. 

De stad financiert tot 60% van de kost-
prijs, het resterende bedrag kunnen 
handelaars in vele gevallen terugvorde-
ren via de kmo-portefeuille. Met deze 
maatregel wil het stadsbestuur het 
energieverbruik in handelszaken naar 
beneden halen.

Horeca Vlaanderen stimuleert al enkele 
jaren de horecasector om energiebe-
sparende maatregelen te nemen en 
energiescans uit te voeren. De stad Leu-
ven wil, naast de horeca, alle hande-
laars in Leuven aanmoedigen om duur-
zaam om te springen met hun energie-
verbruik. 

Het verbruik en de kostprijs van ener-
gie in handelspanden zoals kleding-
winkels, restaurants en cafés, loopt 
namelijk snel hoog op. Verwarming, 
verlichting en airconditioning zijn 
echte energievreters. Daarom geeft de 

stad, bovenop de premie met de kmo-
portefeuille, zelf ook een premie om de 
kost van een energiescan te dekken. 

“Gebouwen zijn in onze stad goed voor 
60% van de CO2-uitstoot. Het energiever-
bruik in woningen, grotere gebouwen, 
maar ook handelszaken moet dan ook 
drastisch naar omlaag. Hier is een grote 
inhaalbeweging nodig. Met deze premie 
geven we Leuvense handelaars een duw-
tje in de rug om eenvoudige ingrepen te 
doen die niet alleen het energieverbruik 
beperken, maar ook goed zijn voor de 
portefeuille. We hopen dan ook op mas-
sale interesse bij de Leuvense hande-
laars”, zegt David Dessers, schepen van 
Klimaat en Duurzaamheid.

De stad Leuven financiert tot  300 euro 
of maximum 60% van de totale kost-
prijs van de energiescan. De premie 
geldt voor energiescans die uitgevoerd 

worden vanaf 1 november in han-
delspanden in Leuven. In de scan zit 
een overzicht van het jaarlijkse ver-
bruik, een beperkte screening van de 
mogelijkheid om zonnepanelen te 
plaatsen en een overzicht van de ‘quick 
wins’ met een duidelijk advies. Energie 
besparen hoeft niet onmiddellijk 
gepaard te gaan met grote kosten. Ook 
kleine investeringen, zogenaamde 
quick wins, leveren al heel wat bespa-
ringen op. Quick wins zijn investerin-
gen of ingrepen die na maximaal twee 
jaar al terugverdiend zijn. 

Verlichten met ledlampen, buisisolatie 
plaatsen, een lichtsensor installeren of 
gebruik maken van een schakelklok zijn 
bijvoorbeeld snelle en goedkope investe-
ringen die op jaarbasis voor een rede-
lijke besparing zorgen. Soms hoeft het 
ook helemaal niets te kosten. Denk maar 
aan het sluiten van de deuren wanneer 
de verwarming of de airconditioning in 
werking zijn. De stad Leuven roept han-
delaars alvast op om dit te doen. 

De premie kan aangevraagd worden via 
https://www.leuvenvoorondernemers.be/
premie-energiescan

Foto: Toerisme Leuven



Win tijd en geld   met uw kassa ! 

RUBBENS & CO 
LEUVENS KASSA CENTER 

Oude Rondelaan 58  -  3000  Leuven 
dirk@rubbenskassa.be  -  0475/79 06 81 

www.rubbenskassa.be 

Geen verplichte “wurg”contracten  

Sinds 1985 uw speciaalzaak 
 HORECA - BAKKERIJ - RETAIL 
 Compacte All-in-one kassa 
 Uitgebreide Back-Office 
 Uniek bestelbeheer voor     

bakkerij en horeca 
 Grafische tafelplannen 
 Web Management  
 Betrouwbare handhelds 
 Geen Wifi maar RF netwerk 
 Geregistreerde kassa’s  
 Zeer gebruiksvriendelijk 
 
Uw regiodealer: 
NCR 
CASIO 
ORDERMAN 

 

Pluspunt bakkerij 
unTill horeca 
R&C D-Light  
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Apple
computer & it
printers & opslag
telefonie & tablet
navigatie & drone
klank & beeld
ffoto & video
accessoires
hebbedingetjes
digame.be 24/7

[SHOP]

[SERVICES]

alle dagen open 
van 10 tot 18 uur
gesloten op zon-
& feestdagen

Digame bvba
Lei 8A  3000 Leuven
016 222 100016 222 100

info@digame.be

digame.be
           
BTW BE 0874.617.425  
RPR Leuven           
IBAN BE44 7390 1019 9145

advies & offertes
herstellingen
afhaalpunt
verzendingen
leveringen
installaties
ccadeaubon
datarecuperatie
smartphoto.be
iLabo.be

Service is...

Vlees, Wild & Gevogelte
Delicatessen

Ridderstraat 141 -  B-3000 Leuven

T  016 22 18 31

long@longvl.be
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Fietsspiraal tussen Kessel-Lo 
en stadscentrum in gebruik
De bijzondere fiets- en voetgangersbrug tussen Kessel-Lo en  
het centrum van Leuven is op 11 oktober officieel geopend.  
De fietsspiraal bevindt zich naast het seinhuis aan het Leuvense 
spoorwegstation en zorgt voor een vlotte en veilige verbinding 
over de treinsporen. 

Het was een ‘missing link’ tussen het 
fietspadennetwerk en de binnenstad. 
De fietsspiraal is een ontwerp van het 
Luikse architectenkantoor Greisch 
Ingénierie. De constructie heeft samen 
met de aanpassingswerken aan het 
seinhuis 1,9 miljoen euro gekost.

Omwille van de werken op het Martela-
renplein waar momenteel een nieuwe 
ondergrondse fietsenparking wordt 
aangelegd, blijft de doorgang van de 
fietsspiraal naar het Martelarenplein 
nog enigszins beperkt. De trappen aan 
het seinhuis worden pas omstreeks 
deze tijd opengesteld. 

“Op de fietsspiraal zorgen tijdelijke 

antislipmatten ervoor dat het wegdek 
veilig is. De aannemer brengt in het 
voorjaar nog een definitieve antislip-
laag aan”, zeggen schepen van Open-
bare Werken Dirk Vansina en schepen 
van Mobiliteit David Dessers.

Het fietsverkeer van en naar de Tiense-
poort mag nu ook over het Professor 
Van Overstraetenplein (de esplanade 
voor het stadskantoor) rijden. Het plein 
blijft wel een voetgangerszone, maar 
stapvoets fietsen is toegelaten. 

Het stadsbestuur rekent op de hoffe-
lijkheid van zowel fietsers als voetgan-
gers, ook op de fietsspiraal zelf. De aan-
gewezen veilige maximumsnelheid is 

15 km per uur. Bromfietsen zijn verbo-
den op de brug, de fietsspiraal en de 
esplanade. 

De fietsspiraal is 3,5 m breed en strekt 
zich via twee volledige omwentelingen 
uit over een totale lengte van 145 m. De 
constructie overbrugt een hoogtever-
schil van 6 m. De hellingsgraad bedraagt 
4%, waardoor ook rolstoelgebruikers de 
fietsspiraal kunnen gebruiken. In de 
brugleuning is ledverlichting aange-
bracht. Aannemer West Construct was 
verantwoordelijk voor de constructie 
van de spiraal, de aansluiting gebeurde 
door aannemer Van Eyck-De Coninck.

De fietsspiraal is een ontwerp van stu-
die- en architectenbureau Greisch die 
koos voor een slanke en sierlijke brug 
zonder steunen onder de bochten 
waardoor ze een zwevend en elegant 
uitzicht krijgt. 

Greisch viert dit jaar zijn zestigste ver-
jaardag en werkte sinds 1959 mee aan 
het ontwerp van meer dan 5.000 projec-
ten verspreid over ruim 20 landen. 
Greisch is bij het publiek vooral bekend 
door de realisatie van het viaduct van 
Millau. Het kantoor telt meer dan 200 
medewerkers verdeeld over drie zetels 
in Luik, Brussel en Luxemburg. 

De stad Leuven investeerde 1,9 miljoen 
euro in het project, waarvan 1,4 miljoen 
euro voor de fietsspiraal en 500.000 
euro voor aanpassingswerken aan het 
aanpalende seinhuis van de NMBS 
waar de spiraal gedeeltelijk tegenaan 
wordt gebouwd. 

Het project liep heel wat vertraging op 
na het faillissement van de oorspron-
kelijke aannemer Bouw en Renovatie 
Vandereyt. Op de valreep moest een 
nieuwe aannemer worden gezocht om 
de fietsspiraal definitief af te werken. 

Eerder waren er al problemen doordat 
de twee enorme vooraf geconstrueerde 
betonnen delen niet in elkaar bleken te 
passen na een fout van een Poolse 
onderaannemer. Die werd door de stad 
Leuven in gebreke gesteld.

Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (links vooraan) en schepen van Mobiliteit David Dessers (r.) reden 
de nieuwe fietsspiraal in.



3,5 - 7,3 L/100 KM • 89 - 171 G CO2/KM 
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Grow up. 
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Drive

GMS-Leuven
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Wintertijd van 5 december  
tot 5 januari
Tussen 5 december en 5 januari is het weer Wintertijd in 
Leuven. De Wintertuin naast het sfeervol verlichte stadhuis 
op de Grote Markt keert terug, net als de inmiddels befaamde 
herberg waar Le Petit Chef in wereldprimeur een nieuw filmpje 
voorstelt. Shoppers kunnen zich in de eindejaarsperiode 
uiteraard ook nog eens extra goed laten gaan tijdens de 
koopzondagen op 15 en 22 december. 

“Helemaal nieuw dit jaar is het licht-
kunstparcours ‘(un)Holy Light’. In drie 
Leuvense kerken is er tussen 14 en 21 
december een intrigerend lichtkunst-
werk te zien. Tussen 18 en 22 uur kan je 
die week je ogen uitkijken in de Sint-
Michielskerk, de Sint-Antoniuskapel 
(Damiaankerk) en de kapel van het 
Zwartzustersklooster”, vertelt schepen 
van Toerisme en Evenementen Denise 
Vandevoort.

“We hebben er bewust voor gekozen 
om de kunstwerken te groeperen op 
unieke erfgoedlocaties en op wandelaf-
stand van elkaar. De werken zijn van 
een internationaal gerenommeerd duo 
uit Amsterdam, 'Children of the Light', 
en Leuvens talent 'Club Efemeer'. 
Kunst-Licht en Sacred Places nemen de 
laatste locatie voor hun rekening”, 
aldus Vandevoort.

“Het werk van Club Efemeer is zeer inno-
verend: een grote, dynamische licht-
sculptuur met de cilinder als basisvorm. 
We zijn trots dat we een jong kunste-
naarsduo de kans kunnen geven om hun 
werk te tonen op een prachtige locatie 
als de Sint-Michielskerk”, vult Kris Pee-
ters van de vzw Leuvenement aan.

Het Foodtruck Festival wordt dit jaar in 
een nieuw jasje gestoken zowel qua 
look als locatie.  De foodtrucks strijken 
na de kerstmarkt drie dagen neer op 
het Herbert Hooverplein, van 27 tot 29 
december. Stille genieters kunnen naar 
het Begijnhof bij kaarslicht (14 decem-
ber) en feestvierders dansen traditio-
neel het nieuwe jaar in op Leuven 
Countdown. De eindejaarscorrida vindt 
plaats op 29 december.
 
Het volledige programma vind je op 
https://www.leuven.be/sub/wintertijd.
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Nieuwe ondergrondse 
fietsenparking onder 
Martelarenplein
Onder het Martelarenplein aan het spoorwegstation is de NMBS 
begonnen met de bouw van een grote nieuwe fietsenstalling. 
De werkzaamheden zullen duren tot eind 2020 en de kostprijs 
van het project bedraagt 6,87 miljoen euro.

De ondergrondse fietsparking sluit aan 
op de bestaande autoparking De Bond 
en heeft een capaciteit van ongeveer 
4.000 tweewielers. Na de voltooiing van 
het project zullen in de omgeving van 
het station in totaal meer dan 10.000 
overdekte fietsstalplaatsen beschikbaar 
zijn.

Het tekort aan fietsenstallingen aan het 
Leuvense station is al jaren een pro-
bleem. Het station van Leuven behoort 
tot de topstations van ons land wat het 
aantal reizigers betreft. Die reizigers, 
onder wie vele studenten, verplaatsen 
zich ook steeds vaker met de fiets. Vol-
gens recente tellingen is het aantal fiet-
sers in de Leuvense binnenstad de jong-
ste drie jaar zelfs met 44% gestegen. 

Ondanks de vele fietsenstallingen in de 
omgeving van het station blijven veel 

tweewielers rondslingeren in de omlig-
gende straten, op het plein, bij het sta-
tion en vlak bij het gebouw van De Lijn. 

Ook elders in de stad duikt dat feno-
meen op en zelfs op enkele meters van 
de overdekte fietsenparking op het Rec-
tor De Somerplein worden talrijke fiet-
sen vaak slordig achtergelaten tegen 
boompjes, vuilnisbakken, lantaarnpa-
len of zomaar langs de straat. 

‘Tijdens de vorige legislatuur maakten 
we een aantal afspraken met de NMBS. 
Zo werden in parking De Bond een aan-
tal parkeerplaatsen opgeofferd voor 
een tijdelijke fietsenstalling op voor-
waarde dat de NMBS op termijn een 
nieuwe fietsparking met bijna 4.000 
plaatsen onder het Martelarenplein zou 
realiseren. De bouw van deze fietsen-
stalling is nu begonnen”, verklaart 

schepen van Ruimtelijke Ordening Carl 
Devlies.

De uitvoering van het project neemt 
zeventien maanden in beslag. Het gaat 
dan ook om een grote ingreep want de 
autoparking verhuist een verdieping 
lager om ruimte te maken voor de fiet-
senstalling die daardoor kan aansluiten 
op de bestaande fietsenparking. Dat 
heeft geen invloed op het aantal 
beschikbare plaatsen voor auto’s. Dat 
zijn en blijven er iets minder dan 400.

Er worden ook nieuwe uitgangen voor-
zien. De fietsenstalling zal bereikbaar 
zijn vanaf het Martelarenplein langs 
een nieuw te bouwen trap over een 
gedeelte van de huidige trapconstruc-
tie. Daarnaast wordt ook een bijko-
mende uitgang gerealiseerd in de rich-
ting van het stadskantoor en de passe-
relle over de sporen. 

