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Er is weeral van alles op komst in onze Stad; op 30 september is er de 2de Engskeskoers die bij zijn 
eerste editie al een schot in de roos was, in oktober opent het prestigieuze kunst- en cultuurevenement 
‘Vijf eeuwen Arenberg - Blauw Bloed in Leuven en Europa’ maar vooral, op 14 oktober zijn er de voor 
handelaars zeer belangrijke gemeenteraadsverkiezingen.

Wat de huidige meerderheid de voorbije 24 jaar heeft gerealiseerd op het vlak van handel en middenstand, 
heeft iedereen kunnen vaststellen. De kiezer oordeelt of dat zal volstaan voor een verlenging. Maar met 
welke beloftes voor de handel komt de oppositie op de proppen? We legden ons oor te luisteren bij Open 
Vld, Groen, N-VA en ook bij de nieuwe onafhankelijke stadslijst Liever Leuven.

Voor de rest lees je in dit nummer het verhaal van de geschiedenis én de redding van de Sint-Jacobskerk, 
bespreken we de explosieve groei van het toerisme in Leuven en kijken we even terug naar een zeer 
geslaagde zomer met een mooie foto-collage van De Langste Dag en de 30ste (feest)editie van Hapje-Tapje.

Veel leesgenot!
Yves De Pauw, Verantwoordelijke uitgever

woord voor woord

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

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

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

Het hele creatieproces van dit tijdschrift 
(prepress, druk, afwerking en levering) 
verloopt 100% klimaatneutraal, 
gecertificeerd door de CO2logic-
Vinçotte label, de garantie voor echte 
klimaatinspanningen.
Meer info vindt u op 
www.vanderpoorten.be/klimaatneutraal-drukwerk
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Groot kunst- en 
cultuurevenement op komst
Twee jaar na het succesvolle Utopia-programma in 2016 
verwelkomt Leuven met het Arenberg Festival opnieuw een 
groot kunst- en cultuurevenement. Van 20 oktober 2018 tot 20 
januari 2019 brengt het festival ‘Vijf eeuwen Arenberg - Blauw 
Bloed in Leuven en Europa’ het verhaal van de bekende adellijke 
familie Arenberg tot leven in een groot totaalgebeuren, met een 
spectaculair openingsweekend in het kasteelpark Arenberg in 
Heverlee, een toptentoonstelling in M - Museum Leuven met 
internationale bruiklenen en een tot de verbeelding sprekende 
tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek. Er is ook een 
evenementenprogramma in en rond Leuven gepland.

“Het Festival ‘Vijf eeuwen Arenberg’ is 
een initiatief van KU[N]ST Leuven, het 
samenwerkingsverband van de stad en 
de KU Leuven. Het festivalprogramma 
belicht de rijke geschiedenis van de 
Arenbergs in al haar facetten: hun bij-
zondere interesse voor kunst, cultuur, 
wetenschap en natuurbeheer, maar 
evenzeer hun politieke en economische 
impact en hun Europese kosmopoliti-
sche levensstijl”, verklaart schepen van 
Cultuur Denise Vandevoort.

De adel heeft de reputatie weinig toe-
gankelijk te zijn. Het Arenberg Festival 

veelzijdigheid. Getuigen daarvan zijn 
de imposante kunstcollecties, het uit-
gebreide patrimonium met het Aren-
bergkasteel in Heverlee als één van hun 
kroondomeinen in de Lage Landen en 
de bijzondere aandacht voor natuurbe-
heer met het Heverleebos en Meerdaal-
woud. 

Drie maanden
Het feestelijke startschot wordt gege-
ven tijdens het weekend van 20 en 21 
oktober in het Kasteelpark Arenberg in 
Heverlee, één van de vroegere residen-
ties van de familie en vandaag de riante 
wetenschapscampus van de KU Leu-
ven. Een uitgebreid evenementenpro-
gramma toont drie maanden lang de 
enorme invloed van de Arenbergs op de 
stad en de regio. De grote trekpleisters 
van het Arenberg Festival worden onge-
twijfeld de twee tentoonstellingen die 
het adellijke leven en de Arenbergs uit-
gebreid belichten.

De internationale bruikleententoon-
stelling ‘De Arenbergs’ in M – Museum 
Leuven wordt geflankeerd door de ten-
toonstelling ‘Adellijk Wonen. Het kas-
teel in Heverlee van Croÿ tot Arenberg’ 
in de Universiteitsbibliotheek.

“In M - Museum Leuven worden de ver-
schillende facetten van de Arenbergfa-
milie belicht: het wel en wee van een 
hooggeplaatste familie, hun politieke en 

breekt met die traditie. Met een keur 
aan tentoonstellingen en evenementen 
geeft het festival een unieke inkijk in 
het leven van de familie Arenberg. Hun 
invloed reikte tot diep in Europa en ver 
daarbuiten. Vijf eeuwen lang waren 
deze markante figuren niet weg te den-
ken uit het politieke, militaire, econo-
mische en culturele schouwtoneel. Die 
veelzijdigheid komt dit najaar tot 
leven. 

Zichtbaar en onzichtbaar drukte deze 
familie haar stempel op Leuven, België 
en Europa. Wie Arenberg zegt, zegt 
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militaire lotgevallen, hun economische 
impact, hun levensstijl en hun interesse 
voor kunst en cultuur. De kunstcollectie 
van de Arenbergs raakte in de loop van 
de 20ste eeuw verspreid. De tentoonstel-
ling in M brengt een select aantal kunst-
werken uit binnen- en buitenland voor 
het eerst opnieuw samen in Leuven”, 
aldus Denise Vandevoort.

Rubens
Daarbij horen absolute topstukken van 
onder andere Peter Paul Rubens (bruik-
leen uit het Hammer Museum in Los 
Angeles), Paolo Veronese, Albrecht 
Dürer, Jacob Jordaens en Jan Brueghel 

de Oude, een bruikleen uit de Guildhall 
Art Gallery in Londen. De kunstwerken 
worden afgewisseld met prachtige kos-
tuums en het allerfijnste textiel. Daar-
naast krijgt het publiek ook allerhande 
kleine kostbare objecten of preciosa, 
egodocumenten en archiefstukken te 
zien zoals een nooit eerder getoonde 
handgeschreven partituur van Vivaldi.  

De tentoonstelling in de Universiteits-
bibliotheek vertelt de uitzonderlijke 
geschiedenis van het indrukwekkende 
Arenbergkasteel in Heverlee, zijn interi-
eur en de bewoners aan de hand van 
prachtige tekeningen, prenten, waarde-

volle boeken en manuscripten. Immer-
sieve technologie dompelt de bezoeker 
met digitale snufjes letterlijk onder in 
de bouwgeschiedenis van het kasteel.  

Praktisch
Naast losse tickets is er een Arenberg-
combiticket voor zowel de tentoonstel-
lingen in M als in de Universiteitsbi-
bliotheek. Beide tentoonstellingen 
lopen van 26 oktober 2018 tot en met 20 
januari 2019.

Informatie over tickets, rondleidingen 
en het programma is te vinden op 
www.arenbergleuven.be.

Kostendoor rekening 
kaart betalingen afgeschaft
Sinds 9 augustus mo gen 
handelaars geen extra 
kosten meer aanreke-
nen wanneer consu-
menten met hun bank-
kaart een aankoop beta-

len. Wel mogen ze betalingen met de kaart weigeren voor 
verrichtingen onder een bepaald bedrag.

In februari van dit jaar kondigde de federale regering aan 
dat ze de Europese regels die het doorrekenen van de kos-
ten voor elektronisch betalen verbieden, ging omzetten 
naar Belgisch recht. 

Sinds 9 augustus is dat effectief gebeurd en is het dus ver-
boden om deze kosten nog door te rekenen aan de klant. 
Het was overigens slechts een kleine minderheid van han-
delaars die dat nog deed.

“Het is een goede zaak dat elektronische betalingen wor-
den gestimuleerd. Maar dan moeten de kosten ook vol-
doende laag gehouden worden. Daarom vragen we de 
overheid om de evolutie van de kostprijs van elektronisch 
betalen mee op te volgen en waar nodig in te grijpen. 
Anders zal de nieuwe wetgeving zijn doel voorbijschie-
ten,” reageert de zelfstandigenorganisatie Unizo op de 
nieuwe wet.
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The new Volvo V60
THE NEW FAMILY MODEL

De nieuwe Volvo V60 is de break voor de nieuwe generatie gezinnen. 
Hij werd speciaal ontworpen om te beschermen wat jou lief is.

Een straffe combinatie van Zweeds vakmanschap, slimme functionaliteiten en alleen de allerbeste 
veiligheidstechnologieën zorgen ervoor dat de V60 de mooiste momenten bezorgt aan jou en aan wie je graag ziet.

Als gezinswagen voor een nieuwe generatie is de V60 heruitgevonden met een ruim, 
multifunctioneel interieur en een volledig nieuw design. De nieuwe V60 is een sportieve en dynamisch 

veelzijdige break, ontworpen om ten volle van het leven te genieten.

De nieuwe Volvo V60. Vanaf €34.950*.
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Wat belooft de oppositie voor de Leuvense handel?
Wat de huidige politieke meerderheid (sp.a en CD&V) allemaal heeft gerealiseerd op het vlak van handel en midden-
stand hebben we de voorbije 24 jaar kunnen vaststellen. De kiezer oordeelt op zondag 14 oktober of de geleverde inspan-
ningen werden gesmaakt. Verschillende oppositiepartijen zetten in hun verkiezingsprogramma sterk in op het thema 
‘handel’. Een bondig overzicht.

Groen wil een bruisende lokale 
economie
Groen Leuven heeft een aantal voorstellen klaar om 
de Leuvense handel en economie te stimuleren. Ze zijn 
het resultaat van verschillende initiatieven voor en met 
ondernemers. De voorbije drie jaar werkte Groen aan een 
inspirerend traject rond lokale economie. De partij wil zich 
als bondgenoot van de lokale economie op de kaart zetten. 
De diverse sessies en gesprekken vormen de basis voor hun 
programma ‘Lokale economie in Leuven’.

Het programma bevat meer dan vijftig 
voorstellen. Lies Corneillie, Thomas Van 
Oppens, Wouter Florizoone en lijsttrek-
ker David Dessers schuiven daaruit 
zeven actiepunten naar voor:

Een economisch profiel voor Leuven.
• Een premie voor winkels in deelge-

meenten.
• 50% lokale aankopen en contracten.
• Eén loket voor alle ondernemers (in 

samenwerking met Voka en Unizo).
• Kruisbestuiving tussen verschil-

lende domeinen.

• Innovatieve accenten voor de 
horeca.

• Leuven: de circulaire stad.

“Al drie jaar lang voeren we gesprekken 
met Leuvense ondernemers, organise-
ren we ondernemersavonden en bren-
gen we inspiratiebezoeken aan andere 
steden. Al die ontmoetingen hebben 
geleid tot deze ideeën die de onderne-
mers en dus ook de lokale economie 
versterken. Een bruisende stad heeft 
nood aan sterke ondernemers en omge-
keerd”, verklaart Wouter Florizoone.

“Vestigingspremies aan startende 
buurtwinkels moeten een nieuwe wind 
doen waaien in de wegkwijnende win-
kelstraten en kleine woonkernen van 
de deelgemeenten. Met een premie wil-
len we handel stimuleren in de deelge-
meenten, waar intussen de laatste bak-
ker al een tijdje vertrokken is. Elke Leu-
venaar, van Wijgmaal tot Egenhoven, 
moet te voet of met de fiets tot bij een 
winkel geraken. We willen de Leuve-
naars ook ondervragen over welke win-
kels ze graag in hun buurt willen. Die 
informatie kan zeer nuttig zijn voor 
potentiële starters”.

“Waar mogelijk moet de stad een aan-
koopbeleid voeren dat de lokale hande-
laars kan ondersteunen. Groen ziet 
graag de helft van alle aankopen gebeu-
ren op Leuvens grondgebied. Een con-
creet voorbeeld is de aankoop van boe-
ken door de bibliotheek. De stad moet 
de voorwaarden zo omschrijven dat 
lokale boekhandels kunnen meedingen 
voor elke opdracht”, legt Florizoone uit.

Vandaag bestaan verschillende initia-
tieven voor ondernemers. Toch is het 
niet altijd even duidelijk waar je terecht 
kan als ondernemer en aan wie je 
welke vraag moet stellen. “Met één ste-
delijk ondernemersloket willen we een 
herkenbaar aanspreekpunt organiseren 
voor alle ondernemers: starters, jonge-
ren, ondernemers die zich in Leuven 
willen vestigen of ondernemers met 
een migratieachtergrond. Dit loket 
werkt samen met Unizo en Voka en 
biedt zowel advies als informatie over 
bijvoorbeeld vergunningen, het par-
keerbeleid of de meest recente passan-
tentelling”, zegt Lies Corneillie.

Een stad is meer dan alleen handel, 
horeca of cultuur. Het is net die combi-
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natie die een stad doet leven. Groen wil 
daarom meer kruisbestuiving organise-
ren. Een café kan zoveel meer zijn dan 
een drankgelegenheid: een galerij, een 
winkel, een kapsalon, ... Etalages van win-
kels bieden eveneens veel ruimte voor 
creativiteit. Die innovatie wil de partij 
mogelijk maken en stimuleren. "Grote 
evenementen in de stad, van evenemen-
ten zoals Utopia tot de Eindejaarscorrida 
of het Groot Verlof bieden een unieke 
kans tot samenwerking van handel, cul-
tuur, horeca en toerisme. Dat komt de 
Leuvenaars en de bezoekers alleen maar 
ten goede”, aldus Corneillie.

Ten slotte heeft Leuven ook alles in huis 
om dé circulaire stad van Vlaanderen te 
worden, met een economie waarin zo 
weinig mogelijk grondstoffen verloren 
gaan. “Vandaag gebruiken we ruimtes, 
materialen en energie niet optimaal. Dat 
kan anders. Zo willen wij bijvoorbeeld 
'pandfixers' in het leven roepen die op 
zoek gaan naar leegstaande ruimtes 
waar startende ondernemers hun ideeën 
kunnen vormgeven. Andere ‘fixers’ gaan 
dan weer op zoek naar een link tussen 
woningen die warmte nodig hebben en 
bedrijven die warmte over hebben. Ook 
kan wat voor het ene bedrijf afval is, een 
grondstof zijn voor een andere onderne-
mer. We zien het als de taak van de stad 
om deze linken te leggen en te optimali-
seren”, zegt Thomas Van Oppens.

Andere voorstellen
• De stad stimuleert de creativiteit en de 

visibiliteit van de Leuvense onderne-
mers door allerlei producten zoals 
relatiegeschenken, de kledij van het 
personeel, stadsuniformen, herbruik-
bare bekers, enz. te laten ontwerpen 
door Leuvense bedrijven.

• Uitbaters van nachtwinkels zijn 
ondernemers die een economische 
meerwaarde bieden en zelfs een 
ongebruikt potentieel hebben als 
buurtwinkels met een belangrijke 
sociale functie. Groen Leuven distanti-
eert zich van het eenzijdig negatieve 
beleid dat deze ondernemers wil 
reduceren tot ‘imagoverlagende 
winkels’.

• Lokale ondernemers kunnen via 
energie-audits, groepsaankopen, 
ondersteuning en advies, in samen-
werking met diverse partners, hun 
onderneming energiezuinig maken.

• De stad faciliteert initiatieven in 
verband met buurtversterkende 
co-workingplaatsen. Op zo’n locatie 
kunnen zelfstandigen, thuiswerkers, 
freelancers, … samen een werkplek 
(met o.a. printers en vergaderruimte) 
delen. In de deelgemeenten kan dit 
bv. in de deelgemeentehuizen. Door 
die ontmoetingen kunnen ook nieuwe 
ideeën ontstaan.

• Groen pleit voor nieuwe accenten in 
het horecabeleid, met duurzame 
toekomstperspectieven voor een 
kwalitatieve Leuvense horeca als doel. 
Een actieplan voor de Oude Markt 
brengt, na een grondige verkenning 
van de toekomstmogelijkheden, 
nieuwe stimulansen. Er wordt 
gekeken naar een gedeeltelijke 
herprofilering van de Oude Markt, met 
ruimte voor andere functies dan enkel 
horeca.

• Kernversterking is niet enkel de basis 
voor een klimaatvriendelijk beleid. 
Het zorgt ook voor een versterking 
van de lokale economie en handel. De 
handelskern van Leuven biedt plaats 
aan een volwaardig commercieel-
recreatief aanbod. Bereikbaarheid en 
duurzame mobiliteit (zowel voor de 
klant als de distributie) staan centraal 
in onze aanpak.

• Een gebruiksvriendelijke tool maakt 
thuislevering mogelijk voor Leuvense 
handelaars, zo kan een duurzame 
koppeling worden gemaakt tussen 
e-commerce en thuislevering. We gaan 
voluit voor een slimme stadsdistribu-
tie met hubs langs de belangrijkste 
invalswegen, gebaseerd op een 
concreet plan rond slimme logistiek.

• Groen wil geen uitbouw van baanwin-
kels of shoppingcentra op de steen-
wegen rond Leuven. De stad weigert 
aanvragen buiten de kernen en gaat 
samen met ondernemers actief op 
zoek naar geschikte locaties binnen 
de kernen. Sinds een recent decreet 
heeft de stad hiervoor extra beleidsin-

strumenten ter beschikking. Wat 
baanwinkels en shoppingcentra in 
omliggende gemeenten betreft, wordt 
gekozen voor overleg met de betrok-
ken besturen en/of de Vlaamse 
overheid.

• Slimme premies stimuleren detailhan-
del binnen de kernen, bijvoorbeeld 
voor verfraaiingswerken die de 
leefbaarheid en de aantrekkelijkheid in 
handelsgebieden verhogen. De partij 
wil zorgen voor gerichte premies die 
voldoende hoog zijn om versnippering 
van de middelen tegen te gaan. Voor 
een aantal zones (bv. delen van de 
Tiense- en de Naamsestraat) wordt een 
functieverplichting als handelszone 
overwogen, waardoor handelszaken 
voorrang krijgen op woningen.

• Een nieuwe vzw moet leegstaande 
panden zoveel mogelijk nieuwe 
bestemmingen geven. In Leuven staat 
heel wat bedrijfsruimte leeg. Omdat 
open ruimte nu al schaars is, wil 
Groen dat leegstaande panden zoveel 
mogelijk een nieuwe bestemming 
krijgen. De nieuwe vzw krijgt drie 
kerntaken: startende ondernemingen 
begeleiden, het aantrekken van 
eigenaars met leegstaande han-
delspanden of andere ruimtes die 
dienst kunnen doen voor onderne-
mingen en kennis delen met onderne-
mers.

• Panden worden opengesteld als 
pop-up of co-working ruimte voor 
starters, zelfstandigen en thuiswer-
kers of krijgen een (tijdelijke) sociale/
gemeenschappelijke functie. Eige-
naars die hun vitrine ter beschikking 
stellen van kunstenaars of deze met 
een (historische/handelsversterkende) 
foto afplakken, krijgen korting op de 
leegstandsbelasting. 

• Groen wil ook een progressieve 
stedelijke leegstandsheffing. Hoe 
langer een gebouw leegstaat, hoe 
hoger de taks en hoe groter ook de 
stimulans om te renoveren of te 
verkopen. De opbrengst van de 
heffingen kan de stad gebruiken om 
haar ruimtelijk beleid te ondersteunen, 
bv. met premies om leegstaande 
panden te renoveren.
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RUBBENS & CO 
LEUVENS KASSA CENTER 

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

www.rubbenskassa.be 

Geen verplichte “wurg”contracten  
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 Geen Wifi maar RF netwerk 
 Geregistreerde kassa’s  
 Zeer gebruiksvriendelijk 
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NCR 
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ORDERMAN 
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Open Vld pleit voor herwaardering 
buurtwinkels en oprichting Autonoom 
Gemeentebedrijf City Marketing
Open Vld Leuven pleit voor de heropleving en herwaardering 
van de buurtwinkel, ook in deelgemeenten. De stad moet 
volgens de partij pro-actief buurtwinkels op wijkniveau 
aantrekken. Bij de inplanting van nieuwe stadswijken moet 
voldoende ruimte zijn voor buurtwinkels. In een promotiefolder 
die verspreid wordt via alle beroepskanalen worden de troeven 
van de wijk belicht en wordt indicatief aangegeven welke 
winkels worden gezocht voor een bepaalde wijk. De startende 
buurtwinkel kan een vestigingssubsidie of een renteloze lening 
bekomen. 

Open Vld dringt aan op de oprichting 
van een Autonoom Gemeentebedrijf 
City Marketing (AGCM), dat op een pro-
fessionele manier de stad moet bij-
staan in het ontwikkelen van een visie 
die van Leuven een topbelevingscen-
trum moet maken. Dit AGCM moet ver-
volgens deze visie onder leiding van 
een topmanagement uitvoeren.

Leuven moet ook werk maken van één 
centraal ondersteuningspunt voor 
ondernemers. Bij dit centrale aan-
spreekpunt kunnen ondernemers 
terecht met al hun vragen. Het zorgt 
voor een gevoelige administratieve ver-
eenvoudiging en maakt ondernemers 
snel wegwijs in de stedelijke diensten, 
procedures en regelgeving. Het centrale 

ondersteuningspunt geeft ook informa-
tie betreffende regelgeving en procedu-
res van andere overheden (bv. informa-
tie over federale of Vlaamse tewerkstel-
lingsmaatregelen).

“Momenteel wordt dit gedeeltelijk 
maar verre van voldoende door het 
Centrummanagement gedaan. De 
inspanning beperkt zich tot het beant-
woorden van e-mails met het doorstu-
ren van linken op het internet. Het Cen-
trummanagement moet ook beter 
gekend zijn, zodat meer zelfstandigen 
advies kunnen vragen. Daarom moet 
het Centrummanagement uitgebouwd 
worden tot een volwaardige dienst 
waar iedere handelaar terecht kan met 
vragen over handel, wetgeving, enz. Het 

Centrummanagement moet ook het 
eerste aanspreekpunt worden voor 
iedere ondernemer. Dit moet ook 
bereikbaar zijn buiten de stadskantoor-
uren, want ondernemers werken niet 
enkel van negen tot vijf”, verklaart Rik 
Daems.

Leegstand
Het leegstandsreglement moet stren-
ger, vindt Open Vld Leuven. De criteria 
van het huidige leegstandsreglement 
zijn niet aangepast aan de oppervlakte. 
Daardoor moeten kleine oppervlaktes 
evenveel betalen als grote oppervlaktes, 
waardoor kleine zaken relatief meer 
betalen. Er moet gekozen worden voor 
een aanslagvoet gebaseerd op de per-
ceeloppervlakte van het gebouw of de 
bedrijfsruimte, met een minimumbe-
drag en een maximumbedrag die beide 
hoog genoeg zijn. Dit basisbedrag wordt 
vermenigvuldigd met het aantal perio-
den van 12 maanden dat het pand in de 
inventaris opgenomen is plus 1, met 
een maximum van 5.

De etalageruimte van leegstaande win-
kelpanden kan worden verhuurd aan 
aanpalende handelaars tegen een aan-
trekkelijk bedrag. De stad moet daar-
voor actief pandeigenaars contacteren. 
Ook de stad zelf kan daar voordeel uit 
halen: zo kan Toerisme Leuven infor-
matie over de buurt tonen. De dienst 
Cultuur kan samenwerken met lokale 
kunstenaars om hun kunst te tonen. 
M-Museum kan teasers voor hun 
komende tentoonstellingen tonen, of er 
kan reclame gemaakt worden voor eve-
nementen in de wijk.

Leegstaande horecazaken moeten ver-
huurd kunnen worden voor evenemen-
ten, waarbij maximaal tien evenemen-
ten per jaar worden georganiseerd met 
een maximale duur van twaalf dagen 
per aanvraag. Ook moet er de mogelijk-
heid zijn een kortlopende exploitatie-
vergunning te geven voor een maxi-
mum duur van zes maanden.

Open Vld Leuven wil een renteloze 
lening voor starters in leegstaande pan-
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den. Deze lening kan worden gekop-
peld aan voorwaarden, zoals renovatie 
van het pand. Er kan een handelspand-
fonds worden opgericht, samengesteld 
uit gelden vanuit zowel de privé als de 
overheden. Zij kunnen toelages verle-
nen aan handelaars die een zaak begin-
nen. Deze kunnen gekoppeld worden 
aan voorwaarden: enkel geldig voor een 
bepaalde wijk en voor een bepaald type 
van handelszaken. De toelage moet 
groot genoeg zijn om niet gezien te 
worden als een extraatje. Ze kan 
gebruikt worden voor gevelrenovatie, 
de inrichting van het handelspand of 
de herlocalisatie van bestaande win-
kels naar handelswijken. 

De handelaar is echter verplicht om 
een tegenprestatie te leveren: zijn han-
delszaak moet gedurende een bepaalde 
periode opengehouden worden. Ook 
moet de starter-handelaar aantonen 
dat hij, als starter, de nodige opleidin-
gen volgt. Zoniet is hij verplicht de toe-
lage terug te betalen.

Om startende ondernemers een duw in 
de rug te geven, maakt de stad werk 
van specifieke belastingverlagingen 
voor starters. Dat kan bijvoorbeeld door 
een vrijstelling te geven op het betalen 
van onroerende voorheffing. Er moet 
een volledige doorlichting gebeuren 
van alle bestaande taksen en belastin-
gen. Zo kunnen verouderde belastingen 
geschrapt worden en andere tot rede-
lijke proporties worden gebracht.

Belastingen die minder opbrengen dan 
de inningskosten moeten geschrapt 
worden.

Er moet een vereenvoudigde (horeca) 
aangifte en aanslag komen, waarbij alle 
taksen en belastingreglementen wor-
den herleid tot één reglement, aangifte 
en aanslag, zodat dit veel beter en 
transparanter verloopt. De criteria 
moeten worden opgesteld in nauw 
overleg met de horeca. 

Lokale winkeliers
Lokaal winkelen is slim winkelen. Open 
Vld wil lokaal winkelen aanmoedigen 
door bv. een lokale middenstandgids 
uit te brengen, door geboortepremies te 
geven in de vorm van lokale aankoop-
cheques of – in samenwerking met de 
plaatselijke handelaars – een systeem 
van digitale cadeaubonnen uit te wer-
ken. Het stadsbestuur moet als eerste 
lokale leveranciers de kans geven om te 
kunnen leveren. Daarom moet ze alle 
aanbestedingen ook beter lokaal 
bekendmaken. Het kan ook niet dat 
bepaalde opdrachten enkel maar voor 
de sociale economie bestemd zijn. Laat 
ook handelaars samenwerken om hun 
offerte in te dienen. 

Het volstaat niet om een parking te 
bouwen aan de Bruul. Ook de wijk en 
de straten naar de handelswijken vlak 
bij de Vismarkt en Mechelsestraat moe-
ten aangepakt worden, zodat het aan-
genaam stappen is naar de handels-

kern en terug. Pas dan kan de parking 
een succes worden. De parking moet 
ook gebruik maken van de laatste 
nieuwe technologieën, zoals een reser-
vatiesysteem of het aanduiden van par-
keerplaatsen. Er moeten ook voorzie-
ningen voor fietsen, bushaltes en stop-
plaatsen voor taxi’s komen. Tevens 
moet de parking de mogelijkheid geven 
aan de bewoners om een parkeerplaats 
te huren tegen sterk verminderde tarie-
ven. Zo kunnen heel wat auto’s van 
buurtbewoners veilig gestald worden.

Een masterplan voor de benedenstad 
dringt zich op, vooral in de toekomst 
met de aanleg van de Bruulparking en 
de start van de werken op de Hertogen-
site. Daarbij moet de heraanleg van de 
Vismarkt prioritair zijn. Al drie legisla-
turen wordt de heraanleg van dat plein 
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Industrieweg 3 - 3190 Boortmeerbeek

in foodhall “De Smidse”
Sluisstraat 10 - 3000 Leuven
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beloofd, maar nog nooit is er iets 
gebeurd. Ook de Mechelsestraat moet 
aangepakt worden, zodat het een aan-
genaam traject wordt van de Bruulpar-
king tot aan de Vismarkt.

Dit moet tegelijkertijd met de bouw van 
de Bruulparking gebeuren, zodat deze 
stadskern zo kort mogelijk hinder 
ondervindt wegens werken. Ook de 
heraanleg van de Brusselsestraat, vanaf 
de Lei tot aan de Kapucijnenvoer moet 
gebeuren op hetzelfde moment als de 
aanleg van de Hertogensite en de podi-
umkunstenzaal. Bij de heraanleg moe-
ten er genoeg Shop & Go-plaatsen, dicht 
genoeg bij de Vismarkt, worden gepland.