Later komt er in principe ook een fiets-
geleidingssysteem zodat fietsers snel 
kunnen zien of er al dan niet plaats is 
in de fietsenstallingen. Zodra de fiet-
senstalling klaar is, zou het eeuwige 
probleem van foutgeparkeerde fietsen 
op het Martelarenplein letterlijk van de 
baan moeten zijn.



Ambisphere BVBA
Bietenweg 14
3300 TIENEN
www.ambisphere.be
016/41 40 68

VERKOOP VAN
Pagodetenten / PVC tenten
Stretchtenten / Spantenten
Vouwtenten / Opslagtenten
Stertenten 

VERHUUR VAN
Tenten & Feestmateriaal

VERNIEUWDE SHOWROOM
vanaf juni 2018

Vleminckx Horeca Service
Stationstraat 180 bus 6D

3110 Rotselaar
T 016 29 66 35  F 016 29 61 02   info@vlem.be

alles voor uw keuken
kwaliteit en service 

aan de juiste prijs
7000 food en non food 

producten

Openingsuren
Ma-Do: 18-22u

Vr: 12-14u en 17u30-22u
Za: 12-14u en 17u30-22u

Zo: gesloten

Muntstraat 32-34 – 3000 Leuven
016 / 20 74 45

www.newmexico.be

Fascinerende exotische keuken waar

gevarieerde gerechten u onderdompelen

in een ‘dolce far niente’ roes.

Gezellig restaurant met frivole

buitenterrasjes in de verkeersvrije en

bruisende culinaire ader van Leuven.
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Heraanleg Schrijnmakersstraat 
en Jodenstraat afgerond
De Schrijnmakersstraat en de Jodenstraat in het centrum van 
Leuven werden de voorbije maanden heraangelegd tot een 
woonerf. De riolering werd vernieuwd en de kasseien werden 
vervangen om de toegankelijkheid te verbeteren. Op zaterdag  
5 oktober werden de twee pittoreske straten feestelijk 
heropend met een hapje en een drankje. Niet zo moeilijk in de 
straat waar de bekende televisiekok Jeroen Meus in de potten 
van ‘Dagelijkse kost’ roert.

In oktober 2018 begon de stad Leuven 
met de heraanleg. “De Schrijnmakers-
straat en Jodenstraat werden ingericht 
als een woonerf met meer ruimte voor 
fietsers, voetgangers en groen. De oude 
kasseien waren op vele plaatsen ver-
zakt, wat de toegankelijkheid bemoei-
lijkte. Om een platter oppervlak te 
bekomen, gebeurde de heraanleg met 
gezaagde kasseien. We maakten van de 
gelegenheid gebruik om ook de nutslei-
dingen en riolering te vernieuwen”, 
vertelt schepen van Openbare Werken 
Dirk Vansina.

Groenslingers
Leuven wil nog meer een groene stad 
worden. In smalle straatjes zoals de 
Schrijnmakersstraat, waar geen ruimte 
is voor bomen of bloemperkjes, zijn 
‘groenslingers’ een oplossing. Dit zijn 
geveltuintjes met klimplanten die langs 
beide zijden van de straat naar elkaar 
toegroeien.

“Net zoals bij iedere heraanleg in Leu-
ven, was er ook in de Schrijnmakers-
straat aandacht voor groen. Aan weers-
zijden van de straat werden plantgaten 
voorzien waarin binnenkort grote klim-
planten worden aangeplant. Zo zullen 
de groenslingers al op vrij korte termijn 
zichtbaar zijn. Ook in het winkelwan-
delgedeelte van de Mechelsestraat zal 
de stad binnenkort groenslingers aan-
brengen”, licht Dirk Vansina toe.

Leuven investeerde 475.000 euro voor 
de heraanleg van de Schrijnmakers-
straat en de Jodenstraat. Dit was de eer-
ste fase van de herwaardering van de 
hele omgeving van de Vismarkt. De vol-
gende fase is al gestart: het tweede 
gedeelte van de Mechelsestraat en de 
Lei worden eveneens een woonerf. Ook 
hier wordt volop ingezet op extra groen, 
met een geveltuin aan het Belgacomge-
bouw en verschillende boombakken. 
De heraanleg van de Halfmaartstraat, 
Craenendonck, de Karel van Lotharin-
genstraat en de Vismarkt zelf staan 
later ook nog op het programma.



Echt rijplezier

Tweedehandscentrum 
Juma Leuven
Brusselsesteenweg 66
3020 Herent
Tel. 016 49 98 84
www.juma.bmw.be 

RIJPLEZIER VERZEKERD.
BMW PREMIUM SELECTION TWEEDEHANDSWAGENS 
BIJ JUMA LEUVEN. 
EEN RUIME EN VEILIGE KEUZE VOOR U.
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IKEA koos voor Leuven omwille 
van de bereikbaarheid
Sommigen zal het verbazen, anderen zullen het niet geloven, 
maar het is gewoon een feit: de internationale keten IKEA 
die in september in de Bondgenotenlaan een winkel opende, 
koos voor Leuven wegens de bereikbaarheid van de stad. “We 
mogen trots zijn op ons handelscentrum en de handelaars 
die er actief zijn”, zegt Marc Van de Velde, voorzitter van 
handelaarsorganisatie Liefst Leuven.

“Bereikbaarheid was inderdaad één van 
de belangrijkste criteria om naar Leu-
ven te komen. Onze winkel is op alle 
mogelijke manieren bereikbaar: het 
station is slechts op tien minuten stap-
pen en in een straal van 500 m vind je 
vijf parkeergarages. Een ander crite-
rium was dat we een plaats moesten 
vinden in een commercieel centrum, 
wat hier absoluut het geval is”, vertelt 
Patricia Carette, teamleader van de 
IKEA-vestigingen in Zaventem en Leu-
ven.

Met IKEA Pop-Up Leuven, zonder meer 
een publiekstrekker voor de Bondgeno-
tenlaan en het hele winkelcentrum, 
schrijft de keten overigens geschiede-
nis. Het is de eerste pop-up van IKEA 
waar klanten iets kunnen kopen. Er zijn 

al andere IKEA Pop-Ups geweest in ons 
land, maar daar konden de klanten 
alleen kennis maken met het assorti-
ment, zonder koopgelegenheid. Na zes 
maanden wordt beslist of de Leuvense 
winkel een blijver is.

“We bekijken het van maand tot 
maand. Ondertussen doen we er alles 
aan om het de klanten naar hun zin te 
maken. We kunnen hier rustig met hen 
aan tafel zitten, met een kop koffie, hen 
advies geven en luisteren naar hun 
wensen. Op die manier passen we ons 
assortiment ook voortdurend aan. Dat 
persoonlijke contact maakt het voor 
onze mensen extra aangenaam. Ons 
team heeft een heel intensieve oplei-
ding gekregen om de klanten van a tot 
z te kunnen begeleiden bij hun aan-

koop. We zijn dan ook superblij dat we 
hier aan de slag kunnen. En de klanten 
reageren ook zeer positief”, aldus 
Carette.

Perceptie
“Over de bereikbaarheid van Leuven 
zijn inderdaad al liters inkt gevloeid. 
Wij blijven ons verzetten tegen de 
negatieve perceptie dat de stad moeilijk 
of zelfs helemaal niet te bereiken zou 
zijn. Alle parkings, waaronder enkele 
verrassend goedkope, blijven even toe-
gankelijk als vroeger. En in het centrum 
van de stad zijn er tientallen Shop & 
Go-plaatsen waar je 45 minuten lang 
gratis kan parkeren,” zegt Marc Van de 
Velde. 

Leuven heeft tot nog toe de leegstand 
behoorlijk goed in de hand weten te 
houden, zeker in vergelijking met 
andere centrumsteden in Vlaanderen. 
Dat blijkt ook uit de leegstandcijfers die 
je in ons septembernummer reeds kon 
terugvinden. 

Leuven doet het, alle omstandigheden 
in acht genomen, nog vrij goed. Van de 
dertien Vlaamse centrumsteden doet 
alleen toeristenstad Brugge het beter. 
Leuven zit daarmee ver onder het 
Vlaamse en Belgische gemiddelde op 
het vlak van leegstand.

Leegstand is in de eerste plaats het 
gevolg van diverse socio-economische 
veranderingen in de markt in België en 
internationaal (bankencrisis en e-com-
merce). Deze veranderingen hebben tot 
op heden vooral impact op de ketens. 

Dat ketens meer getroffen worden 
heeft te maken met het feit dat zij nog 
meer dan de gewone winkeliers en klei-
nere zelfstandigen, de concurrentie 
moeten aangaan met e-commerce, 
maar ook en vooral omdat zij zich meer 
met een vergelijkbaar aanbod focussen 
op hetzelfde mainstream-publiek. 

Bondgenotenlaan 54, 3000 Leuven
www.zonaarleuven.be
www.shoppeninleuven.be
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Tiensesteenweg 228 - 3001 Heverlee - T: 016 22 43 54    
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www.grietens.be

Specialist alle  
huishoudtoestellen

beter, maar niet duurder
GRIETENS ELEKTRO
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Cartoons promoten 
lokaal winkelen
Handelsvereniging Liefst Leuven plaatste op vier leegstaande 
panden in de binnenstad een aantal kleurrijke cartoons die 
mensen moeten aansporen om lokaal te winkelen in plaats 
hun spullen online aan te kopen. Een nobel streefdoel. Onze 
lokale multinationale brouwer AB InBev zal alvast tevreden 
zijn met deze promotie voor Stella Artois, handelaars die 
Franse wijn verkopen misschien toch iets minder. Maar de 
bedoeling is duidelijk: koop lokaal!
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Leuven was gaststad  
voor Weekend van de Klant
Leuven fungeerde samen met Andenne als gaststad van het 
derde ‘Weekend van de Klant’ dat ondernemersorganisatie 
Unizo, UCM (Union des Classes Moyennes) en Comeos, de 
belangenorganisatie van de Belgische handel en diensten, op 
zaterdag 5 en zondag 6 oktober organiseerden. Zowat 13.000 
handelaars, van wie 229 in de Vlaams-Brabantse hoofdstad, 
verwenden hun klanten uitgebreid tijdens dit topshopweekend. 

Het Weekend van de Klant werd die 
zaterdagochtend in het Leuvense stad-
huis afgetrapt met een ontbijt voor de 
lokale handelaars, de partners, beleids-
makers en de pers. De sprekers gaven 
er onder meer uitleg bij het opzet en 
het waarom van dit weekend en 
bezochten daarna enkele deelnemende 
handelaars in de nabije omgeving.

Els Van Hoof, toen nog schepen van 
Handel maar inmiddels opgevolgd door 

partijgenoot Johan Geleyns, wees er in 
haar openingstoespraak op dat ook de 
plaatselijke handelaarsorganisatie 
Liefst Leuven meewerkte aan dit Week-
end van de Klant.

“We lanceerden recent ook de Leuvense 
versie van Enchantée, een netwerk van 
hartelijke handelaars waar iedereen 
terecht kan voor gratis basisdienstverle-
ning afhankelijk van de draagkracht van 
de zaak. We begonnen met 24 hande-

laars, maar er willen er nog een tiental 
in dit netwerk stappen. Voor dit Week-
end van de Klant hebben maar liefst 229 
Leuvense deelnemende handelaars zich 
op de website geregistreerd. Het stemt 
positief dat onze handel zo actief is, 
hoewel we toch te maken kregen met 
enkele sluitingen die veel media-aan-
dacht kregen”, stelde ze.

Els Van Hoof merkt een duidelijke con-
versie in het handelsweefsel. Online 
shoppen bedreigt de klassieke retail; de 
grote ketens met gigantische winkel-
vloeroppervlaktes hebben het alsmaar 
moeilijker en consumenten zijn steeds 
gevoeliger voor nieuwe trends als 
authenticiteit en duurzaamheid.

“We hebben soms te veel de neiging om 
meer te focussen op wat er niet meer is, 
dan op wat nieuw is en op de kansen die 
voor ons liggen. Zo kregen deze grote 
sluitingen, soms ook ingegeven door 
familiale redenen, erg veel aandacht en 
werden ze niet altijd juist geduid. We 
zijn het afgelopen halfjaar inderdaad 
iconen als Kookhuys Mafrans, de Salons 
Georges en Handtassen Delsart verlo-
ren, maar dit was een natuurlijke ver-
nieuwing zoals door de handelaars zelf 
in de verf werd gezet.”

“Veertien jonge, geëngageerde en inno-
vatieve handelaars organiseerden als 
antwoord hierop het symbolische event 
‘Leuven leeft, meer dan ooit’ waarmee 
ze Leuven als handelsstad wilden defi-
niëren. Leuven barst van jonge, enthou-
siaste ondernemers die er voluit voor 
gaan en met volle goesting deze stad 
doen leven”, aldus Els Van Hoof.

Het stadsbestuur stelt met genoegen vast 
dat 'Leuven leeft' en dat het nog steeds 
de op één na laagste leegstand van de 
Vlaamse centrumsteden heeft. “Slechts 
8,5% van onze panden staat leeg; alleen 
Brugge doet beter. Ook inzake potentiële 
omzet bekleedt Leuven een goede vierde 
plaats na Antwerpen, Gent en Brugge", 
meldt Els Van Hoof.

Het toeristische potentieel van de handel 
stijgt eveneens: de afgelopen jaren steeg 

Stijn Vander Plaetse (Telenet Business), Els Van Hoof, Jan Delfosse (Comeos) en Danny Van Assche (Unizo) 
openden dit feest voor handelaars en winkelaars met een bezoek aan enkele winkels.
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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

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
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het aantal overnachtingen met liefst 57% 
en in 2017 werd de kaap van de 500.000 
overnachtingen per jaar gerond. De bruto 
kamerbezettingsgraad lag met 74,55% 
ongeveer 5% hoger dan het Vlaamse 
gemiddelde”, meldde Van Hoof.

Tienpuntenplan
De positieve ingesteldheid van de 
plaatselijke handelaars en enkele 
goede parameters mogen volgens haar 
echter geen reden voor de stadsbe-
stuurders zijn om op hun lauweren te 
rusten. “Er zijn immers ook bedreigin-
gen. In april lanceerde ik een korteter-
mijntienpuntenplan voor een sterkere 
handel om nog meer mensen slimmer 
naar Leuven te krijgen, onze shopping-
events duidelijker in de markt te zetten 
en de leegstand te bekampen, kortom 
om winkelen in Leuven nog beter in de 
spots te plaatsen en nog aantrekkelij-
ker te maken. Hiervoor hebben we 
40.000 euro uitgetrokken.” 