Er moet een horecaoverlegplatform 
worden gecreëerd met echte inspraak 
van de horeca. Omdat de horeca groot 
genoeg is in Leuven, moet dit los staan 
van het klassieke middenstandsover-
leg. In de volgende legislatuur zou een 
horecaschepen geen overbodige luxe 
zijn. De stad heeft heel wat horecacon-
cessies, zoals de cafetaria’s in sporthal-
len of andere openbare plaatsen. Open 
Vld pleit voor rechtstreekse concessies, 
zonder drankafnameovereenkomsten. 
De stad moet ook geen te gedetail-
leerde en onrealistische uitbatingsvoor-
waarden opleggen. Zo heeft een onder-
nemer meer kans om te slagen en te 
zorgen voor continuïteit. 

Parkeerplaatsen
Door het circulatieplan zijn het aantal 
parkeerplaatsen in het centrum reeds 
verminderd en zijn er heel wat plaatsen 
enkel maar voor bewoners. Daarom is 
de noodzaak om te betalen tot 21 uur 
niet meer nodig. Op donderdag, vrijdag, 
zaterdag wil Open Vld Leuven de tijd-
spanne voor betalend parkeren terug-
brengen tot 19 uur. Door het inzetten 
van slimme technologie kunnen de 
parkeertarieven aangepast worden aan 
het tijdstip of de drukte. De stad moet 
daarom onderzoeken of er geen varia-
bele prijzen kunnen gehanteerd wor-
den, afhankelijk van het tijdstip, het 
seizoen, de drukte,… Zo kunnen men-
sen gelokt worden om tijdens kalmere 
periodes toch voor Leuven te kiezen.

De parkeergarages moeten aangemoe-
digd worden hun tarieven tussen 19 
uur en 6 uur ’s morgens te verlagen, bv. 
3 euro/nacht of 50 cent per uur. Ook bij 
kalmere periodes moeten parkeergara-
ges hun prijzen aanpassen. 

Om mensen naar Leuven te lokken, 
moet de kwaliteit van het parkeren 
omhoog. Daarbij denkt Open Vld niet 
alleen aan het beschikbaar stellen van 
de parkeerdata via open data, maar 
ook aan het reserveren van parkeer-
plaatsen of aan de kwaliteit van de par-
kings zelf. Parkeren moet niet ingewik-
keld zijn maar vooral overzichtelijk. De 
huidige parkeergarages moeten aange-
moedigd worden om de kwaliteit en de 
netheid van die garages te verbeteren. 
Voor veel mensen is dit immers hun 
eerste contact met de stad.

Het aantal Shop & Go-plaatsen moet 
uitgebreid worden. Daarbij komen 
vooral winkelbuurten met veel passa-
gewinkels, zoals voeding of kranten, in 
aanmerking. Ook in de deelgemeenten 
moeten sommige buurten Shop & Go-
plaatsen krijgen in de buurt van passa-
gewinkels.

Professionele logistieke dienstverle-
ners moeten, zoals reeds in Barcelona 
en Wenen gebeurt, met een app een 
tijdslot van maximaal twintig minuten 
kunnen reserveren voor een laad- en 
loszone. Het kenteken van het voertuig 
verschijnt op een digitaal bord bij de 
laad- en losplek. Er gebeurt controle op 
foutparkeerders op deze laad- en los-
plekken met behulp van slimme came-
ra’s. Zo kan één laad- en losplek tot 

achttien keer per dag gebruikt worden, 
terwijl de plaats nu vaak wordt ingeno-
men door een voertuig dat daar te lang 
staat.

Om te bepalen welke oplossingen effec-
tief zijn om duurzaam te bevoorraden, 
moet de huidige situatie eerst goed in 
beeld gebracht worden. Daarom moe-
ten er data verzameld worden bij ont-
vangers, leveranciers, vervoerders en 
aannemers. Zij worden bevraagd over 
de frequentie en type en grootte van 
leveringen in het onderzoeksgebied en 
de kenmerken van het transport (zoals 
het voertuigtype en de herkomst). Aan 
de hand van deze gegevens kan beke-
ken worden welke de beste oplossing is 
per handelswijk.

Nieuwe concepten zoals Uber Cargo of 
PickThisUp moeten geband worden. Dit 
zijn particulieren die rondrijden met 
hun (oude) auto’s om pakjes te leveren 
om zo wat geld bij te verdienen. Het 
resultaat is veel meer verkeer. Daarom 
moet deze vorm van vracht-deelecono-
mie afgeremd worden door sterk te 
reguleren. Naar analogie met de bewo-
nerskaart, moeten lokale loodgieters, 
herstellers, electriciens, kinesisten, ver-
plegers, dokters, … een beroepskaart 
krijgen. Daarmee kunnen ze gedurende 
twee uur parkeren op een bewoners-
parkeerplaats. 
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Nieuwe onafhankelijke stadslijst Liever Leuven 
Op de valreep dook nog een verras-
sende primeur op voor Leuven: net 
geen twee maanden vóór de gemeen-
teraadsverkiezingen, raakte bekend 
dat enkele Leuvenaars in stilte wer-
ken aan een onafhankelijke stadslijst 
met de naam Liever Leuven. Het is de 
eerste keer in de geschiedenis dat 
een ernstige en volledig lokale lijst 
deelneemt aan de Leuvense gemeen-
teraadsverkiezingen.

Op de officiële aankondiging was het 
tijdens het ter perse gaan van dit 
nummer nog even wachten, maar 
onze redactie kon één van de initia-
tiefnemers opsporen, die het nieuws 
bevestigde. 

Liever Leuven gaat voluit voor een 
mooie, warme en dienstbare stad die 
in de eerste plaats aandacht heeft 

voor haar kerntaak: het dagelijkse 
leven van haar inwoners, onderne-
mers en bezoekers zo aangenaam 
mogelijk maken. Of anders gezegd: 
een Leuven waar het bestuur en de 
stadsdiensten op een lievere manier 
met de mensen omgaan.

Liever Leuven wil - los van de ideolo-
gie van de nationale politieke fami-
lies - eenvoudige en haalbare voor-
stellen doen om het leven van de 
burger aangenamer te maken, 
ondernemers beter te ondersteunen 
en bezoekers hartelijker te verwelko-
men. De lokale partij engageert zich 
om constructief deel te nemen aan 
het beleid van de stad.

“Net als vele andere gewone Leuve-
naars, voelen wij ons een beetje ver-
weesd door een campagne die wordt 

beheerst door zwembaden en par-
kings. Deze projecten hebben uiteraard 
hun belang, maar hierdoor komen 
onze concrete dagelijkse problemen 
nauwelijks aan bod in het debat. Met 
Liever Leuven willen wij deze bekom-
mernissen een stem geven.”

“Met de volkslijst Liever Leuven willen 
we de Leuvenaar opnieuw een cen-
trale plaats geven in de aanloop naar 
de verkiezingen in oktober. En natuur-
lijk ook een ernstig, onafhankelijk en 
optimistisch alternatief aan de Leu-
vense kiezer bieden”, klinkt het bij de 
initiatiefnemers. De komst van een 
kleine maar onafhankelijke stadslijst 
zal de verkiezingsstrijd in Leuven 
ongetwijfeld nog spannender maken.

www.lieverleuven.be
info@lieverleuven.be 

N-VA wil eerste uur ondergronds 
parkeren gratis
De twee obstakels die op de weg naar een aantrekkelijkere handelsstad liggen, zijn volgens de 
N-VA de moeilijke bereikbaarheid en de hoge parkeertarieven. “Daarom zullen we, als we kunnen 
meebesturen, het circulatieplan aanpassen waar nodig, en zorgen we ervoor dat het eerste uur 
ondergronds parkeren in Leuven gratis wordt”, verklaart lijsttrekker Lorin Parys.

“We zijn blij dat bijna alle partijen de 
noodzaak inzien om het handelsbeleid 
van het stadsbestuur bij te sturen. Sub-
sidies om een zaak te starten zoals 
sommigen voorstellen, zien we echter 
als een pleister op een houten been.”

“We moedigen vooral creativiteit aan, 
zoals het openstellen van de centrum-
parkings van KU Leuven in het week-
end, een gratis thuisbezorgdienst zodat 
zelfstandigen kunnen concurreren met 
e-commerce, een uitgebreide stadsapp, 
starterscontracten, enz. Tevens moeten 
we werk maken van een betere bran-
ding van onze stad en zou de samen-
werking tussen toerisme, horeca en 
cultuur in de toekomst hechter moeten 
verlopen”, besluit Parys.



JUMA LEUVEN.
TRADITIE KLAAR 
VOOR MORGEN.

BMW Juma Leuven
Brusselsesteenweg 72
3020 Herent
Tel. 016 49 98 70
www.juma.bmw.be

Echt rijplezier

1,9-2 L/100 KM • 44-46 G/KM CO2Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be
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Wandelzaal stadhuis 
in nieuw kleedje
De recente reiniging van de stadhuisgevels verliep behoorlijk 
snel en nu wordt geleidelijk aan werk gemaakt  van de 
herinrichting van de binnenzijde. Er werd alvast een opdracht 
uitgeschreven om nieuwe lusters en nieuw meubilair te 
ontwerpen voor de wandelzaal van het stadhuis. Beide 
opdrachten werden toegewezen aan Bram Kerkhofs Design 
Studio uit Heverlee. 

Bram Kerkhofs is geboren en getogen 
Leuvenaar. Hij volgde zowel een mas-
teropleiding in het edelsmeden als een 
opleiding beeldhouwen in steen. Dit 
verklaart zijn focus op schakels en 
scharnieren en zijn passie voor materi-

alen en technieken, kenmerkend voor 
zijn vormgeving, maar evenzeer voor 
zijn manier van werken en onderzoe-
ken. Zijn werk getuigt van een grote 
passie voor wiskundige systemen en is 
erg architecturaal.

“Wij maken design voor het leven. De 
keuze die we vandaag maken, is een 
keuze voor de toekomst. Daarom wer-
ken we het liefst met duurzame mate-
rialen. Niet alleen om groene duur-
zaamheid, maar ook en vooral om de 
keuze voor kwaliteit die een leven lang 
mee gaat”, verduidelijkt Bram Kerkhofs.

Hij ontwierp voor de wandelzaal twee 
monumentale lusters uit inox die als 
een driedimensionale puzzel werden 
samengesteld uit 3.520 onderdelen. Hij 
inspireerde zich op de pinakels (kleine 
siertorentjes) en de nissen van het 
stadhuis waarin de talrijke beelden een 
plaats vinden. Maar in de lusters ont-
breken de beelden. Kerkhofs geeft zo 
ruimte voor invulling en verbeelding, 
goed wetende dat de beelden aan het 
stadhuis ook pas in een latere fase wer-
den gerealiseerd.

Voor de meubels koos Bram voor COIL, 
het ontwerp waarmee hij onlangs de 
Grand Award Objects Biënnale Interieur 
won. COIL is een kastconcept dat 
bestaat uit verschillende modules die 
flexibel uitbreidbaar zijn. De specifieke 
uitsnijding aan de rand bij het bovenste 
en onderste element laat toe om er een 
elastisch touw door te weven. Dit resul-
teert in een semi-transparant gordijn. 
Hierdoor verschijnt de kastinhoud  als 
een betoverende film wanneer je er 
langs loopt. Het gordijn kan ook een-
voudig  opzij worden geduwd.

Het historische stadhuis kan elke dag 
om 15 uur bezocht worden onder bege-
leiding van een gids. Naast een bezoek 
aan de vernieuwde wandelzaal, kan je 
ook de salons, de grote en kleine goti-
sche zaal, de trouwzaal en de raadszaal 
bezichtigen. Tickets kosten 4 euro per 
persoon en kunnen gekocht worden 
aan de balie van Visit Leuven, Naam-
sestraat 3 (zijkant van het stadhuis).

Bram Kerkhofs Design Studio
Pleinstraat 58, Heverlee
www.bram-kerkhofs.be
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Waterspeelfontein Herbert 
Hooverplein in gebruik
De grote waterspeelfontein, die voortaan fungeert als de 
blikvanger van het vernieuwde Herbert Hooverplein, is klaar. 
Met een diameter van 18 m is de fontein een complexe 
installatie die 68 lichtpunten en 60 waterspuiters bevat. In 
totaal werden 248 ondergrondse leidingen aangelegd.

Vooraleer de fontein officieel in gebruik 
werd genomen, gebeurden testen met 
de lichtspots, de vernevelaars en de 
waterspuiters. Dankzij de ledverlich-
ting zal de fontein ook in het donker 
mooie effecten opleveren. De construc-
tie is stevig genoeg om zware belasting 

zoals van de vrachtwagens van de 
marktkramers of kermisattracties te 
kunnen weerstaan.

De cirkelvormige fontein kreeg de vorm 
van het stratenplan van Leuven zoals 
Jacob van Deventer, de beroemde 

Nederlandse cartograaf het in 1550 uit-
tekende. “Je ziet in de tekening van de 
fontein de straatnamen, waar de stads-
omwalling lag en waar de stadspoorten 
zich bevonden. De symbolische stad-
somwalling in de fontein is gemaakt uit 
cortenstaal, een verwijzing naar de 
vandaag zeldzame ijzerzandsteen die 
destijds gebruikt werd om de originele 
Leuvense stadsomwalling te bouwen”, 
verklaart schepen van Openbare Wer-
ken Dirk Robbeets.

Leuven is een stad met veel water, 
dankzij de Dijle, de Vunt en de Voer, en 
ook dat is te zien in het ontwerp van 
deze nieuwe waterspeelfontein. De 
loop van de rivieren in de binnenstad is 
goed te zien, door de creatie van een 
watergoot en de fonteinspuiters.

Sinds de invoering van het verkeerscir-
culatieplan heeft de auto op het Her-
bert Hoover- en het Mgr. Ladeuzeplein 
plaats gemaakt voor voetgangers, fiet-
sers en beleving. Op het Ladeuzeplein 
werd de rijweg heraangelegd in kas-
seien, zodat het plein aansluit op de 
omliggende straten. En voor wie er aan 
twijfelde: de vrijdagmarkt verdwijnt uit 
de Bondgenotenlaan en keert terug 
naar de vertrouwde pleinen.

Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (l.) en Piet Bovin (r.), ingenieur Weg- en Waterbeheer van de stad 
Leuven tijdens de werkzaamheden aan de fontein.

Leuven Leisure viert lustrum met nieuw bier
Onder de naam ‘Beer Hop’ zet het toe-
ristische excursiebedrijf Leuven Lei-
sure de rijke lokale biercultuur in de 
kijker met onder andere bierwandelin-
gen, brouwerijfietstochten, proeverijen 
en workshops. Beer Hop lanceert na de 
Koeieschieter 1691 en de Babbelaar 
1516, ter gelegenheid van haar vijfde 
verjaardag een derde bier in deze 
reeks, de Hortus 1738. Het nieuwe bier 
is vanaf nu verkrijgbaar bij Leuven Lei-
sure in de Tiensestraat 5.

De naam en het jaartal van de bieren 
in de serie zijn telkens een verwijzing 
naar een Leuvense plek of gebeurte-
nis. De Hortus is een stevige knipoog 

naar de Kruidtuin die in 1738 op initia-
tief van rector Rega aan de Kapucij-
nenvoer - zij het eerst aan de andere 
kant van de straat - voor de medische 
faculteit werd aangelegd. De Hortus 
Botanicus werd al gauw bekend als 
‘den Botanieken Hof’ of de Kruidtuin.

Met dit nieuwe bier onderschrijft Leu-
ven Leisure bovendien nog eens haar 
doel; het verhaal van de stad op ver-
frissende manieren mee verlevendi-
gen. De goede samenwerking met 
brouwerij De Vlier in Holsbeek wordt 
voortgezet. Marc Andries brouwde een 
fruitig blond bier met groene thee, fijn 
gehopt en afgewerkt met een romige 

witte schuimkraag. Voor het etiket 
tekende ontwerper Emma Dierckx. 
Haar ontwerp hint naar het statige 
poortgebouw en het gekende puntige 
hekwerk, voor één keer eens begroeid 
met hopranken.

www.leuvenleisure.com



“Digitaliseer uw plannen en 
planafdrukken.
Wij scannen uw plannen die u dan bewaart 
van tiff tot PDF-formaat aan 1200 dpi. Deze 
plannen kunnen na digitalisering nog perfect aangepast worden en 
uitgeprint.

Architecten, aannemers, bouwheren die nog enkele copies 
van hun plannen moeten hebben kunnen ook bij Artilla 
terecht. Wordt geplooid geleverd.

Bescherm uw poster .
Plastifi ceren of lamineren zorgt naast de 
beschermende laag ook voor een luxe 
uitstraling. Tot A0, mat of glanzend.

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

Drukkerij 
Artilla
“Van Architectplannen tot 
posters, foto’s, affi ches en 
presentaties”

Architecten, aannemers, bouwheren die nog enkele copies 
van hun plannen moeten hebben kunnen ook bij Artilla 
Architecten, aannemers, bouwheren die nog enkele copies 
van hun plannen moeten hebben kunnen ook bij Artilla 

Geniet van deze aanbieding, schrijf u in op jeep.be
*Aanbod BTWi geldig op een lijst van nieuwe voertuigen opgenomen in onze stock. Een lijst van de beschikbare voertuigen en hun kortingen is beschikbaar bij uw deelnemende 
verdeler, die u kunt terugvinden op jeep.be. Aanbod voorbehouden voor particuliere klanten, enkel geldig in het deelnemende netwerk. V.U.: Yann Chabert. Adverteerder FCA 
Belgium N.V., Jules Cockxstraat 12a - 1160 Brussel. RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: jeep.be. Foto dient als 
illustratie en is niet contractueel. De afgebeelde voertuigen komen niet overeen met het vernoemde aanbod. Jeep® is gerenomeerd merk van FCA US LLC. 

 4,4 - 16,8 L/100 KM NEDC   115 - 385 G/KM NEDC

BYE BYE BTW !
Deze zomer geniet u van een korting die ten  
minste gelijk is aan het BTW-bedrag, op een brede 
selectie nieuwe voertuigen in stock*.  
Zo profiteert u nog meer van uw vakantie. 

MAN011221L4Y Jeep Summer deals Gamme JUL18 297x210 BEL NL v2b.indd   1 2/07/18   17:29

AUTOSTAD HAASRODE 
Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267

www.autostadhaasrode.be
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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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Ontbijten en lunchen bij B!te
Originele gerechtjes met een frisse twist op basis van 
kraakverse ingrediënten is het succesrecept van B!te, het 
charmant speelse eethuisje waarmee Greg Ver Poorten en 
Sophie Bruelemans eind juni aan een nieuw hoofdstuk in 
hun reeds rijk gevulde horecacarrière zijn begonnen. In hun 
zowat 80 m² grote, diepe zaak in de Tiensestraat 12 bieden ze 
zitruimte aan 24 gasten terwijl op hun knusse voorterrasje nog 
twaalf mensen kunnen plaatsnemen.

“B!te staat voor bijten en voor smaak-
volle happen. Iedereen van 12 tot 99 is 
hier van harte welkom en we krijgen 
hier dan ook evenzeer kranige oma’s als 
onstuimig jong volk met of zonder kin-
deren over de vloer. We trachten ons 
overigens te profileren als een kind-
vriendelijke zaak met kindergerechtjes, 
kinderstoeltjes en een ververstafel; bin-
nenkort komt er nog een tekening. 
Behalve vele lokale bekenden onthalen 
we hier ook tal van toeristen, wat wel 
typisch is voor deze ganse straat”, stelt 
Greg vast.

Een muntgroene muur, een grijze vloer, 
een lange toog en zitbanken van stei-
gerhout en verschillende soorten 
zwarte stoeltjes sieren het decor. In de 
winter vormt de bank vooraan een ide-
ale uitkijkpost.

Shakshuka
B!te is van dinsdag tot zaterdag open 
tussen 9 en 18 uur en biedt de hele dag 
door ontbijt, lunchgerechten en des-

serts aan. Sommige gerechten kunnen 
ook worden afgehaald. Tot de succes-
nummers behoren ontbijthappen als 
wafel (vers fruit, maple syrup en slag-
room), een smoothie bowl, breakfast 
burrito (chorizo, avocado, salsa en ei), 
avocado toast (gepocheerd ei, gerookte 
zalm en hot sauce) en shakshuka 
(tomaat, spinazie, ei en yoghurt) even-
als de lunchtoppers club sandwich (kip, 
spek, cheddar en ei) en pastrami NY 
style (zoetzure kool en waterkers).

Bij de desserts springen o.m. de cheese-
cake (red velvet style) en carrotcake 
(kokos, glazuur) je haast in de mond. 
Het B!te Kids-aanbod omvat een wrap 
(huisgemaakte pindakaas, banaan), een 
toast (yoghurt, aardbei, bloemsuiker) en 
quesadilla (ham, kaas en tomaat). Er 
komt nog een zoete route en een combo 
om je ontbijt samen te stellen.

De dorst kan o.m. gelest worden met 
homemade ice-Tea (kamille, aardbei, 
roze pompelmoes) en dito limonade 

(limoen, citroen, bruiswater) evenals 
met warme thee met gember, bloedsi-
naas en tijm). Het thee-, apero- en bier-
aanbod getuigt eveneens van originele 
keuzes.

“Onze kaart en suggesties veranderen 
regelmatig. Alles wordt vers en à la 
minute huisbereid in een open keuken 
tegen een scherpe prijs-kwaliteitver-
houding, waarbij zowel liefhebbers van 
gezond als van vettig aan hun trekken 
komen. Onze huisgemaakte desserts 
kunnen meegenomen worden of ter 
plaatse gesavoureerd”, stipt Greg aan.

Sophie en hij vinden het bovendien 
aangenaam zaken doen in deze cen-
trumstraat met haar rijke culinaire 
variatie. “Je vindt hier tegenwoordig 
een zeer breed en divers assortiment 
van allemaal verschillende specialitei-
ten. Dit maakt van de Tiensestraat 
evenwel nog geen tweede Muntstraat, 
want een aantal andere handelaars 
zoals Maroq-Unie, Van Eyck en Optiek 
De Pauw vormen hier al jarenlang een 
vaste waarde. Bovendien is deze locatie 
autovrij en zal het heraangelegde Her-
bert Hooverplein binnenkort heel wat 
voorbijgangers naar hier lokken”, ver-
wacht Greg.

Voeg daar de opvallend vlotte, oprecht 
attente en gemeend vriendelijke bedie-
ning aan toe en B!te stevent onvermij-
delijk af op culinair succes.  

B!te
Tiensestraat 12, Leuven
gsm 0496 07 52 06
www.facebook.com/biteleuven

“We trachten ons te profileren als een kindvriende-
lijke zaak, maar iedereen is hier van harte welkom”, 
glunderen Sophie en Greg.

Het heraangelegde Herbert Hooverplein zal ongetwijfeld vele passanten door dit autovrije deel van de 
Tiensestraat lokken, verwacht het horecakoppel.



   

 

      

 

                                                                          

 

                                  

 

 

 

 

     

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

 Tel. 016/29.89.10  -  info@dewitenpartners.be 

 

TE KOOP in HEVERLEE 
4 Nieuwbouw woningen | 2 Nieuwbouw appartementen  

 voor info mail naar luc@dewitenpartners.be  

TE KOOP in HEVERLEE
NOG 1 Nieuwbouw woning | 2 Nieuwbouw appartementen 

BINNENKORT : 15 FLATS/STUDIO’S met terras/tuin
 voor info mail naar luc@dewitenpartners.be 
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Lijdensweg fietsspiraal 
nog niet ten einde
De fietsspiraal, een constructie aan het station die Kessel-Lo 
met Leuven moet verbinden, lijkt wel vervloekt. Het project 
loopt opnieuw vertraging op na het faillissement van 
de aannemer. Die heeft bescherming tegen schuldeisers 
aangevraagd. 

Eerder waren er al problemen doordat 
de twee enorme betonnen delen niet in 
elkaar bleken te passen na een con-
structiefout door een Poolse onderaan-
nemer. Die werd door de stad Leuven in 
gebreke gesteld. Het is wel ironisch dat 
de fietsspiraal vrijwel klaar is, maar nu 
door het faillissement op de valreep 
toch weer niet voltooid raakt. De NMBS 
moet nu op zoek naar een nieuwe aan-
nemer die de spiraal uiteindelijk volle-
dig moet afwerken.

Er moet enkel nog een aansluiting 
komen van de fietsspiraal naar de brug 
over de spoorweg en de nieuwe aanne-
mer zal nog een trap moeten plaatsen 
voor wie de fietsspiraal niet neemt. In 
principe komt er naast het seinhuis ook 
nieuw sanitair voor de reizigers. In het 
nog niet zolang geleden volledig geres-
taureerde spoorwegstation is immers 
geen enkel publiek toilet te vinden. 

Reizigers, maar ook klanten van de Star-
bucks koffiebar kunnen enkel terecht in 

een verplaatsbare tijdelijke toiletcabine 
vlak bij spoor 1. Ook dat is een situatie 
die al jaren aansleept en is een schande 
voor een groot station zoals dat van Leu-
ven, waar dagelijks meer dan 33.000 
mensen op de trein stappen.

De opening van de fietsspiraal was oor-
spronkelijk voorzien in januari van dit 
jaar, maar dat zal nu eind september of 
zelfs oktober worden, op voorwaarde 
tenminste dat de nieuwe aannemer 
snel aan de slag kan. De stad Leuven 
investeert 1,9 miljoen euro in het pro-
ject, waarvan 1,4 miljoen euro voor de 
fietsspiraal en 500.000 euro voor aan-
passingswerken aan het aanpalende 
seinhuis van de NMBS, waar de spiraal 
gedeeltelijk tegenaan wordt gebouwd.

De fietsspiraal werd ontworpen door het 
Luikse ingenieurs- en architectenkan-
toor Greisch en bestaat uit twee lussen 
voor fietsers, een brede trap tussen de 
lussen en een smallere trap langs het 
bankkantoor. De spiraal zal 3,5 m breed 

zijn en wordt voorzien van een anti-slip-
laag. De bochten zijn niet te bruusk en 
voldoende breed uitgemeten. De gemid-
delde hellingsgraad wordt beperkt tot 
4% zodat niet enkel fietsers vlot naar 
boven kunnen, maar ook mensen met 
een rolstoel of een bakfiets de helling 
kunnen gebruiken. De spiraal heeft een 
lengte van 145 m en overwint een hoog-
teverschil van bijna 6 m. 

De doorsteek moet voor een vlotte 
fiets- en voetgangersverbinding zorgen 
tussen de Martelarenlaan in Kessel-Lo 
en het stadscentrum. Omdat er in de 
buurt geen andere verbinding is, moe-
ten fietsers die van Kessel-Lo naar Leu-
ven of omgekeerd willen nog steeds 
door de spoorwegtunnel aan het 
gebouw van De Lijn. Met de fiets aan de 
hand welteverstaan, want fietsen in de 
tunnel is verboden en de liften naar de 
voetgangersbrug mogen enkel door 
voetgangers worden gebruikt. Fietsers 
uit Kessel-Lo moeten dan ook een 
flinke omweg maken om het centrum 
van Leuven te bereiken.

Zodra de fietsspiraal voltooid is, begin-
nen de NMBS en de stad Leuven met de 
aanleg van een nieuwe fietsenparking 
onder het Martelarenplein. De nuts-
voorzieningen werden reeds aangepast. 
De nieuwe fietsenparking zal plaats 
bieden aan minstens 2.500 fietsen.
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33ste Langste Dag  
en 15de Kappersdorp
Terwijl het een dag eerder nog behoorlijk frisjes was, 
pakte De Langste Dag op zaterdag 23 juni uit met 
heerlijk zomers weer, ideaal voor een mooie shop-
pingdag. De internationale straatanimatie waarmee 
deze 33ste Langste Dag opnieuw de bezoekers wist te 
bekoren, was andermaal van een buitengewoon hoog 
niveau. Je kan er dankzij de fotocollage op deze  
pagina’s nog even van nagenieten. 
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Bij Taste kom je om te eten én om te beleven. We laten je proeven van 

verfijnde gastronomie waarbij we nieuwe smaken en producten niet 

uit de weg gaan. We streven naar echte smaaksensaties en een pure 

streling voor de tong. 

Hoor, zie, voel, ruik en proef de Tastesfeer als je bij ons komt eten en 

vooral… geniet. 

Taste is je zesde zintuig Naamsestraat 62, 3000 Leuven 

+32(0)499/277406

www.leuventaste.be



Bij Taste kom je om te eten én om te beleven. We laten je proeven van 

verfijnde gastronomie waarbij we nieuwe smaken en producten niet 

uit de weg gaan. We streven naar echte smaaksensaties en een pure 

streling voor de tong. 

Hoor, zie, voel, ruik en proef de Tastesfeer als je bij ons komt eten en 

vooral… geniet. 