“De organisatie als gaststad van het 
Weekend van de Klant was één van 
deze punten, maar ook aan de andere 
punten werken we gestadig voort, ook 
om Leuven nog groener en nog beter 
bereikbaar te maken. Zo keurde het 
schepencollege de aanbestedingsproce-
dure voor een gratis elektrische shut-
tlebus goed die de parking Vaartkom 
met het centrum verbindt. Voor amper 
6 euro kan je hier een hele dag parke-
ren, waarna een busje je ‘s zaterdags 
van 10 tot 19 uur, op koopzondagen van 
14 tot 19 uur en bij sommige evene-
menten naar je bestemming brengt”, 
deelde Els Van Hoof mee.

Bondgenotenlaan
Intussen is ook de nieuwe leegstands-
taks gestemd opdat leegstaande pan-
den worden ingevuld en deze zomer 
vonden voor het eerst autovrije zater-
dagen op de Bondgenotenlaan vanaf 
Justus Lipsius plaats die intussen een 
eerste keer zijn geëvalueerd. 

“Uit de bevraging bleek dat 70% van de 
bezoekers op verkeersvrije zaterdagen 
de Bondgenotenlaan comfortabeler 
vonden om te winkelen. De helft van 
hen gaf aan dat dat een reden was om 
ook langer op de Bondgenotenlaan te 
blijven. We gaan dus hard aan de slag 
om samen met Liefst Leuven dit con-
cept volgend jaar nog te verbeteren. 
Een glorieus verleden is immers geen 
garantie op een glorieuze toekomst, 

maar hard werken is wel de beste 
manier om dat te faciliteren”, beseft Els 
Van Hoof.

Ze gelooft erg in partnerschappen 
omdat alle partners elkaar versterken. 
“Zoals de stad handelaars nodig heeft 
om haar sociale weefsel te versterken, 
de lokale markt te bedienen en zichzelf 
te doen bruisen, zo heeft ze een rol te 
spelen in het uitdelen van de juiste 
kaarten aan de handelaars zodat die 
hun beste troeven op tafel kunnen leg-
gen. Samen laten we Leuven leven, 
meer dan ooit”, besloot Els Van Hoof. 

Jan Delfosse, algemeen directeur van 
Comeos, noemde het Weekend van de 
Klant het grootste commerciële event 
van België met 13.000 deelnemers, een 
stijging met 10% tegenover vorig jaar. 
“Dit event brengt (kleine) handelaars en 
(grote) ketens bij elkaar. De handel 
maakt desondanks geen evidente tij-
den door. Er zijn immers kapers op de 
kust”, waarschuwde hij.

Koning Auto
“Tijdens dit Weekend van de Klant 
bedanken 13.000 handelaars hun cliën-

ten. Dit is een feest voor handelaars en 
winkelaars dat aantoont dat het stads-
centrum leeft”, verklaarde Danny Van 
Assche, gedelegeerd bestuurder van 
Unizo. Hij presenteerde tevens de resul-
taten van een bevraging naar de shop-
pingvoorkeuren en het shopgedrag van 
de consument, met de daaraan gekop-
pelde conclusies en beleidsvoorstellen.

Meer dan twee derde van de klanten 
winkelt nog altijd in zijn dorps- of 
stadscentrum of in de meest nabije 
stad. 88% van de respondenten gaat het 
liefst shoppen met de auto, veel liever 
dan met de fiets of het openbaar ver-
voer. Het belangrijkst vinden ze de 
bereikbaarheid en de parkeermogelijk-
heden, vóór de diversiteit van het aan-
bod en de veiligheid. De meesten trek-
ken voor hun winkelactiviteiten een 
halve dag uit, 17% zelfs een hele dag.

“Deze informatie moeten we het 
bestuur meegeven, zodat ze hierrond 
beleid kan voeren. Zo zegt de grote 
voorkeur om met de auto te gaan win-
kelen iets over de bereikbaarheid, de 
alternatieven en het openbaar vervoer. 
Leuven investeert gelukkig wel veel in 
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TE KOOP  
2 Nieuwbouw appartementen (Heverlee)  
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de binnenstad, de bereikbaarheid en de 
connecties met de rand van de stad. 
Ook in Haacht zien we een heel mooie 
combinatie van een parking aan de rand 
en connecties met het centrum”, aldus 
Danny Van Assche.

De consument shopt dus het liefst in ste-
den, die met voorsprong de belangrijkste 
aantrekkingspool blijven, en zeven op de 
tien verkiest hierbij zijn eigen gemeente 
of een (grotere winkel)stad. Ondanks alle 
oproepen kan het openbaar vervoer 
bovendien maar weinig klanten bekoren. 
Klanten letten daarbij vooral op de 
bereikbaarheid van de winkels en vol-
doende parkeermogelijkheid.    

Danny Van Assche stelde tevens vast dat 
de aanvaardingsgraad van elektronische 
betalingen, ook voor kleinere bedragen, 
de afgelopen jaren is gegroeid, mede 
onder impuls van de gedaalde transac-
tiekosten voor handelaars. 

Eric Spapens van Worldline, één van de 
bedrijven die de betalings- en transactie-
services beheert in België en voor de 
derde keer partner van het Weekend van 
de Klant, overliep de evolutie van het aan-
tal en de aard van betaaltransacties. 

“Wanneer je bv. je brood bij de bakker 
betaalt met de kaart of je online aanko-
pen afrekent in de webshop zorgen wij 
ervoor dat deze betaaltransactie veilig 
gebeurt. Zoals de resultaten van de 

enquête aantonen, zien ook wij dat 
inderdaad steeds meer mensen elek-
tronisch betalen”, lichtte hij toe.

Consumenten vinden het volgens hem 
vandaag logisch om kleine bedragen 
met de kaart of smartphone te betalen. 
Dit is nog niet de norm, maar hij merkt 

een stijgende populariteit. “Zo gebeu-
ren bij handelaars 18% meer Bancon-
tact-betalingen voor bedragen tot en 
met 5 euro dan vorig jaar. In de klein-
handel (bakkerijen, slagers, kranten-
winkels, ...) zien we zelfs 27% meer 
elektronische Bancontact-betalingen 
dan een jaar geleden”, besluit Spapens.

©goodluz - stock.adobe.com
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Hal 5 wint vierjaarlijkse 
Architectuurprijs
Hal 5, een oude spoorweghal op de voormalige site van 
de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, die in afwachting 
van de restauratie in 2022 een tijdelijke invulling kreeg als 
evenementenlocatie en dienst doet als thuisbasis voor enkele 
sociale verenigingen en bedrijfjes, heeft de vierjaarlijkse 
Architectuurprijs van de stad Leuven gewonnen. Het sociale 
woonproject van A33 architecten in de Leuvense Donkerstraat 
won de publieksprijs.

Bij het voorstellen van de vijf finalisten 
in het Kunstencentrum STUK verklaarde 
een vertegenwoordiger van de latere 
winnaar eigenlijk geen idee te hebben 
waarom ze op de shortlist waren beland. 
De vzw Hal 5 had hun project aanvanke-
lijk zelfs niet willen indienen als kandi-
daat omdat ze naar eigen zeggen niet 
aan de criteria van de Architectuurprijs 
beantwoordden. Een dergelijke winnaar 
is uniek in Vlaanderen.

Hal 5 werd als beste architecturale pro-
ject gekozen door een vakjury die 
bestond uit prof. Hilde Heynen (afde-
lingshoofd departement Architectuur, 
KU Leuven), Wiet Vandaele (afdelings-
hoofd Ruimtelijke Ordening en Duur-
zaamheidsbeleid bij de stad Leuven) 
die later vervangen werd door Veroni-
que Charlier (directeur Ruimtelijke 
Ontwikkeling van de stad Leuven) en 
An Fonteyne (architect en partner 
noAarchitecten, professor ETH Zurich).

Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (l.) overhandigt de Architectuurprijs Leuven 2019 aan enkele vertegenwoordigers van de vzw Hal 5.

Met de vierjaarlijkse Architectuurprijs 
beloont Leuven de mooiste architectu-
rale pareltjes. Met de Architectuurprijs 
vraagt Leuven ook aandacht voor kwali-
teitsvolle architectuur op haar grondge-
bied en maakt de stad de balans op van 
de voorbije jaren. Volgens de jury is Hal 
5 het beste project dat de voorbije jaren 
in onze stad werd gerealiseerd. De orga-
nisatie van deze prijs is in handen van 
de vzw Stad en Architectuur.

Opmerkelijk is dat de winnaar ditmaal 
zelfs geen architect of architectenteam is, 
maar een kerngroep bestaande uit buurt-
bewoners en gebruikers van de hal. Hal 5 
is een tijdelijke invulling die in de huidige 
vorm verdwijnt zodra de restauratie van 
de oude spoorweghal begint. Dat gebeurt 
vermoedelijk tegen de tijd dat de vol-
gende Architectuurprijs wordt uitgereikt. 
Of het concept van Hal 5 terugkeert na de 
renovatie valt nog af te wachten.
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De ervaring 
Johan Geleyns schepen 
van Handel
Gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V) heeft op 21 oktober de eed afgelegd 
als nieuwe schepen van Handel, Werk en Sport. Hij volgt Els Van Hoof op die 
haar zitje opneemt in het federaal parlement waar ze op 26 mei herverkozen 
werd. 

Johan Geleyns is aardappelteler van beroep en woont in Wilsele. Tot dusver was 
hij fractievoorzitter voor zijn partij in de Leuvense gemeenteraad. In die laatste 
functie wordt hij opgevolgd door Liesbeth Vandermeeren.

“Als zevende generatie landbouwer zit ondernemen in mijn DNA en weet ik 
van aanpakken. Samen met haar deelgemeenten is en blijft Leuven een 

goed bereikbare en aantrekkelijke winkelstad met een ongezien aanbod aan horecazaken, ‘the place to be’ voor de 
ruime regio”. 

“Met onder meer de verdere uitvoering van het Tienpuntenplan van collega Els Van Hoof geven we blijvend impulsen aan 
onze ondernemers, want stilstaan is achteruitgaan. Als stad moeten we gebruik maken van alle kansen om innoverende 
bedrijvigheid te huisvesten, hiermee creëren we immers werkgelegenheid. Een doorgedreven samenwerking met de 
VDAB is alvast aangewezen”, zegt Johan Geleyns.

Een aantal trotse collega-landbouwers begeleidden Johan Geleyns vóór zijn eedaflegging met tractoren tot aan het histo-
rische stadhuis op de Grote Markt.

De jury boog zich over 64 ingezonden 
bouwprojecten van de jaren 2015-
2019 op het grondgebied van Leuven. 
Hieruit koos zij uiteindelijk 24 gerea-
liseerde architectuurprojecten, waar-
van vijf finalisten geselecteerd wer-
den voor de Architectuurprijs Leuven 
2019. 

Naast de winnaar behoorden tot de 
finalisten ook het al vaker bekroonde 
hoofdkantoor van Cera (Robbrecht & 
Daem architecten in samenwerking 
met ar-te en Studio Roma), het 
scoutsgebouw Boven-Lo (Rob Mols 
Architecten / projectarchitect Bert 
Ruelens) en de hoogzaal voor het 
Contiusorgel in de Sint-Michielskerk 
(360 architecten).

Volgens het juryverslag overtuigt Hal 
5 “als een bijzonder intelligente reeks 
van ingrepen die inzetten op de 
meerwaarde van een monument voor 
de kwaliteit van het stedelijk leven”. 
De jury geeft ook nog mee dat met 
Hal 5 de grenzen vervagen tussen 
architect, bouwheer en bouwer. Dat 
laatste is zeker waar.
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Leuven bouwt nieuwe groene wijk
De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies 
presenteerden in de Leuvense binnenstad de plannen voor een stadswijk die de komende jaren 
compleet vernieuwd zal worden. 

Het nieuwe uitzicht van de benedenstad 
zal vooral mee worden bepaald door de 
ontwikkeling van de ruim 6 ha grote 
Hertogensite (die al begonnen is), de 
bouw van een podiumkunstenzaal en de 
afbraak van de enorme ziekenhuisge-
bouwen in de Brusselsestraat. Die is ook 
al aan de gang en zal binnenkort aan de 
buitenzijde zichtbaar worden. Maar er 
zijn ook kleinere ingrepen op komst.

De voorbije 25 jaar ondergingen de Leu-
vense stationsomgeving, de Vaartzone 
en Gasthuisberg reeds een spectacu-
laire gedaanteverandering. Recenter 
verscheen in heel wat straten en op 
pleinen ook extra groen door in te zet-
ten op een autoluwe binnenstad. Nu is 
het de beurt aan de benedenstad. Dit 
brede gebied rond de oevers van de 

Dijle en de eerste stadsomwalling in 
het westelijke gedeelte van de binnen-
stad zal de komende jaren drastisch 
van uitzicht veranderen. 

Waar nu de verlaten ziekenhuistorens 
en een sombere parking liggen, wordt 
een compleet nieuwe stadswijk 
gebouwd waar erfgoed, cultuur en 
duurzaamheid een prominente rol spe-
len. Met vier parken, meer dan twee-
honderd nieuwe bomen en vergroende 
pleinen zal de benedenstad een uitge-
sproken groen karakter krijgen. Leuven 
maakt zich sterk dat dit één van de 
grootste binnenstedelijke ontwikkelin-
gen van Vlaanderen is.

Daarnaast zal ook het water opvallend 
aanwezig zijn. Met het openleggen van 

de Dijle die nu nog op vele plaatsen 
ondergronds verscholen ligt, wil Leu-
ven een heleboel plekken creëren die 
uitnodigen om te ontspannen. 

De Aa, een niet overdekt zijriviertje van 
de Dijle, zal een natuurlijke oever krij-
gen zodat deze beter zichtbaar is. Door 
die ingreep zal de rivier tevens een eco-
logische functie krijgen waar op de 
zachte oevers gras en riet kunnen 
groeien.

De grijze en uit veel beton opgetrokken 
gebouwen in de benedenstad maken 
plaats voor een nieuwe woonwijk met 
gezellige pleintjes en terrassen. Er komt 
een mix van 540 nieuwe woongelegen-
heden. Behalve appartementen en hui-
zen, zal er ook plaats zijn voor een 

In totaal worden op de hele site ongeveer 540 nieuwe woongelegenheden gerealiseerd. De nadruk ligt op veel groen.
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Leuven bouwt nieuwe groene wijk woonzorgcentrum, assistentiewonin-
gen, sociale huisvesting en cohousing-
projecten. Fietsers en voetgangers zul-
len in de autoluwe benedenstad alle 
ruimte krijgen.