Taste is je zesde zintuig Naamsestraat 62, 3000 Leuven 

+32(0)499/277406

www.leuventaste.be

Er kwamen vele tienduizenden mensen naar 
Leuven en in alle straten was het op elk 
moment van de dag druk. Daar kon een 
voetbalwedstrijd niets aan veranderen, al 
beleefde ook de horeca dankzij het WK een 
uitstekende namiddag. Het Openlucht Kap-
salon was ook alweer aan de 15de editie toe 
en keerde dit jaar terug naar de Grote Markt. 
52 kappers en 33 leerlingen van Redingen-
hof, een make-up artieste en een tiental Shi-
atsu-massage-professionals werkten belan-
geloos om geld te verzamelen voor Kom op 
Tegen Kanker. Dit jaar bracht het kappers-
dorp 7.000 euro op.
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Leuven • Hasselt • Maasmechelen • Sint-Martens-Latem • Gistel

   facebook.com/gervigivesyoumore                 www.gervi.be

J A C U Z Z I  S W I M S PA  S A U N A  S T O O M B A D  I N F R A R O O D C A B I N E  F I T N E S S

Wij bieden een zorgeloze ervaring aan voor

wie thuis van wellness wilt genieten.

Kwalitatieve wellnessproducten, mooi design en vormgeving.

Persoonlijke begeleiding en service van begin tot einde.

Jaarbeurs Leuven: 24 augustus t.e.m. 2 september
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Restaurant Tafelrond gooit roer om
Het culinaire restaurant Tafelrond in hotel The Fourth (TH4TH) 
op de Grote Markt gooit de hoge gastronomische ambities 
overboord en kiest resoluut voor een andere koers. Sinds 
7 augustus biedt het Tafelrond traditionele maar verfijnde 
klassieke gerechten. De bekende kok Kwinten De Paepe (ex-
Trente, Brouwerij De Kroon) werd aan boord gehaald om het 
geheel in goede banen te leiden.

Kwinten De Paepe kiest voor een keu-
ken met basisproducten van topkwali-
teit. Een goed gemaakte vol-au-vent, 
een paardensteak of met de hand 
gesneden tartaar met in rundsvet 
gebakken frieten, rog met kappertjes, 
een zeetong of een vers gedraaide café 

glacé zijn het soort gerechten die je op 
de kaart kan verwachten. 

Minder gastronomie dus, maar meer 
klassiekers. Die aanpak zorgt ook voor 
lagere prijzen dan tot dusver het geval 
was in restaurant Tafelrond, dat nog in 

gang werd gezet door chef Wouter Van der 
Vieren die al na zeven maanden werd 
opgevolgd door Sébastien Kister. De zaak 
zal na de startfase zeven dagen op zeven 
open zijn. 

Een grote troef van het restaurant blijft 
de unieke locatie. Tot dusver legden 
mensen een zekere terughoudendheid 
aan de dag om de drempel van het 
prachtige gebouw (de voormalige natio-
nale bank) te overschrijden. De plaatsing 
van een buitenterras moet bezoekers 
evenwel overtuigen om ook binnen eens 
een kijkje te komen nemen.

Hotel
Ander nieuws: hotel TH4TH stapt in een 
samenwerkingsverband met Faculty 
Club. Het hotel op de Grote Markt 
beschikt over luxueuze hotelaccommo-
datie, de Faculty Club heeft 22 ruimtes 
voor seminaries en banketten. Door het 
bundelen van deze troeven willen Jan 
Callewaert van TH4TH en Faculty Club 
samen een grotere doelgroep aanspre-
ken waarbij iedereen zijn eigenheid 
behoudt en één aanspreekpunt heeft.

“Beide organisaties zijn complementair 
in hun activiteiten en vullen elkaar aan. 
Door de adembenemende ligging zijn de 
beide gerestaureerde gebouwen de ide-
ale ontmoetingsplaats voor evenemen-
ten en overnachtingen. Wij kunnen 
voortaan aanbieden wat onze klanten 
vragen: een all-in aanbod met één 
offerte en één facturatie”, besluit Peter 
Herbiest, de directeur van Faculty Club.

Schepen van Openbare Werken Dirk Robeets, Peter Herbiest (Faculty Club), Jan Callewaert (The Fourth, 
Tafelrond), burgemeester Louis Tobback en Yannick Bouts (The Fourth) heffen het glas tijdens de opening van het 
nieuwe terras.

Verjaardagswandeling voor het goede doel
De bekende wijnhandelaar Marc Dulst 
vierde recent zijn vijftigste verjaardag 
op een bijzondere manier. Hij vertrok 
op een pelgrimstocht die hem onder 
meer tot in Santiago de Compostella 
bracht. Op verschillende trajecten 
wandelde hij in totaal 251 km of 
418.333 stappen. Die stappen liet hij 
sponsoren voor een goed doel, in dit 
geval de vzw Honk, een Leuvens 
woon- en zorgproject voor jongeren 
met een beperking.

Op zondag 17 juni stapte Marc Dulst 
met een honderdtal sympathisanten 
van de luchthaven in Zaventem naar 
het Honk-huis aan de Adolphe Bastin-
straat in Leuven. Na afloop van deze 
tocht vond aan De Spuye in Heverlee 
een terugkeerfeest plaats waar de 
vele sympathisanten samen met 
Marc konden genieten van de hoogte-
punten van deze pelgrimstocht. De 
actie leverde maar liefst 21.420 euro 
op voor de vzw Honk. 

Op de foto: 
Marc Dulst aan 
kilometerpaal ‘0’ 
in Kaap 
Finisterre, 
tegenwoordig 
het eindpunt van 
de pelgrimsroute 
naar Santiago 
de Compostella.
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Krijg zoveel méér met de nieuwe Kia Ceed.
Krachtige looks, een sportief en dynamisch rijgedrag en massa’s slimme technologieën: rijvakassistent, 
waakzaamheidsassistent voor de bestuurder, automatische noodrem, automatische grootlichten… allemaal standaard. 
Plus 7 jaar garantie* en 7 jaar map updates**. Nog iets aan toe te voegen? Jawel, uw “Wow!” wanneer u zijn geweldige 
rijdynamiek zelf zult ervaren tijdens een proefit.

De nieuwe Ceed nu 
bij uw concessiehouder.  
Test hem als eerste. 

De nieuwe Kia Ceed.
Krijg zoveel méér.

(1) Volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagens 3,8 - 6,4 l/100 km en de CO2 uitstoot 99 - 145 g/km. Vanaf 1 september 2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001.

 99 - 145 g/km (NEDC(1))3,8 - 6,4 l/100 km (NEDC(1))

* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
**  Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een  

 periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
*** Foto ter illustratie.
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Leuvens toerisme groeit explosief
De Leuvense hotels en B&B’s noteerden vorig jaar meer dan 
512.000 overnachtingen. Tien jaar geleden waren er dat nog 
maar de helft. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. 
Uit een enquête die werd afgenomen bij vierduizend toeristen 
blijkt bovendien dat Leuven een tevredenheidsscore krijgt 
van 83%. Dat is bijzonder hoog. De forse promotie die het 
stadsbestuur en Toerisme Leuven voerden en het in de kijker 
zetten van de Vlaamse kunststeden door Toerisme Vlaanderen, 
heeft duidelijk gewerkt.

“Vorig jaar gingen we in Leuven voor 
het eerst over de kaap van een half mil-
joen overnachtingen. Voor een stad met 
iets meer dan 100.000 inwoners is dat 
behoorlijk veel. De belangrijkste kant-
tekening die we hierbij echter moeten 
maken, is dat de vele dagjestoeristen 
niet opgenomen zijn in deze cijfers. Het 
werkelijke aantal bezoekers ligt dus 
nog veel hoger. De horeca en de mid-
denstand in het algemeen hebben dat 

de voorbije paar jaar ongetwijfeld kun-
nen vaststellen”, zegt Dirk Vansina, 
schepen van Toerisme. 

Toerisme Vlaanderen vroeg tussen april 
2017 en april 2018 aan vierduizend ver-
blijfstoeristen naar de reden van hun 
komst, hun activiteiten en hun tevre-
denheid van het bezoek. Als motivatie 
om Leuven te bezoeken worden zowel 
het erfgoed als de historische gebou-

wen opgegeven (30%), maar ook lekker 
eten en drinken (50%) scoort hoog op 
het verlanglijstje. 85% bezoekt een 
monument, een kerk of museum M.

Ook opvallend: 75% van de bezoekers 
gaat op restaurant of drinkt een glaasje 
in een café of op een terrasje. Daarmee 
scoort Leuven 25% boven het gemid-
delde. “Onze historische gebouwen en 
bier zijn belangrijke troeven in onze 
promotie en die aanpak is duidelijk 
succesvol”, zegt Dirk Vansina.

Al evenzeer opmerkelijk: de Leuvense 
toeristen hebben een gemiddelde leef-
tijd van 55 jaar en zijn daarmee 10 jaar 
ouder dan in de andere Vlaamse kunst-
steden. Vansina verklaart dit doordat de 
promotie zich vooral richt op de cultu-
rele meerwaardezoeker en die is iets 
ouder dan de gemiddelde massatoerist. 
Ook belangrijk: Leuven krijgt met 98% 
ook een absolute topscore inzake vei-
ligheidsgevoel, een aanzienlijk hoger 
cijfer dan het gemiddelde in de kunst-
steden.

Met een algemene tevredenheidsscore 
van 83% haalt Leuven eveneens een 
grote onderscheiding. Een minpuntje is 
dat volgens opmerkingen van een aan-
tal bezoekers de toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking beter zou 
kunnen. Toerisme Leuven werkt 
momenteel een wandeling uit voor 
bezoekers met een beperking. Ook de 
vlot toegankelijke horecazaken zullen 
meegenomen worden in deze info. Ten 
slotte blijkt dat bezoekers vooral bele-
ving willen en daarop zal Leuven zich 
de komende tijd ook blijven richten.

Leuvenaars opnieuw BBQ-kampioen in Wenen
Het Leuvense barbecueteam Smoke 
On The Wild Side werd tijdens de 
prestigieuze Vienna BBQ Days die 
half juli plaatsvonden in de Oosten-
rijkse hoofdstad Wenen voor het 
tweede jaar op rij uitgeroepen tot 
‘Grand Champion’. In een paar 
nevencategorieën kaapten ze ook de 
titel ‘Champion Chili con Carne’ en 

‘Champion Dessert’ weg. Tevens werden nog twee tweede plaat-
sen en nog twee derde plaatsen in andere categorieën gehaald.

Het team rond de Leuvense chefs Guy Vantoortelboom 
(restaurant Kokoon, traiteur De Kapucijn) en Stijn Gille 
(restaurant Mykene) kan nu in principe opnieuw deelne-
men aan het wereldkampioenschap in de Verenigde Sta-
ten. Vorig jaar haalden ze daar alvast mooie resultaten. Dit 
jaar zal het Belgische team wegens tijdgebrek niet kunnen 
afreizen naar de USA, waardoor de tweede beste van het 
festival in Wenen kan deelnemen aan het wereldkampi-
oenschap: dat is het barbecuerestaurant BBQ Suncity uit 
Szeged (Hongarije).
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SBB ondersteunt ondernemers en 
vrijberoepsbeoefenaars als een echte coach. 
Of je nu start met je eigen zaak, deel uitmaakt 
van een groepspraktijk of een familiebedrijf 
runt, onze specialisten begeleiden je in elke 
fase van je ondernemersverhaal. 
Ons persoonlijk advies - op maat van 
elke klant - in combinatie met onze 
performante digitale tools garanderen een 
resultaatsgerichte aanpak. Zo bouwen we 
samen aan jouw succes.

SBB Accountants & Adviseurs
Vuurkruisenlaan 2, 3000 Leuven
tel. 016 24 51 59 | fax 016 24 70 27
leuven@sbb.be | sbb.be

Op zoek naar de beste 
partner om mee te 
bouwen aan jouw succes?

Tiensesteenweg 228 - 3001 Heverlee - T: 016 22 43 54    
Hoornzeelstraat 28A - 3080 Tervuren - T: 02 767 23 73

www.grietens.be

Specialist alle  
huishoudtoestellen

beter, maar niet duurder
GRIETENS ELEKTRO

beter, maar niet duurder
GRIETENS ELEKTRO

IN HET WOUD 
S l a a p m o d e  e n  H u i s h o u d l i n n e n

Brusselsestraat 38 – 40 • 3000 Leuven
016/22 53 15 • inhetwoud@skynet.be

Webshop www.inhetwoud.be
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Zenjoy is de digitale spil tussen 
kennis en aantrekkelijk design
Een doorgedreven technische kennis in combinatie met een 
neus voor stijlvol webdesign en boeiend grafisch ontwerp: 
dat is het eerder uitzonderlijke succesrecept van Zenjoy, 
een jong Leuvens bedrijfje dat zich onder meer profileert als 
een creatieve webbouwer en app ontwikkelaar. Het brede 
werkterrein van deze dynamische onderneming omvat zowel de 
ontwikkeling van kleine websites als e-projecten gecombineerd 
met mobiele toepassingen. Tot zijn talrijke visitekaartjes 
behoren zowel de uitwerking van digitale strategieën, 
zoekmachineoptimalisatie en content marketing als webdesign 
op maat, website- en app ontwikkeling, grafische ontwerpen, 
e-commerce en de ontwikkeling van webshops. 

Zoals zovele grote bedrijven zag ook 
deze start-up het licht gewoon in een 
huiskamer, waarna deze naar het 
bedrijvencentrum in Haasrode en een 
locatie in Korbeek-Lo verhuisde om in 
augustus 2016 neer te strijken op zijn 

huidige vestiging aan de Naamsesteen-
weg in Heverlee. Hun actuele locatie in 
een ruim en modern pand bevalt de 
medewerkers prima, want regelmatig 
komen er mensen binnenvallen voor 
bv. de ontwikkeling van een app. 

“We onderzoeken wat ervoor zorgt dat 
mensen op websites klikken en zijn ook 
bezig met alles wat te maken heeft met 
technologie en gedragsverandering en 
hoe we dat proces kunnen ondersteu-
nen met technologie”, vertellen venno-
ten Koen Dewit en Leen Buelens. De 
naam ‘Zenjoy’ is een idee van hun 
derde medevennoot, co-founder en 
managing director Peter Dedene.

“Ikzelf ben psycholoog van opleiding en 
heb een verleden in het jeugdwerk en 
in HR-consulting. Peter was begonnen 
aan een doctoraat, maar is dan aan de 
slag gegaan als software-engineer bij 
IBM. We hebben gepraat over de grens 
tussen de softe kant (stress, psycholo-
gie, omgaan met mensen, …) en het 
gegeven dat je in een eerder menswe-
tenschappelijke omgeving iets moois 
kan realiseren als je een Excel opent. 
Vervolgens hebben we gekeken op de 
grens tussen de twee inzake bedrijfs-
cultuur en de quarterlife crisis, waarbij 
we merkten dat we inzake bedrijfscul-
tuur ook een verschil kunnen maken. 
Technologie mag volgens ons geen 
stress veroorzaken en moet net toela-
ten om oprecht van het leven te genie-
ten doordat we voortgestuwd door onze 
drive en energie in een aangename 
sfeer iets moois en leuks kunnen afle-
veren aan onze klanten-werkgevers”, 
vertelt Koen Dewit.

De zaken gaan in elk geval goed, want 
de drie vennoten richtten Zenjoy pas in 
augustus 2011 samen op en hebben 
intussen al drie voltijdse werknemers 
in dienst, wat het aantal voltijdse equi-
valenten op zes brengt. Intussen zijn ze 
zelfs nog naarstig op zoek naar extra 
development-talenten, die echter niet 
zo makkelijk te vinden zijn.

“We krijgen steeds grotere projecten 
aangeboden, waarmee we echt het ver-
schil kunnen maken en een serieuze 
meerwaarde kunnen vormen omdat we 
enerzijds over heel sterke technische 
profielen beschikken en anderzijds de 
human sciences-technieken beheersen. 
Voor gewone websites is de vraag ech-

“Bij grotere projecten kunnen we het verschil maken omdat we enerzijds over heel sterke technische profielen 
beschikken en anderzijds de human sciences-technieken beheersen”, menen Koen Dewit en Leen Buelens. 
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De Nieuwe Hyundai Tucson

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
**Hyundai Tucson 1.6 GDi Inspire (benzine 132pk). Aanbevolen catalogusprijs (1) € 25.299 - € 2.300 korting (2) = € 22.999 huidig aanbod(2) – € 2.000 Ecobon(3) = € 20.999 huidig aanbod inclusief Ecobon(2). (1) Door invoerder aanbevolen verkoopsprijs, 
(2) BTWi, aanbod geldig voor particulieren van 01/09/2018 t.e.m. 30/09/2018, tenzij eerdere uitputting van voorraad. (3) Ecobon: u kunt alleen van een Ecobon genieten bij inlevering van een volledige wagen van meer dan 10 jaar oud waarvan u eigenaar 
bent en sinds meer dan 6 maanden ingeschreven op uw naam. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 

229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB Niet contractuele foto. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

4,8 - 7,5 L/100KM • 125 - 173 G CO2/KM (NEDC 2.0)

Ontdek de Nieuwe Tucson bij uw Hyundai verdeler tijdens de 
Opendeurdagen van 14 tot 23 september. Open op zondag 16 en 23/09. 
Condities op het hele gamma !

Er is al een Nieuwe 
Tucson vanaf

€ 20.999**
(Ecobon inclusief)(3)

 Kessel-Lo Motors    Diestsesteenweg 600, 3010 Kessel-Lo    Tel 016 26 16 77

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

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

Geniet elke zondag van onze verrukkelijke buffetten.

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

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

Lindenhof • Booischotsestraat 1 • 3128 Baal • 016 53 52 37 
info@feestzaallindenhof.be • www.feestzaallindenhof.be
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ter uiteraard nog altijd vele malen gro-
ter”, weet Koen Dewit.

Digital agency
“Eigenlijk zijn we een digital agency 
dat een multidisciplinaire aanpak 
hanteert en zijn opdrachten van a tot z 
afhandelt, van branding en het ont-
werp van een logo over de ontwikke-
ling van een huisstijl tot complexe 
applicaties en marketing. Onze sterkte 
ligt in de iets complexere web- en 
mobiele oplossingen”, vult Leen Bue-
lens aan.

Zo realiseerde Zenjoy het project 
SmartStop (webdesign, app en web-
siteontwikkeling) in opdracht van het 
Vlaams Instituut Gezond Leven (vroe-
ger het Vlaams Instituut voor Gezond-
heidspromotie en Ziektepreventie of 
VIGeZ), waarbij het een app ontwik-
kelde voor mensen die willen stoppen 
met roken. Die werd ludiek aange-
bracht, maar wel onderbouwd door 
technische principes. Hij maakt de 
face-to-face interactie met de hulpver-
lener nuttiger en krachtiger, waarbij 
een tabacoloog de betrokkenen kan 
opvolgen zodat men hiermee iets 
meer kan doen.

“We ontwikkelen dus zowel kleine 
websites als grote projecten die 
typisch zijn voor gedragsverandering 
en doen beide op ons eigen platform 
Nimbu, een stevig stuk software. Zo 
gebruikt het Leuvense bedrijfje Ecto-
sense, een start-up van de KU Leuven 
die vernieuwende technologie maakt, 
data die het via allerlei ‘wearables’ 
gaat verzamelen en waarvoor het een 
algoritme heeft geschreven dat draait 
in de cloud. Die data van patiënten 
worden thuis in hun omgeving geme-
ten en doorgestuurd naar de cloud. De 
app die alle data verzamelt, het plat-
form waar de data terechtkomen en 
de dashboards voor artsen draaien 
allemaal bij ons. De blackbox, waarin 
alle berekeningen gebeuren, draait bij 
hen. Als er een rapport uitkomt, komt 
dat terug bij ons”, verklaren Koen 
Dewit en Leen Buelens.

Andere opdrachtgevers zijn de website 
gravura.be, gespecialiseerd in op maat 
gemaakte en gepersonaliseerde siera-
den, en een juwelierszaak in de Diest-
sestraat (een e-commerce-project met 
een module waar je hangertjes kan 
graveren en bestellen), evenals Schoe-

nen Ruytings (e-commerce, webdesign, 
webshopontwikkeling en integratie 
met alle voorraadsystemen).

“We zijn lid van Leuven MindGate, waar-
voor terecht middelen worden vrijge-
maakt, en stonden een viertal jaar gele-
den mee aan de wieg van 'Leuven Star-
tups', een low level-project waarbij we 
samen met onder meer An Tanghe van 
Voka en Omar Mohout 'dé start-up spe-
cialist van Vlaanderen' getracht hebben 
een soort grassrootbeweging te starten. 
Tot dan was iedereen in Leuven immers 
vooral op zichzelf bezig, in tegenstelling 
tot in andere steden. Leuven.Inc (Leuven 
Innovation Networking Circle) moest 
wel weten wat we aan het doen waren. 
De events creëerden een hechte band en 
schiepen het gevoel dat we als Leuve-
naars samen echt iets aan het realiseren 
waren, in tegenstelling tot andere net-
werken waarin sommigen het achterste 
van hun tong niet laten zien. Die events 
werkten dus echt wel”, luidt het.

Zenjoy werkt zowel voor heel kleine als 
voor heel grote klanten. “We richten 
ons tot twee grote doelgroepen en zijn 
actief in twee sectoren: de meer tech-
nologische bedrijven zoals Ectosense 
en Elsyca, een wereldspeler in zijn 
niche die op de Remysite in Wijgmaal 
simulatiesoftware maakt in de elektro-
chemie (ze bezitten een heel goede 
technische kennis, maar hebben weinig 
feeling met design zodat wij die ver-
taalslag kunnen maken) enerzijds en 
aan de andere kant meer de sociale en 
de gezondheidssector waarin we de 
omgekeerde beweging kunnen maken 
met de technische kennis.”

“Zo verzorgen we het intranet, de team-
site, het forum en de brievenbus voor de 
kinderen- en jongerensite en -telefoon 
Awel.be en werken we ook voor de Leu-
vense non-profitorganisatie Gezondheid 
en Wetenschap en het activiteitencen-
trum voor personen met een handicap 
'Het Balanske' in Tielt-Winge. Andere pro-
jecten zijn BackUp door Zelfmoord 1813 
(mobile design, app ontwikkeling), Fit in 
je Hoofd van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven en commerciële opdrachten zoals 
een app en platform voor Ageas en de 
wereldwijde interne communicatie die 
we hiervoor gemaakt hebben”, melden 
Leen Buelens en Koen Dewit.

Monstertjes
Zenjoy besteedt weinig deelopdrachten 

uit en zoekt daarom nog nieuw talent. 
Het werkt wel samen met copywriting-
bureaus voor heel specifieke marketing 
van a tot z. “Een logo designen kunnen 
we zelf perfect. We zijn ook graag crea-
tief bezig, zoals blijkt uit de monstertjes 
die we hebben getekend voor SmartStop 
en voor de jongerenwebsite noknok.be. 
We hebben deze figuurtjes afzonderlijk 
getekend, maar je kan ook zelf een 
figuurtje samenstellen. We hebben nog 
niet veel salesacties opgezet en bouwen 
onze bekendheid vooral op door mond-
aan-mondreclame, waardoor er voorlo-
pig weinig voorspelbaarheid zit in onze 
werking en we veel reactievoetbal spe-
len. Tot vandaag nemen we heel veel 
projecten aan die we leuk vinden en die 
op ons pad komen aangewaaid. We kun-
nen nog niet goed sturen”, beseffen 
beide vennoten.

Zenjoy kan zowel heel strak als zeer 
speels ontwerpen, naargelang de niche 
van de klant. Zo ontwikkelde het even-
goed de branding (het logo) als de veel 
strakkere website voor Biteflies, een 
start-up met vestigingen in Antwerpen 
en in San Francisco die de farmasector 

Zenjoy is gevestigd op de Naamsesteenweg in 
Heverlee, waar regelmatig mensen komen 
binnenvallen voor bv. de ontwikkeling van een app.
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wil bijstaan bij de ontwikkeling van 
medische wearables. Dit bedrijfje biedt 
een set van wearables aan waarmee je 
alles kan registreren en dan zien wat 
relevant is. Zenjoy deed ook het webde-
sign voor AnSem op de Esperantolaan 
in Heverlee, dat hoogtechnologische 
chips op maat maakt.

“We krijgen wel steeds meer vragen 
vanuit de gezondheidssector. Er 
bestaan talrijke alternatieven, maar 
ons grote voordeel is dat we zowel heel 
grondige technische kennis als creatief 
ontwerptalent in huis hebben waar-
door we een geleidelijk doorgangpad 

tussen beide vaardigheden kunnen aan-
bieden. Door die combinatie kunnen we 
zowel iets technisch uitwerken voor een 
opdrachtgever die niet technisch aange-
legd is als een oplossing zoeken die 
haalbaar, schaalbaar en op maat is voor 
mensen met een wild idee en een 
beperkt maar toch voldoende groot bud-
get. Bovendien beginnen we steeds met 
veel enthousiasme aan elk project, dat 
ons altijd interessante leermomenten 
biedt. We kregen dan ook al vaak de 
commentaar, o.a. van Voka, dat we geen 
echte ondernemers zijn omdat we niet 
hard genoeg zijn en niet commercieel 
genoeg denken”, glimlacht Koen Dewit.

”Alles wat we doen gebeurt in nauw 
overleg met de klant. Hiervoor kunnen 
we terugvallen op een heel divers, geta-
lenteerd en creatief team. Zelfs ons 
eigen logo is gemaakt door één van 
onze collega’s, Jeroen Nouwen, die een 
warme passie koestert voor houtbewer-
king”, glunderen Koen Dewit en Leen 
Buelens.

Zenjoy
Naamsesteenweg 187
3001 Heverlee
tel. 016 43 93 81
www.zenjoy.be

600 jaar KU Leuven
In 2025 viert de KU Leuven haar zeshonderdste verjaardag. 
Daarmee behoort zij tot de oudste universiteiten van 
Europa. Zij is ook de oudste universiteit van de Lage Lan-
den en wereldwijd de oudste van alle nog bestaande 
katholieke universiteiten. 

“Die datum lijkt nog ver maar met het vieren van derge-
lijke belangrijke verjaardagen kan men niet vroeg genoeg 
starten. Trouwens, we dromen nu reeds van Leuven als 
Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Ik ben ervan over-
tuigd dat deze verjaardag zowel voor de KU Leuven als 
voor onze stad een buitenkans van formaat is om het 
imago van de universiteit en de stad nog te versterken en 
om het samenleven tussen Leuvenaar en student extra in 
de verf te zetten. Een win-win-situatie voor beide par-
tijen”, verklaart gemeenteraadslid Luc Ponsaerts.

De universiteit is ter gelegenheid van haar verjaardagen 
steeds gul geweest voor Leuven. In 1975, ter gelegenheid 
van 550 jaar Alma Mater, werd het standbeeld van Fonske 
geschonken aan de stad. Vijfentwintig jaar later was het 
de beurt aan Jan Fabre om een geschenk te ontwerpen. Dat 
werd de ‘Totem’ op het Mgr. Ladeuzeplein.

“De huidige rector, Luc Sels, heeft duidelijk laten weten 
dat samenwerking nodig is tussen universiteit en stad om 
de gebouwenpracht van de unief te tonen. Terecht zegt hij 
dat Leuven op toeristisch vlak een sterkere magneet zou 
kunnen zijn dan vandaag als er meer wordt samenge-
werkt. We kunnen de rector alleen maar volmondig gelijk 
geven. De Alma Mater kan alleen maar winnen aan pres-
tige en uitstraling wanneer ze de factor traditie nog meer 
accentueert, terwijl de stad deze toeristische troef te wei-
nig ontgint”, aldus Ponsaerts. 

“Gelukkig beweegt er iets. Ik denk aan de museumzaal in 
de universiteitshallen die werd opengesteld voor het 

publiek, maar ook aan de universiteitsbibliotheek. In een 
interview verklaarde de rector dat hij tegen het feestjaar 
een groot centraal universitair museum wil. Dat zou in 
ieder geval een fantastische troef zijn voor Leuven. Mis-
schien moet men ook eens nadenken over een masterplan 
rond de inrichting van de publieke ruimte in het histori-
sche hart van de universiteit (Naamsestraat, Hogeschool-
plein, …) zodanig dat deze omgeving een mooi geheel 
vormt. Het wordt in ieder geval een verjaardag om naar uit 
te kijken”, besluit Luc Ponsaerts.

Foto: Toerisme Leuven.
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50-jarig Lukemieke leerde 
Leuven vegetarisch tafelen 
Met een groot feest waarbij de stad Leuven de Vlamingenstraat 
afsloot en de uitbaters buiten een strand met dito stoelen en 
een kinderbadje inrichtten en binnen nog twee bars en een 
crèche installeerden, vierde restaurant Lukemieke op 26 mei 
zijn vijftigste verjaardag. Op een bepaald ogenblik waren maar 
liefst 200 gasten aanwezig. Ook na zijn halfeeuwfeest gaat dit 
vegetarische restaurant, dat destijds een nieuwe trend zette, 
met stevige moed op de ingeslagen weg verder.

Lukemieke is de voorbije vijf decennia 
uitgegroeid tot een naam als een klok 
en een vaste waarde inzake ‘natural 
comfortfood' en de veggiekeuken, al is 
deze zaak intussen al wel aan zijn 
derde uitbaters toe. “De naam ‘Luke-
mieke’ komt van Luk en Mieke, die vijf-
tig jaar geleden verderop in een huisje 
in de Vlamingenstraat richting Park-
straat een winkeltje met een paar 
tafeltjes openden. In de jaren ’70 van 
de vorige eeuw lieten ze hun zaak over 

aan de tweede uitbater die het 25 jaar 
geleden, toen Lukemieke reeds op het 
huidige adres gevestigd was, aan ons 
overliet”, overloopt zaakvoerder Miriam 
Bruggeman de geschiedenis van het 
restaurant.