Villa
Ooit was de Dijle de levensader van 
Leuven. In de drassige Dijlevallei verre-
zen in het verleden grote instituten 
zoals ziekenhuizen, kerken en universi-
teitsgebouwen. Heel wat van die histo-
risch waardevolle gebouwen zullen in 
de toekomst een nieuwe bestemming 
krijgen. 

Zo kocht de stad Leuven een oude villa in 
de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Het gebouw 
zal gerenoveerd worden, maar heeft ook 
een prachtige tuin die grenst aan het 
water en die perfect te integreren is in 
het toekomstige openbare domein. Ook 
de middeleeuwse stadsomwalling wordt 
op vele plaatsen gerestaureerd.

De enorme gebouwen van het Sint-Pie-
tersziekenhuis gaan, nu de asbestverwij-
dering voltooid is, helemaal tegen de 
vlakte. Ze maken onder meer plaats voor 
een iconisch podiumkunstengebouw 
ontworpen door het Londense bureau 
Sergison Bates architects dat samen-
werkte met gerenommeerde partners als 
theaterbureau Charcoalblue en land-
schapsarchitect Günther Vogt. 

moet zijn. Met de podiumkunstensite 
creëert Sergison Bates een open huis 
met onder meer twee grote zalen waar 
een rijke verscheidenheid aan grote 
podiumvoorstellingen kan plaatsvin-
den”, aldus burgemeester Ridouani.

“Deze omgeving is een bijzondere plek 
voor Leuven: hier kent de middel-
eeuwse stadskern haar oorsprong. Het 
eeuwenoude erfgoed zal hier binnen-
kort hedendaagse toparchitectuur ont-
moeten. De podiumkunstenzaal sluit 
aan op het Augustinessenklooster 
Romaanse Poort. Één van de grote 
sterktes uit de ontwerpvisie van Sergi-
son Bates architects is immers dat de 
nieuwbouw zich heel mooi inbedt in de 
unieke historische erfgoedomgeving. 
Sergison Bates gebruikt vooral hout, 
metaal en glas voor de uitwerking. Als 
alles vlot verloopt, zal de nieuwe podi-
umkunstensite operationeel zijn tus-
sen 2025 en 2027”, vertelt schepen van 
Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.

Winkelgebied
De herontwikkeling van de beneden-
stad biedt tevens kansen voor een ver-
sterking van het kernwinkelgebied in 
de Brusselsestraat. Een gedeelte van de 
Brusselsestraat en de Biezenstraat 
wordt later heraangelegd. 

Ter hoogte van de Lei is er plaats voor 
commerciële activiteit die als eindpunt 
kan fungeren voor dit deel van het kern-
winkelgebied. Op de gelijkvloerse bouw-
lagen aan de Brusselsestraat en aan de 
Kapucijnenvoer kunnen ook kleinere 
handels- en horecazaken komen. 

De huidige Sint-Rafaëltoren wordt 
door de UZ Leuven omgebouwd tot 

De realisatie van de podiumkunstensite 
wordt geraamd op 60 miljoen euro. Ze 
vormt de hoeksteen voor de ontwikkeling 
van de benedenstad. Met dit culturele 
icoon wil Leuven zich zowel in Vlaanderen 
als buiten de landsgrenzen op de kaart 
zetten. De stad mikt tegen 2030 op de titel 
van Culturele hoofdstad van Europa.

“De nood aan grotere podia dan het 
podium van de Leuvense schouwburg 
leeft al meer dan vijftien jaar. De ont-
werpvisie van Sergison Bates architects 
sloot het meest aan bij de ambities van 
de stad om een nieuwe kunstenplek te 
realiseren die tegelijk een stedelijke 
ontmoetingsplek van en voor iedereen 

Schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (l.) en burgemeester Mohamed Ridouani in de tuin van een recent  
gekochte villa, met helemaal op de achtergrond de enorme ziekenhuisblok die wordt afgebroken.
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een welzijnstoren voor eerste- en 
tweedelijnszorg. Volgens het master-
plan kan de toren blijven staan, op 
voorwaarde dat deze volledig wordt 
ontmanteld en gerenoveerd. Inmid-
dels bouwt projectontwikkelaar Resi-
terra ook de eerste reeks woningen op 
de Hertogensite, die wordt begrensd 
door de Kapucijnenvoer, de Brussel-
sestraat en de Minderbroedersstraat. 
Ook hier wordt een eerste stuk van de 
Dijle opengelegd. 

In het centrum van Leuven gebeurde 
dat de voorbije jaren al vaker, maar dit 
keer gaat het meteen om een stuk van 

ruim 300 m. Tegen 2020 zal de Dijle ook 
aan de kant van de Minderbroeders-
straat over een afstand van zowat 
100 m worden opengelegd. 

Janseniuspark
Het Jansensiushof, langs de Kapucij-
nenvoer en tussen de Janseniusstraat 
en de Minderbroedersstraat, is bijna 
klaar. Het woonproject groeit verder als 
nieuwe wijk met appartementen, lofts, 
seniorenflats, stadswoningen en soci-
ale woningen. De eerste bewoners 
namen er reeds in 2015 hun intrek. In 
het voorjaar van 2020 zijn alle werken 
achter de rug. 

Met het aanpalende nieuwe Jansenius-
park kreeg de Benedenstad er een 
stukje openbaar groen bij langs de 
oevers van de Dijle. Je ontdekt er tevens 
de Jansenius- en Justus Lipsiustoren, 
net als de 14de-eeuwse Ursulinensluis. 
Deze monumenten worden nog geres-
taureerd. 

Via twee nieuwe bruggen wandel je 
rechtstreeks van het Damiaanplein 
naar het park. Het charmante gebouw-
tje kan daarna voor buurtactiviteiten 
gebruikt worden. Vanaf de Jansenius-
straat zal je vanaf de eerste maanden 
van 2020  het park in kunnen. 

Op heel wat plaatsen zal de Dijle opnieuw worden opengelegd zodat langs de rivier fraaie woonomgevingen ontstaan.

Dubbel zoveel flexi-jobs in anderhalf jaar tijd
In het voorbije anderhalf jaar is het aantal flexi-jobs ver-
dubbeld. De formule bewijst dus zeker zijn nut. De invoe-
ring van de flexi-jobs is inderdaad een goede maatregel, 
maar maskeert eigenlijk het grotere probleem van de te 
hoge personeelslasten.

“Als die lasten omlaag gaan, kunnen werkgevers sneller men-
sen vinden die hen willen bijstaan en dat op een eenduidige 
en gereglementeerde manier”, reageert Christine Mattheeuws 
van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

De lancering van de flexi-jobs in de horeca moest vooral 
de invoering van het gecertificeerde kassasysteem com-
penseren. “De formule is interessant, want de werkgever 
betaalt slechts 25% bijdragen en dat geld komt bij de soci-
ale zekerheid terecht. De uitbreiding naar andere sectoren 
bewijst ook haar nut”, zegt Mattheeuws. 

Horecagelegenheden en kleine winkels staan in de top vijf 
van de faillissementen. Met de flexi-jobs hebben ze finan-
cieel wat meer ademruimte. Dit is geen concurrentie voor 

de tewerkstelling want een flexi-jobber moet al ergens 
anders 4/5-tijds actief zijn en er is werk in deze sectoren. 
NSZ is zelfs voorstander om het systeem uit te breiden 
naar andere sectoren zoals de bouwsector.

Toch lossen de flexi-jobs het grotere probleem van de te 
hoge personeelskosten niet op. “Werkgevers zijn hierdoor 
genoodzaakt om via verschillende formules zoals flexi-
jobs mensen tewerk te stellen. Verlaag de personeelskost, 
dan kunnen werkgevers snel, eenduidig en gereglemen-
teerd werknemers aannemen”, aldus Mattheeuws.

Een ander door de wetgever uitgedacht systeem om zwart-
werk tegen te gaan, is het onbelast bijverdienen. Via dit 
systeem kunnen gepensioneerden en mensen die vier 
vijfde werken tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. 
“Dit systeem leidt in tegenstelling tot de flexi-jobs wél tot 
oneerlijke concurrentie. Schaf dit dus af en verlaag sim-
pelweg de personeelslasten. Dit zal de werkgevers en  
onze maatschappij alleen maar ten goede komen”, besluit 
Christine Mattheeuws. 
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Hogeschoolplein wordt tijdelijk 
heraangelegd
De komende jaren zijn heel wat renovatiewerken gepland op 
en rond het Hogeschoolplein. In afwachting van een volledige 
heraanleg van het plein kiest het stadsbestuur voor een 
tijdelijke invulling. 

De plannen hiervoor zijn klaar en wer-
den reeds gepresenteerd aan de buurt-
bewoners. In het voorjaar van 2020 
beginnen de werkzaamheden voor deze 
tijdelijke pleininrichting. De werken 
duren ongeveer drie maanden en moe-
ten klaar zijn vóór de zomer. 

Het grote universitaire Pauscollege 
staat al in de steigers. Wat de grote 
herenhuizen uit de negentiende en de 
twintigste eeuw aan de overkant 

betreft, bestaat echter nog onduidelijk-
heid. 

De timing voor de definitieve heraanleg 
van het Hogeschoolplein en de omlig-
gende straten is daarom nog niet 
gekend. Schepen van Openbare Werken 
Dirk Vansina wil in afwachting het 
plein toch tijdelijk heraanleggen. “Het 
Hogeschoolplein heeft heel veel poten-
tieel en die wil ik nu al benutten zodat 
we een nieuwe dynamiek kunnen creë-

ren en de belevingswaarde van het 
plein verhogen”, aldus Vansina.

Het Hogeschoolplein is inderdaad een 
prachtig plein met authentieke gevels, 
maar ligt er de jongste jaren helaas 
nogal verwaarloosd bij. In de negen-
tiende eeuw werden de pedagogie ‘Het 
Varcken’ en het Standonckcollege afge-
broken. Zo ontstond het Hogeschool-
plein zoals we het vandaag kennen met 
in het centrum een grasveld omringd 
door bomen. Het tijdelijke ontwerp wil 
de pleinfunctie accentueren en de rijke 
geschiedenis van het plein doen herle-
ven.

Enkele kernpunten
De contouren van de oude collegemu-
ren worden opnieuw zichtbaar gemaakt 
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Leuven strijdt tegen sigarettenpeuken
We zien allemaal vrijwel dagelijks hoe een roker zijn of 
haar sigarettenpeuk achteloos weggooit op straat of soms 
rechtstreeks in een rioolputje. Leuven trekt nu ten strijde 
tegen dat nonchalante en weinig respectvolle gedrag. Wie 
een peuk op straat gooit, kan een GAS-boete krijgen die 
kan oplopen tot 350 euro.

“Sigarettenpeuken zijn veel vervui-
lender dan vaak wordt gedacht. Vele 
mensen staan er niet bij stil dat het 
twee tot vijftien jaar duurt vooraleer 
een peuk afgebroken is, of dat heel 
wat peuken in onze waterlopen 
belanden en zo de vissen en de 
natuur vergiftigen. Op bepaalde plaat-
sen maken sigarettenpeuken tot bijna 
de helft van het aantal ingezamelde 
stuks zwerfvuil uit”, vertelt schepen 
van Stadsreiniging Thomas Van 
Oppens.

Onderzoek toont aan dat rokers maximaal twee tot vijf 
stappen willen zetten om van hun sigarettenpeuk af te 
geraken. Vele rokers zien een weggegooide sigarettenpeuk 
als iets onschuldigs, maar erkennen het probleem ook. 

Sigarettenpeuken, en ander zwerfvuil dat op straat 
belandt, verdwijnen vaak in riolen. Dit komt uiteindelijk  
allemaal terecht in de zee. 

Om Leuvenaars hiervoor te sensibiliseren, bracht de stad 
‘eco-tags’ met opschrift ‘Hier begint de zee, niets ingooien 

aub’ aan op enkele plaatsen in de Diest-
sestraat, de Tiensestraat en op het Rec-
tor De Somerplein. De verf die gebruikt 
werd, is niet-permanente krijtverf, die 
na zes maanden vanzelf verdwijnt. Om 
de actie bekend te maken, werden een 
duizendtal draagbare zakasbakjes uitge-
deeld.

Er komt ook een peukenactieplan waar-
bij naast sensibilisering ook een proef-
traject met peukenzuilen wordt uitge-
rold. De stad heeft honderd peukenzui-
len besteld die de komende maanden 
aan publieke vuilnisbakjes zullen beves-

tigd worden. Rokers kunnen hun peuk hierin droppen en 
vermijden zo dat de inhoud van de vuilnisbak vuur vat. 
Die ingreep komt niets te vroeg: in talrijke buitenlandse 
steden bestaat een dergelijk systeem al vele jaren.

door houten zitmuurtjes die uitnodigen 
tot rust en ontmoeting. Ze krijgen ook 
een lasergravure die verwijst naar één 
van de ‘vrije kunsten’ (zoals gramma-
tica, geometrie, astronomie) en een bij-
horend spelletje. Op het plein komen 
ook twee educatieve informatiepane-
len. Ze vertellen de geschiedenis van 
het Hogeschoolplein en de voormalige 
colleges die er stonden.

De verharding rond de bomen ver-
dwijnt. Het grasveld wordt uitgebreid 
tot aan de straat en dat blijft ook na de 
definitieve heraanleg zo. Op het gras 
komt nieuwe beplanting rond het 
standbeeld. Er komt ook een tijdelijke 
kiosk voor de evenementen van Het 
Groot Verlof in de zomer.

Aan de kant van het Pauscollege en de 
Muntstraat (naast de huidige parkeer-
plaatsen voor personen met een handi-
cap) komen extra fietsenstallingen voor 
ongeveer 70 fietsen.
De stad zorgt ook voor een veilige en 
toegankelijke speelomgeving waar kin-
deren kunnen buiten spelen terwijl de 
ouders genieten van een terrasje.
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De Hoorn verdubbelt zijn capaciteit 
De Hoorn aan de Vaartkom in Leuven breidt uit en verdubbelt 
de capaciteit van de Work Hub. Vanaf januari 2020 zal hier 
ruimte zijn voor bijna vijfhonderd professionals en vijftig 
bedrijven uit de creatieve sector. Daarnaast zal ook het aantal 
evenementen op de site sterk toenemen en mikt De Hoorn 
jaarlijks op honderdduizend bezoekers.

Het voormalige brouwerijgebouw in 
Leuven is de bakermat van het bekende 
Stella Artois-bier. In 1926 werd op deze 
plek het eerste pilsbier met de naam 
Stella gebrouwen. De brouwerij is een 
pareltje van industrieel erfgoed en  
werd in 1923 met veel zorg en detail 
ontworpen, zowel aan de binnen- als 
aan de buitenzijde, en ook het ontwerp 
van de draagstructuur is uitzonderlijk. 
Het geheel vormt een goed bewaard 
voorbeeld van dit type brouwerijen. 

Toen de bierproductie in de jaren 70 en 
80 van de vorige eeuw verhuisde naar 
een nieuwe locatie kwam het complex 

leeg te staan en in 1997 werd het 
gebouw beschermd als monument. In 
2007, na meer dan 25 jaar leegstand, 
groepeerden zeven jonge Leuvense cre-
atieve ondernemers zich in een ven-
nootschap en kochten het gebouw om 
het de daaropvolgende jaren te trans-
formeren tot een creatieve hub. Er werd 
gekozen voor een gemengd programma 
van kantoren (voor de creatieve econo-
mie), evenementenzalen (voornamelijk 
in de historische brouwzalen) en 
horeca.

Sinds 2012 is de site uitgegroeid tot een 
bruisende plek waar iedereen kan 

genieten van een fris pintje, een lunch, 
een gezellig diner of een inspirerend 
evenement. Maar er kan ook gewerkt 
worden. De Work Hub van De Hoorn 
was tot dusver de thuisplaats van veer-
tig bedrijven in de creatieve sector, 
waaronder Bonka Circus van Vincent 
Kompany, het agentschap Boondoggle 
en het platform voor televisiemakers 
TinkerList dat vijf keer naar een grotere 
studio verhuisde.

Nieuwe bedrijven
De Work Hub van De Hoorn beslaat 
momenteel nog 5.810 m², goed voor 
voldoende werkruimte voor 224 crea-
tieve ondernemers en 25 gevestigde of 
groeibedrijven, maar de capaciteit zal 
nu verdubbelen. Van deze totale ruimte 
is inmiddels reeds 75% verhuurd.

Softwarespecialist madewithlove, dat 
in 2012 als allereerste aan de slag ging 
in de Work Hub maar er wegtrok toen 
de beschikbare ruimte te klein werd, 
keert terug. Ook Untaylored, Ectosense 
en CrazyGames zullen hun intrek 
nemen in De Hoorn.

De uitbreiding van De Hoorn wordt begeleid door 360 Architecten uit Gent. 
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De Hoorn verdubbelt zijn capaciteit 

Volgens CEO Sam Custers wil De Hoorn 
uitgroeien tot dé creatieve en culturele 
hotspot van Leuven. “In tegenstelling 
tot andere klassieke bedrijvencentra 
organiseren we geen incubatorpro-
gramma’s, maar creëren we een broed-
plaats waar aan professionele kruisbe-
stuiving wordt gedaan. We bouwen aan 
een hechte gemeenschap die niet 
alleen bestaat uit de verschillende 
bedrijven en coworkers die hier actief 
zijn, maar waar ook de mensen die in 
hun vrije tijd afzakken naar De Hoorn 
deel van uitmaken”, aldus Custers.

Daarom investeert De Hoorn sterk in de 
verschillende faciliteiten die de site te 
bieden heeft, van nieuwe vergaderza-
len tot unieke eventruimtes zoals de 
Brouwzaal en het Grand Café, het klop-
pende hart van De Hoorn. Met de uit-
breiding wil De Hoorn jaarlijks de gast-
heer zijn van ongeveer 300 evenemen-
ten die in totaal honderdduizend 
bezoekers naar de voormalige brouwe-
rij moeten halen.

“De Hoorn is de ideale locatie voor 
workshops, productlanceringen en 
andere professionele activiteiten. We 
halen de mensen die hier werken van-
achter hun kantoor en bieden hen let-
terlijk de ruimte om met elkaar ideeën 
uit te wisselen, elkaar te leren kennen 

en te inspireren. Dit kan tijdens de 
werkuren, gedurende een evenement 
of gewoon bij een lekkere frisse pint. 
Daarnaast is De Hoorn ook de ideale 
locatie voor privéfeesten”, zegt Sam 
Custers.

Bedrijven die zich vestigen in De Hoorn 
kunnen intekenen voor een lidmaat-
schap op maat van hun noden. Er zijn 
vier formules voor kleine tot grote 

“Bedrijven die zich vestigen in De Hoorn kunnen intekenen voor een lidmaatschap op maat van hun noden”, 
aldus CEO Sam Custers. (Foto: Karel Duerinckx)

De uitbreiding van De Hoorn wordt begeleid door 360 Architecten uit Gent. 

Dankzij de nieuwbouw zal de nuttige oppervlakte van De Hoorn tegen 2020 verdubbelen.

bedrijven, van freelance creatives over 
start-ups tot gevestigde waarden met 
tien tot vijftig medewerkers. Een lid-
maatschap omvat alles. De bedrijven 
moeten met niets rekening houden: ze 
hebben toegang tot de faciliteiten en 
kunnen deelnemen aan activiteiten en 
events. Ook het onderhoud van de kan-
toorruimte en zelfs het bewateren van 
de planten is inbegrepen. 

Met de uitbreiding schakelt De Hoorn 
een versnelling hoger en wil de onder-
neming vanaf 2020 meespelen met de 
internationale trendsetters. Er wordt 
resoluut gemikt op grotere congressen. 
De bovenste verdiepingen van de 
nieuwbouw zullen fungeren als tijde-
lijke residentiële verblijven. 

Deze nieuwe fase in het bestaan van De 
Hoorn, een complex dat de voorbije 
jaren werd bekroond met verschillende 
architectuur- en erfgoedprijzen, wordt 
begeleid door 360 Architecten uit Gent. 

De ontwerpers kozen voor een voort-
zetting van de huidige ruwe, industriële 
stijl en integreren op creatieve wijze de 
nieuwbouw met het oude gebouw. De 
algemene aanneming is in handen van 
Groep Van Roey uit Rijkevorsel. Het kos-
tenplaatje van de uitbreiding wordt 
geraamd op 7,5 miljoen euro.
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Leuven scoort sterk 
als culturele en 
creatieve stad
De Europese Commissie heeft haar nieuwe monitor van cul-
turele en creatieve steden gepubliceerd. Leuven scoort daarin 
bijzonder goed en is daarmee één van de meest creatieve en 
culturele steden van het land. De monitor plaatst onze stad 
op nummer vijf in de ranking van Europese steden met de 
grootte van Leuven. 

De monitor van de Europese Commissie brengt de creatieve 
en culturele sectoren van 190 steden uit 30 landen in kaart 
om te bekijken hoe de culturele en creatieve scène in die ste-
den bijdraagt tot sociale ontwikkeling, economische groei en 
jobcreatie. 

Leuven scoort het best onder steden met een vergelijkbaar 
profiel op vlak van talent en onderwijs, creatieve economie, 
intellectuele eigendom en innovatie en de kwaliteit van de 
overheid. 

“De creatieve en culturele sector in Leuven floreert, zoveel is 
duidelijk. Het toont ook dat ons beleid van de voorbije jaren 
om de creatieve en culturele scène in Leuven te stimuleren 
zijn vruchten afwerpt”, zegt burgemeester Mohamed Ridou-
ani.

Onder meer initiatieven als Leuven MindGate Creativity, 
waarbij creatieve spelers ruimte krijgen om elkaar te ont-
moeten, van frisse, jonge start-ups tot gevestigde waarden, 
laten de sector groeien. Ook de samenwerking met de KU 
Leuven – de meest innovatieve universiteit van Europa – en 
haar spin-offs zijn een magneet voor creatieve talenten. 

Niet onbelangrijk en dat wordt weleens vergeten: de sector 
zorgt ook voor tewerkstelling: 37% van de Leuvense zelfstan-
digen en 6,5% van de werknemers is actief in de culturele en 
creatieve sector. 

Ook in de vorige versie van de monitor, uit 2017, scoorde Leu-
ven behoorlijk goed. “Met projecten zoals de toekomstige 
Podiumkunstensite en de verdere ontwikkeling van de Vaart-
kom als creatieve hub zal de creatieve en culturele sector van 
onze stad alleen maar blijven groeien”, besluit Ridouani.
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DR BLUES serveert 
kwaliteitsbieren als 
geneesmiddelen
Als een dokter aan het brouwen slaat, is de kans groot dat 
hij zijn bieren met een knipoog als geneesmiddelen tegen 
vervelende kwaaltjes neerzet. De wereldvermaarde, in Genk 
en het Leuvense opererende Amerikaanse anesthesist dr. 
Admir Hadzic lanceerde intussen al vijf bieren die zich niet 
alleen onderscheiden door hun heerlijke smaak, maar ook 
door hun aaibare flesjes en hun boeiende verhaal. Bovendien 
opent hij medio volgend jaar in het centrum van Leuven 
een heuse DR BLUES outlet waar kleine brouwers hun edele 
producten kunnen presenteren. 

DR BLUES Belgian Brews is het geestes- 
en geestrijke kind van dr. Admir Hadzic, 
een aanstekelijk enthousiaste en posi-
tief ingestelde Amerikaanse arts, 
wetenschapper en filantroop en de 
befaamde auteur van medische hand-
boeken die uitgroeiden tot bestsellers. 

The New York Times verkoos hem zes 
jaar op rij tot beste arts en hij organi-
seerde vele filantropische outreach-pro-
gramma’s over de hele wereld. Van 2008 

tot 2015 was deze befaamde anesthesist 
professor aan Columbia University in 
New York en hij ontving tevens verschil-
lende eredoctoraten aan Europese top-
universiteiten. Vandaag werkt hij in het 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk.

Dr. Hadzic richtte ook verschillende 
succesvolle ondernemingen op en voert 
de Big Apple Blues Band aan, die 
wereldwijd toert en in 2010 met ‘Brook-
lyn Blues’ de top tien van bluesalbums 

haalde (Real Blues Magazine). Hun 
albums ‘Energy’ en ‘Manhattan Alley’ 
worden door radiostations over heel de 
wereld gespeeld. The Big Apple Blues 
Band heeft al meermaals in ons land 
gemusiceerd, onder meer in 2016 en 
2017 in het Leuvense Depot en in de 
Missy Sippy Blues & Roots Club in Gent. 
Dr. Hadzic bezit trouwens ook nog een 
opnamestudio in New York.

“Ik ben geboren in Sarajevo (voormalig 
Joegoslavië), maar emigreerde op erg 
jonge leeftijd naar New York City; de 
Big Apple stroomt trouwens nog steeds 
volop door mijn aderen. Ik was profes-
sor aan Columbia University en gaf les 
aan de KU Leuven toen ik hier mijn 
echtgenote Catherine Vandepitte ont-
moette; intussen zijn we gehuwd en 
hebben we drie kinderen. In het ZOL 
leid ik de afdeling Anesthesie, in alle 
bescheidenheid één van de beste in de 
regio.”

“We bouwen immers ‘centres of excel-
lence’ en vier jaar geleden heb ik één 
van mijn centra aangepast aan de Bel-
gische regels en een deel van de ‘New 
York School of Regional Anesthesia’ 
(NYSORA), de organisatie die ik 
oprichtte en waarvan ik manager ben, 
getransplanteerd naar het Genkse zie-
kenhuis. We ontwikkelden er het 
onderzoeksprogramma en ontvangen 
bezoekers van over de ganse wereld. 
We publiceerden ook de hoofdboeken 
die bijna alle opleidingen in deze bran-
che gebruiken”, licht dr. Hadzic toe.

Belgische brouwsels
De levendige herinneringen aan de cre-
atie van zijn eerste Tripel in 2004 
maken hem nog altijd lichtjes lyrisch. 
“Tijdens een muziektournee in België 
met the Big Apple Blues Band, waarin ik 
als Dr. Blues basgitaar speel, leerden we 
totaal onvoorbereid jullie krachtige 
speciaalbieren kennen. Onze eerste 
ervaring met Belgische Tripels scherpte 
onze creativiteit om nieuwe muziek te 
schrijven en zette me ertoe aan om de 
Belgische brouwsels te ontdekken.”

“Belgisch bier is trouwens een brede 
culturele ervaring: bier wordt ook 
gebruikt om te koken, om producten te 
produceren zoals met bier gewassen 
kaas en in food pairings. Het Belgische 
bier is tevens Unesco-werelderfgoed; 
op 30 november 2016 kreeg onze rijke 
biercultuur een plaats op de Represen-

De Amerikaans-Leuvense topanesthesist-gitarist toast alvast op de DR BLUES outlet waar hij vanaf medio 
volgend jaar lokale bieren van kleine brouwers wil promoten.
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tatieve Lijst van Immaterieel Cultureel 
Erfgoed van de Mensheid”, weet hij.

Als onderzoeker weet dr. Hadzic hoe hij 
wetenschappelijke kennis moet toepas-
sen om nieuwe dingen te maken. “Toen 
ik zowat tien jaar geleden begon af te 
spreken met Catherine geraakte ik pas 
helemaal in de ban van Belgische bie-
ren. Ik ben eigenlijk geen bierdrinker en 
als dokter promoot ik het drinken ook 
niet, maar ik degusteer wel speciaalbie-
ren voor mijn plezier en als inspiratie; 
zo proefde ik al met veel smaak Duvel, 
St. Bernardus en Omer. Deze bieren zijn 
zo geweldig en inspirerend omdat ze je 
bij wijze van spreken op reis nemen 
naar een andere wereld. We geraakten 
hierdoor zelfs zo geïnspireerd dat mijn 
Big Apple Blues Band acht jaar geleden 
een reclamespot voor de Amerikaanse 
markt heeft opgenomen voor Duvel”, 
lacht hij.