In haar eetzaak is binnen plaats voor 45 
gasten en worden buiten nog veertig 
couverts geschikt op het achtertuinter-
ras. “We beschikken over een riante 
tuin en over twee zaaltjes, zodat groep-

jes in een afzonderlijk zaaltje kunnen 
zitten. Onze klanten zijn uiteraard 
onder meer vegetariërs, maar de grote 
meerderheid bestaat waarschijnlijk uit 
mensen die gewoon gezond willen 
eten. We bieden trouwens ook afhaal-
maaltijden aan met vele groenten, die 
populair zijn omdat aan het klaarma-
ken van groenten uiteindelijk het 
meeste werk is”.

“Onze gasten zijn afkomstig uit het 
Leuvense, Kortenberg, Tervuren en zelfs 
de regio rond Tienen en Diest. We ver-
welkomen tevens heel wat tafelaars die 
vroeger in Leuven gestudeerd hebben 
en die uit nostalgie en sympathie nog 
eens bij ons langskomen. We onthalen 
trouwens klanten uit alle leeftijdscate-
gorieën, van jongeren tot oudere gezin-
nen”, deelt de zaakvoerder trots mee.

Lukemieke is gevestigd in een ruime 
burgerwoning en in het sobere interi-
eur werd veel hout gestopt, van de 
stoelen over de tafels tot de vloer. 
Vooraan liggen wel tegels. Miriam 
Bruggeman heeft elf personen (niet 
altijd voltijds) in dienst, onder wie 
haar enthousiaste dochters Sofie en 
Sarah Doumen.

Variatie
“We hanteren een beperkte kaart 
omdat we eraan houden dat al onze 
gerechten vers zijn. Hierbij beginnen 
we echt van nul en kopen we niks dat 
al (half) klaargemaakt is. We werken 
ook niet met bokalen, diepvriesproduc-
ten of sauzen. Elke dag offreren we een 
andere dagschotel en om de week een 
andere gratinschotel. Dagelijks bieden 
we ook slaatjes en verse soep aan. 
Vooral de variatie vinden onze gasten 
leuk; we combineren vaak tot twintig 
soorten groenten op hun bord”.

“Onze dagschotel verzamelt drie ver-
schillende koude en drie warme 
gerechtjes op één bord. Vooraf wordt een 
slaatje geserveerd. We maken ook zelf 
onze desserten, vooral taarten (fruit-
taarten, crumbles, chocoladetaarten, 
kaastaarten, een paar heel barokke taar-
ten zoals dikke chocoladetaarten, …), en 

Miriam Bruggeman (m.) laat zich o.m. bijstaan door haar enthousiaste dochters Sofie (l.) en Sarah Doumen (r.).
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bereiden tevens lekkere tiramisu, cho-
comousse en in de zomer fruitsla. En 
we bakken zelf ons brood”, vertelt 
Miriam honderduit.

Lukemieke pikt ook in op de in nostal-
gie gedrenkte heropbloei van vergeten 
groenten zoals rammenas, koolrabi en 
rode bieten. Zelf heeft ze het wel begre-
pen op romanesco, of groene torentjes-
bloemkool, die ze een mooie en lekkere 
groente noemt.

De zaakvoerder is ook enthousiast over 
de uitstekende locatie van Lukemieke, 
naast het stadspark in een relatief rus-
tige straat vlak bij het stadscentrum. 
Alleen over het verkeerscirculatieplan 
toont ze zich iets minder enthousiast.

Lukemieke
Vlamingenstraat 55, Leuven
Tel. 016 22 97 05
www.lukemieke.be

Lukemieke huist  in een ruime burgerwoning in de relatief rustige Vlamingenstraat, op een boogscheut van 
het stadshart.

Steunmaatregelen fiscus 
bij hinder door werken 
Voortaan hebben ondernemingen de mogelijkheid om 
ook bij de fiscus steunmaatregelen te vragen wanneer 
zij hinder ondervinden door infrastructuurwerken. 
Deze steunmaatregelen geven ondernemingen financi-
ele ademruimte en laten hen toe om tijdelijke financi-
ele moeilijkheden te overbruggen. Het gaat om werken 
die lopen of begonnen zijn vanaf 1 maart 2018. Boven-

dien moet de looptijd van de werkzaamheden mini-
mum een jaar bedragen en moeten ze een volledige 
heraanleg van de infrastructuur (wegdek, voetpaden, 
parkeerplaatsen, …) omvatten.

Na overleg tussen de minister en de administratie worden 
concreet drie steunmaatregelen voorzien bij moeilijkhe-
den bij het betalen van de bedrijfsvoorheffing, de btw, de 
personenbelasting, de vennootschapsbelasting en/of de 
rechtspersonenbelasting: een afbetalingsplan, de vrijstel-
ling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van 
boetes wegens niet-betaling. Dossiers zullen volgens de 
geijkte procedure door de administratie beoordeeld en 
opgevolgd worden. De federale overheidsdienst Financiën 
zal voor deze maatregelen de nodige toelichting voorzien 
op haar website.

De onderneming kan per schuld een aanvraag indienen bij 
Financiën om de steunmaatregelen te ontvangen. Daarbij 
moeten het bestaan van de werken en de financiële moei-
lijkheden worden aangetoond. De aanvraag kan via een 
modelformulier per brief of per mail worden ingediend bij 
ontvangst van een aanslagbiljet of een betaalbericht 
inzake btw. Binnen de 30 dagen na de aanvraag zal de 
onderneming een antwoord ontvangen. Het Regionaal 
Invorderingscentrum bevoegd voor de gemeente van de 
onderneming, dient als centraal contactpunt.    
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Sint-Jacobskerk wordt gered  
van verval
De middeleeuwse Sint-Jacobskerk is sinds 1938 beschermd als 
monument. Het gebouw aan het Sint-Jacobsplein staat reeds 
55 jaar leeg, wordt al decennia lang niet meer gebruikt voor 
religieuze doeleinden en is destijds neergezet op moerassige 
ondergrond. Daardoor kampt de kerk al sinds de oorsprong 
met stabiliteitsproblemen. Een aantal jaren geleden vreesde 
men zelfs dat het gebouw zou kunnen instorten. Na een 
gedetailleerd vooronderzoek blijkt het toch mogelijk de kerk te 
redden van verder verval.

Aannemer Monument Vandekerckhove 
uit Ingelmunster is begin augustus in 
opdracht van de stad Leuven begonnen 
met de globale stabiliteitswerken en 
krijgt 14 maanden tijd om die af te ron-
den. De Vlaamse overheid subsidieert 
dit project met ruim 2 miljoen euro. In 
een latere fase volgen het ontwerp van 
eigenlijke restauratiewerken van de 
kerk en de uiteindelijke invulling. Dat 
kan een bestemming voor openbaar 
nut zijn, maar evengoed een handels-
project.

De Sint-Jacobskerk geeft als het ware een 
les in bouwstijlgeschiedenis: de 
romaanse toren, met zijn befaamde ‘dui-
velsklokje’ dat buiten aan de torenkap 
hangt (één van de zogenaamde ‘wonde-
ren’ van Leuven), dateert uit het begin 
van de dertiende eeuw, met uitzondering 
van de spits. Dit is het enige onderdeel 
dat nog overblijft van de oude romaanse 
kerk die hier oorspronkelijk stond.

Het gotische schip dateert uit de periode 
rond 1300 en de dwarsbeuk werd 

gebouwd in de jaren 1467-1488. Dit 
gebeurde door Matthijs de Layens, één 
van de bouwmeesters van het Leuvense 
stadhuis. De zijkapellen zijn in de loop 
van de zestiende eeuw gebouwd en het 
koor ten slotte werd aan het einde van 
de achttiende eeuw heropgericht.

Sinds de eerste bouwperiode in de mid-
deleeuwen kent de Sint-Jacobskerk sta-
biliteitsproblemen die men in de loop 
der eeuwen op verschillende manieren 
heeft proberen op te lossen. Een aantal 
jaren geleden werd zelfs gedacht aan 
afbreken of enkel nog de toren te 
behouden als herinnering. Nadat de 
jongste jaren nieuwe bouwtechnieken 
werden ontwikkeld, ontstond de hoop 
dat men het kerkgebouw toch zou kun-
nen redden.

Enkele jaren geleden voerde het gespe-
cialiseerde ingenieurs- en studiebureau 
Triconsult uit Lummen een gedetail-
leerd vooronderzoek uit. Samen met 
studiebureau De Clercq, Studio Roma 
en studiebureau BEC werd tevens een 
analyse gemaakt van de stabiliteit van 
de bestaande structuren en werd een 
plan opgesteld voor het uitvoeren van 
stabiliteitsingrepen en herstelprocedu-
res. Het vooronderzoek leidde tot de 
opstelling van een uitvoeringsdossier 
voor de globale stabiliteitswerken van 
de Sint-Jacobskerk.

“In 2013 keurde de Leuvense gemeente-
raad het bestek voor een stabilisering 
goed. De kosten werden toen geraamd 
op 2,8 miljoen euro. Uiteindelijk schreef 
de aannemer in voor een bedrag van 2,5 
miljoen euro. “In 2017 kregen we groen 
licht om het dossier  voort te zetten en 
werd ruim 2 miljoen euro subsidie 
(80%) toegekend door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse 
overheid”, vertelt schepen van Monu-
mentenzorg Dirk Vansina. 

“Onder de schip- en vieringkolommen 
evenals onder de westertoren worden 
110 micropalen geboord. Deze funde-
ringspalen reiken 14,5 tot 15 m diep 
onder het huidige vloerniveau. Deze 
ingreep moet er voor zorgen dat de Sint-
Jacobskerk voor het eerst in zijn 

Dirk Robbeets (schepen van Openbare Werken), Lien Neyns (architecte stad Leuven), Gert Heirman (ingenieurs- 
en studiebureau Triconsult) en Dirk Vansina (schepen van Monumentenzorg) zijn tevreden dat er eindelijk hoop 
is voor een nieuwe toekomst voor de Sint-Jacobskerk. 
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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
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800-jarige geschiedenis gefundeerd zal 
zijn op voldoende draagkrachtige grond. 
Om de bestaande schipkolommen te 
verstevigen zal een speciale wapening 
aangebracht worden. Op verschillende 
plaatsen zullen metalen ankers worden 
ingewerkt om de kolommen van de vie-
ringtoren te verankeren aan het dwars-
schip en de hoofdbeuk van de kerk en 
om de westertoren te consolideren”, legt 
Gert Heirman van Triconsult uit.

“De gewelven van de zijbeuken, die in 
de periode van de sluiting van de kerk 
(1963) werden verwijderd, zullen wor-
den teruggeplaatst. Tussen de bovenlig-
gende moerbalken zullen houten loop-
bruggen en verlichting aangebracht 
worden waardoor de zolders van de zij-
beuken opnieuw bereikbaar zullen zijn 
voor regelmatige inspectie en periodiek 
onderhoud. Onder de moerbogen van 
de gewelven van het middenschip en 
de zijbeuken worden nieuwe metalen 
trekkers aangebracht om de spankrach-
ten van de gewelven op te vangen. Ook 
de luchtbogen van het middenschip, 
die in 2000 uit veiligheidsoverwegingen 
gedemonteerd werden, zullen na het 
plaatsen van metalen trekkers onder 
de gewelven worden teruggeplaatst”, 
vervolgt Lien Neyns, architecte bij de 
stad Leuven.

Archeologen
“Samen met de stabilisatiewerken 
wordt ook een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Archeologen zullen 1,10 m 
onder de huidige vloerbedekking gra-
ven tot ze de originele kerkvloer berei-
ken. Die werd destijds na overstromin-
gen verhoogd. Een vooronderzoek 
bracht voorlopig niets spectaculairs 
aan het licht. Alleszins zullen een aan-
tal vloergraven worden blootgelegd. De 
uitvoeringstermijn van het project 
komt in principe niet in het gedrang 
omdat het archeologisch onderzoek en 
de stabilisatiewerkzaamheden gelijktij-
dig worden uitgevoerd”, zegt schepen 
van Openbare Werken Dirk Robbeets.

Zodra de stabiliteit van de kerk 
opnieuw verzekerd is, kunnen ook de 
imposante ‘tijdelijke’ betonnen- en 
metalen steunstructuren uit de jaren 
‘60 van de vorige eeuw verwijderd wor-
den. Door al deze ingrepen blijven alle 
mogelijke restauratieopties open. Dit 

najaar wordt een traject gestart met het 
oog op de herbestemming en tijdelijke 
invulling van de Sint-Jacobskerk. De 
bestemming van het kerkgebouw staat 
op dit moment nog niet vast. Het kan 
een publieke ruimte worden met con-
cert- en congresfaciliteiten of mis-
schien een marktplek. Een werkgroep 
zal zich over de concrete voorstellen 
buigen.

“Het monument zal in ieder geval een 
rol spelen in de ontwikkeling van de 
Hertogensite, de geplande podiumkun-
stenzaal aan de Brusselsestraat, de toe-
komstige parking De Bruul en op ter-
mijn de heraanleg van het Sint-
Jacobsplein. Ook voor een kostenra-
ming van de restauratie is het nog te 
vroeg, maar dat bedrag zal alleszins in 
de miljoenen euro’s lopen”, besluit 
schepen Dirk Vansina.

Tweede Engskeskoers op 30 september
Op zondag 30 september organiseert de Ronde Tafel Leu-
ven voor de tweede maal de zogenaamde Engskeskoers of 
Duck Race. Die dag zullen op hetzelfde moment zowat 
15.000 plastic eendjes in de Dijle worden gedropt. De eige-
naars van de eerste eendjes die arriveren ter hoogte van 
de Dijleterrassen kunnen fraaie prijzen winnen, zoals een 
Volvo XC40, een op maat gemaakte matras, een iPhone, 
een elektrische fiets of een flatscreen televisie. 

De opbrengst gaat naar twee goede doelen, met name 
Transplantoux en het Fonds voor Kind en Orgaantrans-
plantatie van het UZ Leuven. Ter hoogte van de Dijleter-
rassen staan voor, tijdens en na de race drank- en eet-
standjes en een DJ. Er is ook kinderanimatie voorzien. De 
voorbije weken doken in het Leuvense straatbeeld al 
enorme eenden op ter promotie van het evenement.