Liefde op het eerste gezicht
Toen Dr. Blues in België belandde en op 
slag verliefd werd op de Belgische bier-
cultuur besloot hij al snel de DR BLUES 
Belgian Brews Beer Clinic op te richten. 
Zijn Belgische uitvalsbasis bevindt zich 
aan de Leuvense Vaart, waar ook een 
muziekopnamestudio is gevestigd. Het 
eerste brouwsel, Admiral (intussen 
omgedoopt tot PaceMaker), gekruid 
met verse met de hand geoogste Belgi-
sche hop, werd meteen een succes. 
Hoewel Dr. Blues vaak lezingen geeft 
als wetenschapper of docent lijkt het 
publiek dan ook vooral geïnteresseerd 
in zijn bierrecepten.

“Toen we drie jaar geleden deelnamen 
aan het Zythos Bierfestival, merkten we 
dat vele Belgische bieren uitstekend zijn, 
maar dat weinige een verhaal hebben. 
Daarom veranderden we de naam van 
ons eerste bier, Admiral zoals de meest 
voorkomende vlinder in Europa (admi-
raalvlinder), en presenteerden we onze 
bieren als medicijnen waarbij drie perso-
nen een essentiële rol spelen: de dokter, 

de apotheker en de verpleegster. Afhan-
kelijk van de symptomen en je pijnpeil 
laat je je dan het gepaste bier voorschrij-
ven. Kwaliteit is immers een objectief 
gegeven, maar het verhaal en de per-
soonlijke ervaring maken bier pas uniek. 
We moeten kwaliteit en drinkervaring 
dus met elkaar verbinden”, stelt hij.

Achter zijn bieren gist dan ook een leuk 
verhaal: Dr. Blues schrijft de biervoor-
schriften/geneesmiddelen voor, de 
brouwer (apotheker) bereidt en over-
handigt de recepten en Dr. Blues’ ver-
pleegster (nurse) Emily dient ze toe aan 
diegenen die de DR BLUES-'therapie' 
nodig hebben. Welke recepten je nodig 
hebt, hangt af van je symptomen; je 
kan snel zelf de diagnostische test uit-
voeren en de beste therapie voor jezelf 
bepalen, van milde pijn (problemen 
met je hond, auto of gsm) over hevige 
pijn (problemen met je kinderen, je 
financiën, je belastingen, je ex, …) tot 
de ernstigste klachten (problemen met 
je baas, vrouw,  partner of schoonmoe-
der). DR BLUES biedt voor elke pijngra-
datie de oplossing, voorgeschreven 
door de dokter.

Wie nog nooit een DR BLUES-recept 
heeft geproefd en behoefte heeft aan 

DR BLUES heeft zijn uitvalsbasis aan de Leuvense Vaart, waar zich ook een muziekopnamestudio bevindt.
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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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professioneel advies bestelt best wat de 
dokter (Dr. Blues) voorschrijft door de 
intensiteit van haar of zijn 'pijn' te 
omcirkelen op de analoge pijnscore 
(intensiteitsschaal) en de hiervoor 
voorgeschreven behandeling te volgen.

Zo staat Placebo (niet-alcoholisch) voor 
geen pijn, SuperPills (6,2%; een organi-
sche IPA) voor milde pijn, NerveBlock 
(Blond Tripel; 8,5%) voor erge pijnen,  
PaceMaker (Fresh-Hopped Tripel; 8,5%) 
voor heel erge pijn en PainKiller (Full 
Body Dark; 10%) voor de ergste pijn. DR 
BLUES zet de productie van Placebo 
momenteel wel ‘on hold’.

Verpleegster
Marc Knops, de 'apotheker' van DR 
BLUES, is één van de bekendste Belgi-
sche brouwers met meer dan veertig 
jaar ervaring in het maken van 
ambachtelijke bieren. Toen dr. Hadzic 
naar België verhuisde, kwam hij in con-
tact met deze vermaarde brouwer van 
onder meer Domus, Achel Extra, Brugse 
Zot en Delirium Tremens. Ze besloten 
samen Admiral te brouwen, een Tripel 
met verse Belgische hop die onmiddel-
lijk aansloeg en erg positieve kritieken 
oogstte op verschillende festivals.

Emily is een magische verpleegster met 
hop in haar haar die met Dr. Blues werkt 
in zijn Beer Clinic. Ze ademt vakkennis, 
straalt een zelfverzekerde houding uit en 
toont een helende glimlach. Bovendien 
bezit ze een indrukwekkende pose en 
een vastberaden, maar kalmerende blik.

30.000 Watt
De DR BLUES-bieren zijn gebaseerd op 
eeuwenoude en traditionele Belgische 
recepten die werden verrijkt met verse 
hop, rijpingstechnieken en ons handels-
merk, een evenwichtige mix van mout, 
granen en kruiden. De artisanale bieren 
van DR BLUES Belgian Brews worden 
geproduceerd in de DR BLUES Beer Clinic 
in België. De muziek van the Big Apple 
Blues Band, die met een energie van 
30.000 Watt door de luidsprekers knalt, 
wekt de gist en verbetert de gisting en 
voegt complexiteit toe aan de smaken. 

De Wall of Sound produceert onafge-
broken akoestische energie, waarbij de 
geluidsdruk voor een permanente 
zachte vibratie van het bier zorgt. De 
flessen bewegen lichtjes mee met de 
muziek, waardoor ze sneller evolueren 
naar een completere smaak. Muziek 

schenkt volgens dr. Hadzic immers het 
leven aan alles, ook aan bieren. 

“Sommige processen zijn ook vernieu-
wend; zo gebruiken we droge en verse 
hop. Speciaalbieren zoals DR BLUES 
ondergaan een volledige gisting en 
komen tot rijping gedurende het proces 
in de fles”, licht Dr. Blues toe.

Net zoals champagne profiteren top-
kwaliteitsbieren van een lichte schud-
ding tijdens het rijpingsproces om de 
(tweede) gisting te bevorderen. En net 
als bij champagne kan je tijdens het rij-
pingsproces ook de fles even zoenen en 
vervolgens terugleggen om het gis-
tingsproces te voltooien.

“In de DR BLUES Beer Clinic gebruiken 
we een signaalgenerator om een sig-
naal te injecteren dat is afgestemd op 
de resonantiefrequentie van de bier-
planken om de bierflessen te schudden. 
De akoestische energie wekt de gist om 
zich te vermenigvuldigen en de gesofis-
ticeerde, complexe smaken te schen-
ken die inherent zijn aan de magie van 
onze bieren”, verduidelijkt dr. Hadzic.

Zijn meesterbrouwers gebruiken de 
beste Belgische en internationale hop en 
hun gepatenteerde recepten combineren 
de eeuwenoude Belgische kennis van 
bierbereiding met de wetenschappelijke 
vooruitgang. “Meer dan 50% van onze 
hop komt uit België, meer bepaald het 
West-Vlaamse Poperinge. Zo werken we 
samen met De Smet uit Poperinge, waar 
intussen al de derde generatie aan het 
roer staat”, vertelt de zaakvoerder.

De keuze en selectie van granen is 
belangrijk bij het maken van bier, waar-
bij de voorkeur uitgaat naar Belgische 
topkwaliteit. Elk recept van DR BLUES 
Belgian Beers combineert gerst met 
andere granen om karakter, kleur en 
body aan de ongefilterde bieren toe te 
voegen. De mix van granen blijkt met-
een uit de kleur bij het uitschenken.

Ondoordringbaar
De grootste vijand van bier is licht, 
beklemtoont hij. Bier dat wordt bloot-
gesteld aan licht ondergaat immers 
snel een oxidatieproces dat zijn smaak, 
levensduur en kwaliteit negatief beïn-
vloedt. Om de blootstelling aan licht te 
verminderen bottelen de meeste bier-
producenten hun bier dan ook in vaten 
of donker getinte flessen. 

“Onze bieren worden geproduceerd in de DR BLUES 
Beer Clinic, waar ze luisteren naar 30.000 Watt sterke 
Big Apple Blues-muziek. De immense akoestische 
energie voegt complexiteit toe aan de smaken”, 
verklaart dr. Admir Hadzic, alias Dr. Blues.
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DR BLUES daarentegen omhult zijn fles-
sen volledig met lichtondoordringbaar 
materiaal (‘completely sleeved’) dat ze 
bovendien een stijlvolle look schenkt. 
DR BLUES Beer wordt in volledige duis-
ternis gehuld tot het klaar is om geser-
veerd te worden in een DR BLUES-glas.

Dit op maat gemaakte glas voor DR 
BLUES Belgian Brews heeft een lange 
steel om het bier langer koel te houden. 
Het in laser geëtste ‘DR BLUES’ op de 
bodem stimuleert het borrelen. Na het 
uitschenken (flesjes van 33 cl) moet het 
bier twee tot vijf minuten ademen om 
zijn smaken volledig vrij te geven (de 
‘neus’); bier dat in de fles rijpt, moet 
immers worden gedecanteerd. 

“Tijdens die pakweg drie minuten kan 
je met verpleegster Emily over je symp-
tomen praten vooraleer je geniet van 
het voorschrift van Dr. Blues. In het DR 
BLUES-glas kunnen overigens ook de 
meeste andere high end-bieren worden 
geschonken”, signaleert dr. Hadzic.

Hij vraagt zich trouwens af waarom 
vele high end-restaurants bier discrimi-
neren. “Het brouwen van boetiekbieren 
kan nochtans veeleisender zijn dan het 
maken van topwijnen en DR BLUES-bie-
ren staan met hun verfijnde en com-
plexe smaak op gelijke voet met de 
beste wijnen. Gelukkig is er in vele boe-
tiekrestaurants wereldwijd een snel-
groeiende trend om bier te combineren 
met lekker eten”, stelt Dr. Blues vast.

Bier drinken is voor hem een persoon-
lijke belevenis waarbij je proefervaring 
afhankelijk is van het moment en de 
plaats. Er bestaat dan ook niet zoiets als 
het beste bier: persoonlijke smaakvoor-
keuren verschillen (‘De gustibus et colo-
ribus non est disputandum’), zijn van 
nature subjectief en kunnen dus ook 
nooit juist of fout zijn. 

De Amerikaanse arts en wetenschapper 
promoot met zijn vijf recepten het drin-
ken niet (“Geen enkel niveau van alco-
holverbruik verhoogt de gezondheid”, 
citeert hij The Lancet uit 2018), maar 
brouwt ze voor wie net als hij op zoek is 
naar een uniek verhaal. DR BLUES Bel-
gian Brews worden bovendien op een 
milieubewuste manier gebrouwen, 
waarbij gebruikte granen van brouw-
processen nog worden benut als ont-
bijtgranen en als koeienvoer.

Awards
Het vakmanschap, de stielliefde en de 
originele aanpak van DR BLUES Belgian 
Beers vielen dan ook al in de prijzen. 
Zo werd NerveBlock (Blonde Ale, Tripel 
Ale) in 2018 in Valencia bekroond met 
de 57ste Grand Gold Quality Award van 
de Monde Sélection uit Brussel en 
behaalde PainKiller (Strong Dark) in 
2019 de 58ste Gold Award in Rome.

“We produceren 100.000 flessen van 
33 cl per jaar en krijgen bestellingen uit 
de USA, Singapore, andere EU-landen, 
Australië en Japan die we per schip ver-
sturen. We verdelen onze kwaliteitsbie-
ren voorlopig nog in een beperkt aantal 
Belgische horecazaken - Het Moorinne-
ken evenals de Missy Sippy Blues & 
Roots Club in Gent -, maar we hebben 
in brouwerij Varenbroek in Rumst, 
waar Marc Knops ons brouwproces 
leidt, recent een nieuwe vullijn 
geopend zodat we tot 75 cl kunnen bot-
telen. We beschikken ook over nieuwe 
gist- en lagertanks. Eigenlijk brouwen 
we degustatiebieren voor bierkenners 
met smaak. We hebben ook al enkele 
blind tastings georganiseerd en gelo-
ven dat dat het verschil kan maken”, 
meent Dr. Blues.

DR BLUES biedt ook bier- en geschenk-
dozen aan, vergelijkbaar met executive 
packs. De twee gift packages bestaan 
uit vier flesjes en een glas en twee fles-
jes en een glas. Het sponsorde dit jaar 
tevens de awarduitreiking van de aller-
eerste Belgische Speed Golf-competitie 
in De Kluizen in Aalst. “Een vriend van 
mij, Filip Beerens van het controversi-
ele tv-progamma ‘Temptation Car-
wash’, initieerde hier deze nieuwe 
sport die we als partner helpen ver-
spreiden”, licht dr. Hadzic toe.

Kleine brouwers
De zaakvoerder heeft intussen ook een 
grote handelsruimte verworven op een 
toplocatie in het centrum van Leuven, 
waar hij een DR BLUES outlet wil ope-
nen.

“Daar willen we tegen medio 2020 
onder de slogan ‘The best Belgian beers 
you never heard of’ ook kleine brou-
wers helpen om hun bieren te verko-
pen. We willen deze lokale bieren 
immers opnieuw tot leven brengen en 
ze de uitstraling schenken die ze ver-
dienen. Een heleboel lokale brouwers 

hebben hiervoor al hun interesse 
betoond; ze kunnen immers in vele 
cafés niet terecht omdat die door de 
grote merken worden gerund”, verklapt 
Dr. Blues.

Hij zoekt ook graag mensen op en heeft 
zijn nieuwe thuisland intussen hele-
maal in zijn hart gesloten. “De liefde 
voor het ambacht drijft Belgische brou-
wers en dit land heeft de plicht om 
deze schat te behouden. Het ambacht 
sterft echter traag uit omwille van de 
economische realiteit”, waarschuwt hij.

DR BLUES
* Slachthuislaan 1, bus 102, 3000 Leuven
* 2581 Broadway, Suite 183, New York,  
NY 10025
info@drblues.com
https://drblues.com
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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 

een besparing 
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Elsen Kaasambacht laat tweede 
generatie rijpen
Net als De Walvis aan de overkant van de straat beleeft ook 
Elsen Kaasambacht een aflossing van de wacht: Reinout 
en Willem-Jan volgen weldra hun vader Fried Elsen op, die 
bereidwillig een stap terugzet en voortaan nog vooral zal 
fungeren als creatieve consultant voor de eertijds door hem 
opgerichte zaak. 

Beide broers vertegenwoordigen alzo 
de tweede generatie van deze erkende 
kaasmaker/affineur in de Mechel-
sestraat. “We willen uiteraard voort-
bouwen op onze sterke punten, maar 
tegelijk ook nieuwe speerpunten aan-
boren en onze eigen insteek toevoe-
gen”, beloven ze in koor.

“Onze papa is al 35 jaar passioneel 
begaan met kazen. Eerst was hij op 
prille leeftijd in de Vital Decosterstraat 
aan de slag en een paar jaar later 
opende hij samen met zijn broer Koen 
een kaaswinkel in de Diestsestraat, 
waar hij zeker tien jaar gebleven is. 

In 1996 is Fried verhuisd naar onze hui-
dige locatie in de Mechelsestraat met 
haar koele kelders en vochtige grond 
omdat hij zelf kaas wou rijpen. Hij was 

trouwens vijf jaar geleden de eerste 
kaasmaker/affineur en erkende kaasrij-
per in België, intussen een beschermde 
titel, en zijn kelder was ook de eerste 
die door het Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) werd bezocht”, glunderen zijn 
twee zonen.

Normaliter moet kaas op een koudere 
temperatuur dan 6° C rijpen, maar 
Elsen Kaasambacht beschikt over vier 
rijpingskamers met een afzonderlijk 
klimaat waarvan drie voor de rijping 
van kazen tussen 6 en 12° C. 

“We hebben samen met het departe-
ment Voedingsmiddelentechnologie van 
de Universiteit Gent tests uitgevoerd, 
waarbij dit departement kaas gerijpt 
heeft in zijn labo’s; ze bleken geen 

gevaar op te leveren voor de voedselvei-
ligheid. Bovendien hebben we samen 
met Luc Ardies, general manager van 
Buurtsuper.be (de Unizo-organisatie van 
de zelfstandige voedingshandel), een 
label gecreëerd waarvoor kaasrijping op 
positieve temperaturen belangrijk is en 
waarbij ook een bepaald percentage van 
je kaas hoevekaas van rauwe melk (‘fro-
mage fermier’) moet zijn.”

“De kazen mogen bovendien niet voor-
verpakt zijn, maar moeten op maat van 
de klant gesneden worden. Om dat 
label te bekomen moet je tevens min-
stens één rijpingskelder met een tem-
peratuur boven 6° C bezitten; wij heb-
ben er zoals gezegd zelfs drie. Daarmee 
doorbreek je de koudeketen en veran-
dert je product van staat (rijping); je 
moet dus goed weten waarmee je bezig 
bent”, beklemtonen ze.

Een 'erkende kaasrijper/affineur' die 
aan deze strenge voorwaarden voldoet, 
krijgt het label en wordt vervolgens 
jaarlijks gecontroleerd door een externe 
organisatie (Quality Control). Iedereen 
kan zich weliswaar na een opleiding 
van zes maanden kaasmeester noe-
men; zo biedt Syntra sinds dit jaar een 
dergelijke opleiding aan. In gans België 
zijn echter slechts een vijftal erkende 
kaasrijpers/affineurs actief.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 
Reinout en Willem-Jan net als hun 
vader Fried trots zijn op dit certificaat 
aan hun deur en op hun vak. 

“Als we kaas rijpen, moeten we ons pro-
duct perfect begrijpen. We trachten dan 
ook zoveel mogelijk alle kaasmakers 
persoonlijk te ontmoeten van wie we 
producten in huis hebben. We reizen 
ook elk jaar samen met onze papa door 
Europa met de motor, waarbij we een 
aantal kaasmakers bezoeken. Met gans 
ons team maken we eveneens jaarlijks 
kaasreizen zodat al onze medewerkers 
een nauwe voeling behouden met (de 
smaken en sterktes van) de aangebo-
den producten. Gemiddeld telt team 
Elsen 15 mensen, maar op de loonlijst 
(inclusief jobstudenten en flexi-jobs) 
staan 19 personen”, aldus het duo.

Eenmaal per jaar proeven Reinout (r) en Willem-Jan (l) Elsen elk wiel Comtékaas met een kaasboor of kaassonde.
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Willem-Jan en Reinout trachten het 
verschil te maken met liefst unieke 
kazen van vaak kleine boeren die 
ambachtelijke rauwe melk gebruiken 
en die allemaal à point worden gepre-
senteerd. 

“Industriële kazen verkopen we niet en 
we hopen dat je de meeste van onze 
kazen niet in de supermarkt zal vinden. 
Omgekeerd verkopen we bv. geen Leer-
dammer omdat die al door de grootdis-
tributie aangeboden wordt. Ongeveer 
60% van ons aanbod en onze omzet zijn 
toogkazen. We presenteren zowat 200 
verschillende kazen uit Frankrijk (75% 
van het assortiment) en België, Italië, 
Zwitserland, Spanje en Engeland (tel-
kens 5%).”

“We kopen jong aan op de vroegmarkt 
in Rungis vlak bij Parijs, waardoor niet 
alle kazen in onze toog even oud zijn. 
Het assortiment in de toonbank veran-
dert ook constant; er zit veel variatie 
op. De rest van het toogaanbod bestaat 
uit fijne charcuterie en traiteurproduc-
ten (lasagnes, huisbereide salades). We 
bieden eveneens biodesembrood aan, 
kortom alles voor een kwalitatieve 
feestelijke broodmaaltijd.”

“Daarnaast presenteren we een uitge-
zochte selectie van een twintigtal wij-
nen (iets meer witte dan rode en rosé 
omdat die nu eenmaal beter combine-
ren met kazen), die allemaal nauwge-
zet getest zijn door ons team en die vol-
gens ons in het algemeen uitstekend 
passen bij onze kazen, evenals vijf bie-
ren waaronder de Geuze van 3 Fontei-
nen”, lichten ze toe.

Drie pijlers
Drie pijlers staan bij Elsen Kaasam-
bacht voorop: een goede selectie, waar-
mee alles begint (met ruime aandacht 
voor de duurzaamheid van de produc-
tie en de kwaliteit van de melk), de rij-
ping en het eigen team en hun kennis. 

“We proeven elke maand vijf kazen 
blind en alles wat in de winkel ligt, is 
unaniem door ons team goedgekeurd. 
Als we een bepaalde kaas niet in huis 
hebben, trachten we bovendien altijd 
een waardig alternatief voor te stellen. 
Ons assortiment is ook uitgebreider 
dan dat van de meeste kaaswinkels, al 
zijn we zeker niet de enigen die naar 
Rungis rijden om kaas te halen. We bie-
den ook enkele eigen recepturen en 
bereidingen aan: kaas van het huis (een 

geitenkaasje met pijpajuin), rozijntjes-
kaas en een Saulieu met kastanjes. 
Daarnaast voeren we een paar kazen 
rechtstreeks in, zoals onze Spaanse 
Manchego’s en onze Comtés waarbij we 
elk jaar onze selectie van de affineur 
maken”, vertellen de Elsen-broers. 

Elsens favoriete kaasmakers en tevens 
heel goeie vrienden zijn Guido De Snij-
der en Magda Bauweleers van Kaasma-
kerij Karditsel uit Lummen. “Ze hebben 
de beste geitenkaas en zijn voor ons de 
beste kaasmakers van ons land. Hoewel 
ze al halfzestigers zijn, hebben ze vier 
jaar geleden nog een nieuwe kaasma-
kerij gestart”, loven Reinout en Willem-
Jan hun inzet en ondernemerszin.

Ze onderhouden tevens een nauwe 
relatie met topaffineur Charles Arnaud 
in Fort des Rousses in de Franse Jura, bij 
wie ze de beste Comtés vinden. “De 
meeste Comtés worden verkocht op zes 
maanden, maar wij verkopen er tot drie 
jaar oud. We hebben het hele jaar 
zomer-Comté van zomermelk; zo kun-
nen we binnen twee tot drie maanden 
Comté van een half jaar, anderhalf jaar 
en tweeënhalf jaar aanbieden. We 
selecteren onze kazen bij die gerepu-
teerde affineur als ze jong zijn en laten 
ze daar liggen tot ze drie jaar oud zijn”, 
leggen beide broers uit.

Dankzij al die vakkennis en stielliefde 
kan Elsen Kaasambacht bogen op een 
heel trouw cliënteel. “Onze klanten zijn 
zowel studenten (we verkopen ’s mid-
dags broodjes met kaas en charcuterie, 
speciale broodjes, een broodje van de 
week, …), twintigers en dertigers die 
vaak van hun ouders de kunst van het 
fijnproeven meegekregen hebben (dat 
zijn bijna allemaal vaste wekelijkse 
klanten) als veertigplussers die 60% van 
ons cliënteel uitmaken.”

“We verwelkomen hier ook heel veel 
medewerkers van de KU Leuven en tal-
rijke klanten die met de wagen speciaal 
naar Leuven komen voor ons, vishan-
del-traiteur De Walvis en/of slagerij 
Rondou in de nabije buurt met wie we 
een perfecte culinaire symbiose vor-
men. 50% van ons cliënteel komt van 
verder dan 5 km rond Leuven en nog 
eens 50% van hen van verder dan 10 
km. Dat weten we omdat we daar 
navraag naar gedaan hebben in het 
kader van het verkeerscirculatieplan”, 
verklappen Willem-Jan en Reinout.

Ze hebben de passie voor kazen duide-
lijk met de paplepel ingelepeld gekre-
gen. Reinout werkt trouwens al twaalf 
jaar voltijds in de zaak en Willem-Jan 
tien jaar. Vanaf begin volgend jaar, wan-
neer hun vader meer naar de achter-

Reinout (r) doet de aankopen, gaat naar de markt in Parijs en volgt in de kelder de rijping van de kazen op de voet. 
Willem-Jan (l) behartigt de personeelszaken, beheert de winkel en vormt het gezicht naar de buitenwereld.
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grond treedt en vooral nog zijn briljante 
ideeën zal aanleveren, zal de uitbating 
pas echt op hun schouders rusten.

Twee bazen
Zelf vinden ze het in elk geval span-
nend. Soms vraagt men hen weleens of 
dat lukt, een samenwerking tussen twee 
broers en hun vader. Ieder heeft echter 
zijn eigen domein. Reinout is veeleer de 
productenman die de aankopen doet, 
naar de markt in Parijs gaat en meer in 
de kelder met de rijping bezig is dan 
met het product zelf. Willem-Jan is de 
manager van de vloer die de personeels-
zaken behartigt, de winkel beheert en 
het gezicht vormt naar de buitenwereld. 
“We zijn dus complementair en kunnen 
gelukkig goed met elkaar overweg”, 
maakt het duo duidelijk. 

In elk geval willen ze proberen zowel de 
sterke punten en de visie van Elsen Kaas-
ambacht zoveel mogelijk te behouden en 
nog te optimaliseren, als tegelijk een 
aantal nieuwe accenten te leggen. Zo wil-
len ze iets meer inzetten op de Leuvense 
horeca, al leveren ze reeds aan de betere 
horecazaken zoals de plaatselijke topres-
taurants en bekende lokale brasseries 

(kaas voor op de croque monsieurs, 
aperitiefplankjes, kaaskroketten, …).

“Marketinggewijs zijn we altijd heel 
trouw gebleven aan ons concept en 
gaan we altijd zorgvuldig na: waarom 
doen we dit? Zo verzorgen we in 
beperkte mate recepties en bereiden 
we klaargemaakte schotels om mee te 
nemen. Onze traiteurservice speciali-
seert zich tot vandaag vooral in kaas-
buffetten en kaas- en wijn- of bier-
avonden voor twintig tot dertig perso-
nen. Daar willen we in de toekomst iets 
meer op mikken en hierbij een avond-
vullende beleving aanbieden. Tot nu 
toe fungeerden we immers meestal op 
vraag van een klant als sprekers in een 
zaal tijdens een event waarvoor parti-
culieren zich konden inschrijven, maar 
we zouden dergelijke organisaties op 
termijn ook zelf willen aanbieden”, 
blikken ze vooruit.

De Mechelsestraat, naar hun eigen zeg-
gen een vooral blijvend en duurzaam 
hippe straat met heel veel leuke win-
keltjes, willen Reinout en Willem-Jan 
voorlopig voor geen geld ter wereld 
verlaten.

“Dit is nog een straat vol rasechte zelf-
standigen die zelf in hun winkel staan. 
De handelszaken die er komen, blijven 
er bovendien ook en de samenhorig-
heid is groot; zo hebben we onlangs 
nog een winkeltas op 10.000 exempla-
ren uitgegeven bedrukt met foto’s van 
alle handelaars van de Mechelsestraat 
en de Vismarkt.”

“De plaatselijke handelaars zijn ook 
nog steeds zeer bereikbaar hoewel de 
Mechelsestraat toch in de binnenstad 
en het oude stadsgedeelte ligt. Wan-
neer binnen enkele jaren de Vismarkt 
wordt aangepakt, wordt bovendien het 
aantal shop-and-goplaatsen uitge-
breid”, weten de twee broers.

Kortom, de toekomst van Elsen Kaas-
ambacht lijkt verzekerd. Maar de 
ultieme slotvraag moesten we nog stel-
len: welke kaas degusteren ze nu zelf 
het liefst? “Ik kies voor Kamiel, gerijpte 
biogeitenkaas van Karditsel”, verklapt 
Willem-Jan. “Geef mij maar een Engelse 
Stilton Colston Bassett”, knipoogt 
Reinout.

Luvanium brouwt Wintertijd Cognac Oaked
Wegens het grote succes vorig jaar brengt Bart Luts van 
Luvanium dit jaar opnieuw zijn Wintertijd-bier uit in 
samenwerking met de stad Leuven. Dit zachte amberkleu-
rige ‘oaked’ winterbier met een subtiele toets van vanille 
en mokka zal weer op vele plaatsen in de stad te vinden 
zijn. Ter gelegenheid van ‘10 jaar Wintertijd’ werd dit jaar 
bovendien een speciale, feestelijke 
variant gebrouwen: ‘Wintertijd Cog-
nac Oaked’. 

Tijdens het brouwen worden aan de 
gewone Luvanium Wintertijd eiken-
houten snippers afkomstig van Cog-
nac vaten toegevoegd. Hieraan dankt 
dit amberkleurige bier zijn volle, 
zachte smaak. Het gebruik van eik bij 
het brouwen van dit bier is geïnspi-
reerd op de oude Leuvense bieren die 
eeuwenlang opgeslagen en vervoerd 
werden in eikenhouten tonnen. 

Naar Leuvense traditie wordt Luva-
nium Wintertijd gebrouwen met gerst 

en ongemoute tarwe, de twee basisgranen van de oude 
Leuvense bieren, gecombineerd met een geroosterde mout 
die extra kleur en smaak aan het bier geeft. 

Luvanium Wintertijd zal kunnen geproefd worden in vele 
Leuvense cafés, waaronder Café Belge, de Fiere Margriet, 

De Reynaert, De Libertad, De Meta-
foor, De Picasso, De Valck, De Notre 
Dame, Agora, De Kansel, Café Caché, 
de Waaiberg, Squash De Vaart,…. De 
Cognac Oaked vind je enkel in de 
meer gespecialiseerde biercafés. 

Daarnaast zijn beide bieren te koop in 
flesjes van 33 cl bij vele lokale winkels 
waaronder Belgian Beer Shop, Brown 
Betty, J&J Drinks, Bier- en Wijnhuis, 
Leuven Leisure, Pelgrims, Prik&Tik Leu-
ven, Delhaize Kessel-lo, AD Denon Leu-
ven, AD Terbank, Carrefour Heverlee, 
Carrefour Korbeek-Lo, Carrefour Zemst, 
Spar Leuven, Spar Kessel-Lo, Spar Lin-
den, Van Dijck, Quali Drinks, …
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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!
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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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‘Stop uw gekwaak voordat ik 
ontwaak’ 
Sinds oudsher krijgt Leuven elk academiejaar te maken 
met een drastische populatiegroei. Volgens schepen van 
Studentenzaken Thomas Van Oppens geeft dat Leuven zijn 
ware karakter, maar brengt dat ook een hoop mogelijke 
problemen mee. Het uitgaansleven in Leuven is dan ook in 
binnen- en buitenland bekend. 

Studentenkoepel LOKO, de lokale poli-
tie en het stadsbestuur slaan daarom 
ook dit academiejaar de handen in 
elkaar om van Leuven een leefbare stad 
te maken voor zowel haar inwoners als 
haar studenten. Traditioneel gebeurt 
dat door middel van een sensibilise-
rende oktobercampagne die - gezien de 
polemiek rond een eventueel slui-
tingsuur van de Oude Markt in septem-
ber - niet op een meer gepast moment 
had kunnen komen.

“Feesten hoort bij het studentenleven 
en een goed feestje kan ook zonder 
overlast”, stelt Lana Van den Heuvel, 

voorzitter van LOKO. Door te focussen 
op verschillende thema’s zoals indrin-
ken op kot, straatlawaai en alcoholmis-
bruik probeert de studentenkoepel in 
samenwerking met project Lazarus de 
studenten een gedragscode mee te 
geven. De eerder speelse acties belonen 
de jongeren die zich weten te gedragen 
met onder andere ‘goodie bags’.

Fakbars
Hoewel LOKO dit jaar vooral ingaat op 
nachtlawaai en overlast resoneert de 
vorige campagne, die voornamelijk 
rond alcoholmisbruik draaide, nog 
steeds in de fakbars. Ook nu worden de 

fakbars betrokken bij de actie. Zo wordt 
ingezet op de training van de stewards 
die vanaf dit jaar ook ten alle tijden een 
stewardgids bij de hand zullen hebben. 
Daarin vinden ze de belangrijkste tips 
en nuttige telefoonnummers terug. 

In oktober lanceerde de stad eveneens 
een informatie- en sensibiliserings-
campagne over het politiereglement en 
de gemeentelijke administratieve sanc-
ties. Wanneer het alsnog tot GAS-boe-
tes zou komen, zijn ook alternatieve 
straffen een mogelijkheid. Zo zouden 
wildplassers bijvoorbeeld een dag mee 
kunnen gaan helpen bij de groen- of 
reinigingsdienst. 

Om het contact tussen kotstudenten en 
buren te vergemakkelijken brengt de 
stad naast affiches ook postkaartjes uit. 
De bedoeling is dat deze kaartjes over-
handigd worden aan de buren bij het 
geven van een luidruchtig evenement 
zoals een kotfeest. De buren kunnen op 
hun beurt bij wijze van evaluatie de 
kaartjes invullen en aan de studenten 
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geven. Door de open communicatie te 
bevorderen, hoopt de stad overlast tot 
een minimum te kunnen beperken.

Naast vier posters in evenveel verschil-
lende thema’s (Stop uw gekwaak voor-
dat ik ontwaak; Klinken? Ga binnen 
drinken; Mijne gevel is geen fan van 
uwe nevel en Mijne velo is gene kado), 
worden ook eco-tags en gadgets 
gebruikt om de boodschap duidelijk 
over te brengen. Deze eco-tags zijn eco-
logische grondmarkeringen voor op de 
stoep en zijn bovendien volledig biolo-
gisch afbreekbaar. Of dit soort ludieke 
acties hun doel bereiken, is niet hele-
maal zeker, maar een gewaarschuwd 
man is er alvast twee waard.

Loop niet in de phishingval!
Het Centrum voor Cybersecurity en de Cyber Security Coa-
lition pakten dit najaar weer uit met een sensibiliserings-
campagne rond cyberveiligheid. Het thema dit jaar is 
phishing, de elektronische valstrik die dagelijks argeloze 
mensen in de val lokt. “Relax en denk twee keer na vóór je 
op een link klikt”, luidt de slogan van de nieuwe preven-
tiecampagne.

Ondanks de herhaaldelijke tips en waarschuwingen blij-
ven gebruikers op kwaadaardige links klikken. Die ‘klik-
drang’ was de inspiratiebron voor de slogan van de pre-
ventiecampagne 2019.

“Phishing blijft een groot probleem dat zowel de burger als 
ondernemingen en overheidsinstanties treft. Op platformen 
zoals LinkedIn kunnen gebruikers details over hun job 
delen. Op basis van die info kiezen cybercriminelen hun 
slachtoffers uit die ingaan op een 
bericht gelinkt aan hun beroepsac-
tiviteit”, legt commissaris Olivier 
Bogaert van de Federal Computer 
Crime Unit uit.  

Wie op een foute link klikt, ris-
keert dat het bedrijfssysteem vol-
ledig blokkeert. Maar dat is niet 
alles, want phishing stelt cyber-
criminelen ook in staat om 
accounts te hacken en vervolgens 
de verzamelde identiteits- of 
bankgegevens door te verkopen. 
Bovendien verschaffen ze zich 
toegang tot de ICT-structuren 
waar ze informatie stelen.

Verontrustende cijfers 
De cijfers van 2018 zijn trouwens verontrustend. Het 
Centrum voor Cybersecurity kreeg via het adres 
verdacht@safeonweb.be bijna 650.000 mails die met 
gespecialiseerde software werden geanalyseerd. 

“Zo was het mogelijk om dagelijks gemiddeld vier fraudu-
leuze websites te blokkeren. Bedrijven zoals Google, Micro-
soft en Apple hebben ook maatregelen genomen om ons 
voor dergelijke mails te waarschuwen, maar sms’jes of 
berichten op sociale media genieten nu de voorkeur”, 
besluit Bogaert.

Een verdachte mail ontvangen? Klik zeker niet op een link 
en stuur dergelijke mails naar verdacht@safeonweb.be. 
Verwijder ze vervolgens van je computer.
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LE(J)ON neemt dromers van 
een eigen zaak mee op tour

Begeleid door schepenen Lalynn 
Wadera (Economie) en Dirk Vansina 
(Jeugd) vertrok de groep richting de eer-
ste halte: de fair fashion winkel Harvest 
Club (Mathieu de Layensplein 7).

Daar vertelde zaakvoerster Stefanie hoe 
ze na een reeks persoonlijke tegensla-
gen dan toch de sprong in het duister 
waagde. Om haar eerder kleine start-
budget te accommoderen, begon ze met 
pop-up winkels in verschillende steden. 

Wanneer vooral die in Leuven goed 
aansloeg, startte de zoektocht naar een 
pand in het centrum. 

Een webshop en een tweede pand later 
beschrijft ze het leven al lachend als pit-
tig, maar wordt ze naar eigen zeggen 
gesteund door een “keigoed team van 
mensen”. Een vacature heeft ze namelijk 
nog nooit moeten uitschrijven. Onderne-
men raadt ze nog steeds warm aan. Het 
is een boeiende maar uitdagende job. 

Moeilijkheden liggen vooral in de digi-
tale tegenhanger van de winkel. De web-
shop vergt veel werk en brengt veel 
extra administratie mee. Een andere val-
kuil zijn de huurprijzen in Leuven. Aan-
gezien verhuurders ketens als meer 
betrouwbaar zien, is het niet altijd mak-
kelijk om een geschikte ruimte te vin-
den die bovendien betaalbaar is. 

Bij Koffie en Staal (Dirk Boutslaan 12), de 
tweede stop op de tour, weerklinken 
dezelfde problemen met de panden. Al 
werd de zoektocht naar een ruimte hier 
extra bemoeilijkt wegens de aard van de 
zaak. Verhuurders leken minder positief te 
staan tegenover een nieuw horeca-etablis-
sement. Het concept groeide geleidelijk uit 
tot een combinatie van een meubelzaak, 
een juweelwinkel en een koffiebar. 

"Moeilijk te vervatten in één woord", 
geeft Lino, zelfverklaard warhoofd en 
zaakvoerder, toe. “Maar een warhoofd 
kan ook een eigen zaak hebben”, zegt hij 
om diegenen die niet zo punctueel en 

LE(J)ON, het netwerk voor Leuvense Jonge Ondernemers, 
organiseerde in het kader van ‘Start me up fest’ een wandeling 
langs enkele succesvolle jonge ondernemers in Leuven. Het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen zette deze campagne 
op om ondernemende ecosystemen, zoals LE(J)ON, in de 
kijker te zetten. De pop-up studio van Studio Brussel op de 
Leuvense Grote Markt, waar twee uur lang jonge ondernemers 
geïnterviewd werden, markeerde de start van de tour door 
ondernemend Leuven. 
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stipt zijn toch een beetje hoop te geven. 
De zaak, die hij samen met zijn vrouw 
Nouchka leidt, vergelijkt hij met een 
kind. Je bent er namelijk altijd mee 
bezig, je moet er in blijven geloven 
maar je krijgt er ook veel van terug. 

Jeroen Lemaitre van Animaux Spéciaux 
(Mechelsestraat 17) besloot na zijn car-
rière bij VRT dieper in te gaan op zijn 
passie, taxidermie. Hij begon kleinscha-
lig met de verkoop van vlinders in lijst-
jes en sprokkelde zo kapitaal bijeen. 
Een lening moest hij, tot zijn groot 
genoegen, niet afsluiten. 

Aangezien Animaux Spéciaux voorna-
melijk inzet op beleving wordt ook hier, 
net als bij Harvest Club, de webshop in 
vraag gesteld. Als afsluiter kregen de 
jonge ondernemers hier nog een laatste 
tip mee: “Als je iets wil ondernemen, 
moet je het gewoon doen. Wil je pan-
nenkoeken verkopen, begin dan nu met 
bakken.”

Cornelis en Freek van viswinkel De 
Walvis (Mechelsestraat 23) brachten 
dan weer een ander perspectief. In april 
namen de twee heren de zaak van 
Freeks ouders na 32 jaar over. Hoewel 
zij dus als nieuwelingen de wereld van 
het ondernemerschap betraden, was 
De Walvis reeds een gevestigde waarde. 

De zaak bevindt zich al sinds het begin 
in hetzelfde prachtige oude gebouw, al 
brengt dat ook specifieke moeilijkhe-
den met zich mee. Zo erfde het duo de 
eerder onlogische indeling van de 
ruimte. Bovenal ging het bij Cornelis en 
Freek over de kwaliteit en de versheid 
van hun producten.

De vijfde en laatste stop werd gehou-
den in interieurwinkel PLEK (Mechel-
sestraat 123). Daar vertelde Laura, die 
samen met Barbra de zaak oprichtte, 
over hun winkel die ze aanvullen met 
interieuradvies. Op enkele jaren tijd 
kan men al veel leren, bewijst Laura. 
Over het financiële plaatje spreekt ze 
klare taal: “Laat je niet afschrikken 
door geld. Als je geld nodig hebt, kan 
je geld vinden.” 

In tegenstelling tot enkele van de voor-
gaande ondernemingen begon het duo 

aan de zaak zonder eigen kapitaal. Een 
lening krijgen was echter geen onover-
komelijk probleem. "Ondernemen is 
doen", zegt ze. "Laat je vooral niet té 
veel informeren want al doende leer 
je." Daarin treedt ze de andere zaken 
bij. 

Dat zaakvoerder zijn geen ‘9 to 5 job’ is, 
wordt ook hier duidelijk. Om met de 
onzekerheden die bij het ondernemer-
schap horen te kunnen omgaan, moet 
je over heel wat flexibiliteit beschikken. 
Zo week PLEK bijvoorbeeld sinds  
30 oktober uit naar de Vismarkt omwille 
van wegenwerken in de Mechelsestraat. 
Ten slotte benadrukt Laura het belang 
van duidelijke afspraken bij een ven-
nootschap. 

De tour werd afgesloten in De Optimist 
(Vismarkt 7) waar de jongeren in het 
gezelschap van experts uit de sector 
(onder andere van Acerta, Bryo, Secu-
rex, BNP Paribas, Start it at KBC) van 
een hapje en een drankje konden 
genieten. Enkele dingen zijn zeker: 
ondernemen is de sprong wagen, is 
voortdurend met de zaak bezig zijn en 
vertrouwen op de producten die je de 
klanten biedt. 
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Kies met

FORD OPTIONS
om de 2 jaar de nieuwste Ford van uw dromen.

Stap om de 24 maanden in een nieuw avontuur.
Met Ford Options kiest u om de 2 jaar een nieuwe Ford voor een verrassend lage maandprijs.
Vandaag een stoere Ford Kuga, boordevol handige rijtechnologie en nu met extra premies*
er bovenop. En binnen 2 jaar rijdt u misschien volledig elektrisch.
Rij altijd met de nieuwste Ford. Kom meteen naar onze showroom en kies met Ford Options
telkens weer de Ford van uw dromen.

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

Å 6,0-9,5 L/100 KM. Æ 156-216 G/KM CO2. (WLTP)
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of
banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. *Actie verlengd van 01/11/2019 tot 30/11/2019. Onder
voorbehoud van goedkeuring van het dossier door de kredietgever Ford Credit Belgium BVBA - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - RPR Brussel – BTW BE 0700.484.708 - Rekeningnr.: BE81 2200 0107 5524 –
BIC: GEBA BE BB - Contact center: 02/482.24.65. Uw Ford-verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer ons voor alle informatie over
de fiscaliteit van uw voertuig, het afgebeelde voertuig of prijs, of raadpleeg www.nl.ford.be.

ford.be. 

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.