Eendjes kosten 5 euro en kunnen worden gekocht bij de 
deelnemende handelaars of online via de website  
www.engskeskoers.be waar je ook alle praktische infor-
matie kan terugvinden.
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Geschiedenis van de  
Sint-Jacobskerk 
De oorsprong van de Sint-Jacobskerk zou een twaalfde-eeuwse 
kapel geweest zijn, opgericht in het gehucht Ter Biest, een 
woonkern in de vallei van de Voer. De naam Sint-Jacobskerk 
wordt voor het eerst vermeld in 1187 en vervolgens in 1222. 

De Sint-Jacobskerk is één van de vijf 
Leuvense kerken die al in de middel-
eeuwen een parochiekerk waren. Ze lag 
toen zowat 250 m buiten de eerste 
stadsmuur en was omgeven door een 
kerkhof dat de zone omvatte van de 
huidige Brusselsestraat, de Kruisstraat, 
de Pelgrimstraat en het Sint-
Jacobsplein. 

Reeds kort na de bouw in de dertiende 
eeuw kreeg de kerk af te rekenen met 
stabiliteitsproblemen door de moeras-
sige ondergrond. Reeds in 1480 werd 
voorgesteld de gewelven van de zijbeu-
ken te vernieuwen omwille van verzak-
kingen. Sinds 1938 is het gebouw 
beschermd als monument. Een jaar 
eerder was ook al de omgeving van de 
kerk beschermd als stadsgezicht. De 
Sint-Jacobskerk wordt ook wel één van 
de ‘zeven wonderen van Leuven’ 
genoemd omdat de klok ‘Barbara’ op 
een plaats buiten de toren hangt.

De eeuwen aanhoudende stabiliteits-
problemen leidden in 1963 uiteindelijk 
tot de sluiting van het kerkgebouw dat 
sindsdien ingrijpende consolidaties 
heeft ondergaan. De schilderijen, meu-
bels en andere kunstwerken werden 
verwijderd. In 1971 werden ingrijpende 
werken uitgevoerd. Tegen de pijlers van 
de kruising werden betonnen steunbe-
ren geplaatst. De vermeende oostelijke 
overhelling van de westelijke pijlers 
van de kruising werd gestabiliseerd 
door metalen buisstructuren tussen de 
westelijke en oostelijke pijlers. In de 
muren van het middenschip werden 
stalen I-liggers op buisstructuren aan-
gebracht. De druk op de zijbeuken werd 
ontlast door de verwijdering van de 
gewelven en de constructie van dwars 
geplaatste schoren in beton.

In 1994 werd de studie van de stabili-
teitsproblematiek van de Sint-Jacobs-
kerk hernomen. Sonderingen bevestig-
den het vermoeden van de beperkte 

draagkracht van de veenrijke bodem; 
anderzijds bleek het kerkgebouw sta-
tisch wel stabiel. De alarmerend ver-
vormde luchtbogen van het schip wer-
den in 2000 ontmanteld en vervangen 
door trekankers. Dringende instand-
houdingswerken werden uitgevoerd in 
2005-2006, voortgezet stabiliteitsonder-
zoek gebeurde in 2006-2007. 

De Sint-Jacobskerk was vele eeuwen 
lang een drukbezochte halte voor bede-
vaarders die vanuit Duitsland de lange 
weg naar Santiago (Sint-Jacob) de Com-
postella aflegden. Leuven lag op het tra-
ject van pelgrims die vanuit Keulen 
over Aken, Maastricht en Brussel naar 
Parijs trokken. Dat leverde voor de kerk 
ook inkomsten op en in de vijftiende 
eeuw beleefde ze een grote bloei. 

Er stonden toen liefst achttien altaren 
en in 1454 werd ze zelfs een (beschei-
den) kapittelkerk, een status die een 
nieuwe bouwcampagne inleidde. 
Ondanks zijn beperkte eigendommen 
en inkomsten gold het kapittel van de 
Sint-Jacobskerk tijdens de vijftiende en 
zestiende eeuw als een vooraanstaande 
kerkelijke instelling in het hertogdom 
Brabant. De deken was bewaarder van 
de privilegies van de Leuvense univer-
siteit en tal van kanunniken bereikten 
hoge kerkelijke posities. 

Het hoogaltaar werd er opgericht ter 
gelegenheid van de 450ste verjaardag 
van het Mirakel van het Heilig Sacra-
ment. De Sint-Jacobskerk herbergde 
sinds 1803 een fragment van de mira-
culeuze hostie van Middelburg. Die 
werd oorspronkelijk bewaard in het 
augustijnenklooster van Leuven, dat in 
1380 een deel van de in Keulen 
bewaarde hostie wist te verwerven. Het 
fragment in Leuven werd in 1794 in 
Duitsland in veiligheid gebracht, en na 
de Franse revolutie in 1803 door de Leu-
vense augustijnen geschonken aan de 
Sint-Jacobskerk. De sacramentstoren, 
opgericht in 1538 naar het voorbeeld 
van een soortgelijk exemplaar uit 1450 
in de Leuvense Sint-Pieterskerk is als 
één van de weinige in Vlaanderen nog 
altijd aanwezig in de Sint-Jacobskerk.
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30 jaar Hapje-Tapje      groots gevierd
De dertigste editie van het Leuvense culinaire festi-
val Hapje-Tapje was andermaal één groot feest.  
Zo’n 60.000 bezoekers kwamen genieten van het 
uitgebreide aanbod. Het circuit van Hapje-Tapje 
werd ook dit jaar weer wat groter en omvat nu naast 
de Muntstraat, de ’s Meiersstraat, het Hogeschool-
plein, de Tiensestraat, de Grote Markt en een stukje 
Naamsestraat, ook het Margarethaplein en het De 
Layensplein. Op de Oude Markt kon je terecht op de 
Biermarkt waar een vijftigtal speciale bieren te 
proeven waren.

Door de uitbreiding van het parcours werd het op 
geen enkel moment ongezellig druk en nam het wan-
delcomfort voor de bezoekers fors toe. Hapje-Tapje 
kwam dit jaar wat trager op gang dan anders, dat had 
ongetwijfeld te maken met het warme weer. Maar 
omstreeks 16 uur werd duidelijk dat het publiek 
andermaal de weg naar Leuven had gevonden.

Restaurant Rossi, de zaak van Felice Miluzzi aan de 
Standonckstraat ging met maar liefst drie culinaire 
prijzen aan de haal, een unicum in de lange geschie-
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30 jaar Hapje-Tapje      groots gevierd
denis van Hapje-Tapje. Zo ging de prijs voor het 
‘Beste Gerecht’ naar Rossi, met een eervolle ver-
melding voor Zarza. Het beste dessert werd door 
Mykene gemaakt. Ook de persprijs was voor Rossi 
met op twee Baracca en drie Savoye. De trofee voor 
de ‘Beste prijs-kwaliteit’ ging opnieuw naar Rossi 
met een eervolle vermelding voor Barba. De mooi-
ste stand was die van Bar Nine, vóór Savoye en Het 
Moorinneken. Het lekkerste bieraanbod was te vin-
den bij het Rock Café, vóór Revue en De Prof. 

Organisatoren Rikky Evers en Luc Ponsaerts kregen 
een gegraveerd koksmes omdat ze dertig jaar gele-
den aan de wieg stonden van Hapje-Tapje. In de 
namiddag ging op de Oude Markt voor de 35ste keer 
de Barmannenrace van start. Jessie Verberckmoes 
van Bar Nine won de race, Egy Selja van het Rock 
Café was de beste barvrouw. ’s Avonds zorgden 
eerst de jonge Leuvenaars van Stadswacht en 
daarna Raymond van het Groenewoud voor een 
muzikale afsluiter op de Oude Markt. Het was weer 
feest in Leuven!
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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

Stad kan beletten 
dat malafide winkel 
opent
Steden en gemeenten krijgen binnenkort meer mogelijk-
heden om op te treden tegen handelszaken die gebruikt 
worden voor criminele activiteiten. De federale minister-
raad heeft daarover een wetsontwerp over ‘bestuurlijke 
handhaving’ goedgekeurd. Burgemeesters en schepenen 
kunnen de vergunning weigeren voor handelszaken die op 
illegale wijze gefinancierd worden.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon 
merken gemeenten vaak dat er iets niet klopt. Maar tot nu 
toe konden ze met die wetenschap weinig doen. Ze moes-
ten wachten tot het gerecht in actie schoot en tot illegale 
praktijken waren vastgesteld.

Om de sluitingen effectief af te dwingen kunnen burge-
meesters zaken die ze bestuurlijk sluiten ook meteen ver-
zegelen en zelfs dwangsommen opleggen. Als er sprake is 
van terrorisme, drugs en mensenhandel kan een voorlo-
pige sluiting tot 18 maanden worden opgelegd.
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COMMENTAAR

Iedereen wil een zwaar beroep
De voorbije maanden liet de regering het pensioendebat evolueren 
tot een zinloze discussie over zware beroepen. Het blijft hierover 
onrustwekkend stil. De hervorming van het pensioensysteem is nochtans 
iets waarvan iedereen weet dat ze moet gebeuren, maar waarvoor 
duidelijk weinig animo bestaat om het te doen. Ernstige maatregelen 
om de toekomst van onze pensioenen, die van de volgende generatie en 
bij uitbreiding van de complete welvaartsstaat te versterken of veilig te 
stellen, werden tot dusver niet genomen. 

heeft zowat iedereen een zwaar beroep. 
Leg dat maar eens uit aan de mensen. 
Ongetwijfeld vindt vrijwel iedereen zijn of 
haar beroep zwaar, maar de overheid zal 
daar doorgaans anders over denken.

Velen vinden dat ze te lang moeten werken. 
Dat komt vooral omdat sommige beroeps-
groepen al veel eerder afscheid kunnen 
nemen van hun werkgever. Alle uitzonde-
ringen zullen anderen afgunstig maken en 
zo het draagvlak voor langer werken nog 
doen krimpen.

Daarmee wordt het omgekeerde bereikt 
van wat moet gebeuren. De pensioenher-
vorming wordt uitgehold en de pensioen-
lasten zullen op termijn een onbetaalbaar 
niveau bereiken. De vergrijzing van de 
bevolking, de stijgende levensverwachting 
en de tragere economische groei zijn 
een tikkende tijdbom onder de 
overheidsfinanciën en maken 
alle pensioenbeloften 
onhoudbaar. Het welzijn 
van toekomstige gene-
raties wordt door alle 
betrokkenen gene-
geerd.

Dat getuigt van 
een ontstellend 
gebrek aan visie 
en solidariteit, 
nochtans pre-
cies de twee 
zaken die nodig 
zijn voor een 
nieuw pensioen-
stelsel waar onze 

kinderen en kleinkinderen ook nog iets aan 
hebben. De inspanningen die daarvoor 
nodig zijn, wil echter niemand leveren.

Werknemers willen financiële zekerheid als 
hun loopbaan eindigt. Wie inlogt op 
mypension.be om te zien wat hij of zij op 
het einde van de carrière financieel mag 
verwachten, wordt daar doorgaans niet blij 
van. 65-plussers kunnen en willen vandaag 
nog volop van het leven genieten. Logisch 
dus dat niemand enthousiast reageert op 
plannen om de pensioenleeftijd op te trek-
ken. 

Als de regering ons langer aan het werk wil 
houden, moet daar financieel of fiscaal ook 
voldoende tegenover staan. Dan is het min-
der erg om wat langer te werken en krijgt 
iedereen ook later nog een redelijk pensi-
oen. De andere optie is een halstarrig ver-
zet tegen elke hervorming en vroeger stop-
pen met werken omdat we bijna allemaal 
op de lijst van zware beroepen willen staan. 
In dat geval krijgt de aankomende genera-
tie veel minder pensioen en een lastige 
oude dag. Wie daarvoor verantwoordelijk 
wil zijn, verdient het niet om ’s nachts rus-
tig te slapen.

Nochtans is dat het enige belangrijke. De 
grootste uitdaging is de toenemende ver-
oudering van de bevolking waardoor de 
overheidsuitgaven voor pensioenen en 
zorgverstrekking de komende decennia fors 
zullen toenemen. Iedereen weet dat, maar 
niemand doet er iets aan.

Geen enkele politicus wil zijn vingers ver-
branden door te morrelen aan het pensioen 
van de Belg, zeker niet in het vooruitzicht 
van de nationale verkiezingen in mei vol-
gend jaar, waarbij de lokale verkiezingen 
volgende maand slechts een voorproefje 
zijn. 

Daarom hebben opeenvolgende regeringen 
zich altijd terughoudend opgesteld en aar-
zelend gereageerd zodra ze zich moesten 
bezighouden met de pensioenkwestie. Dat 
probleem wordt systematisch vooruitge-
schoven, liefst naar een volgende rege-
ringsploeg. 

De voorbije maanden werd heel wat tijd en 
energie verspild aan eindeloze debatten 
om uit te zoeken hoe zwaar sommige jobs 
zijn. Wie zich afbeult in een zwaar beroep 
wordt iets sneller dan anderen uit zijn lij-
den verlost en mag wat vroeger stoppen 
met werken. De regeling zou moeten ingaan 
op 1 januari 2020. Heel wat overheidsdien-
sten hebben zichzelf alvast goed bedeeld, 
waardoor ook de privé zal moeten uitpak-
ken met een goed gevulde lijst om discrimi-
natie met de publieke sector te vermijden. 

Het werd overigens een vreemde lijst. Zo 
hebben leerkrachten een zwaar beroep, 
maar schooldirecteurs niet. Bij de NMBS 
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Bar Stan geeft De Groene Hoek 
een make-over
  

Buurtbar Bar Stan in de Constantin Meunierstraat, gelauwerd 
als beste nieuwkomer van 2015 en zich profilerend als een 
fris buitenbeentje in het Leuvense horecalandschap, heeft er 
sinds enige tijd met Alfalfa een broertje bij. De initiatiefnemers 
gooien het wel over een andere horecaboeg met wat geenszins 
een kopie is van Bar Stan, al wordt met Sint-Maartensdal 
wel opnieuw een wat vergeten Leuvense woonwijk in de 
horecabelangstelling gehesen. 

De naam Alfalfa is behalve een bijna 
anagram van falafel ook de naam van 
de spruitgroente (ontkiemde zaden) 
van de luzerne, een kruidachtige plant 
uit Azië die fungeert als topping op de 
gerechten. Ze verwijst tevens naar de 
mascotte van de zaak: Alfalfa, het per-
sonage uit de Amerikaanse jeugdfilm 
‘The Little Rascals’ of ‘De Boefjes’ uit 
1994, inclusief ‘alfalfa-sprout’ op het 
hoofd.
 
Alfalfa is een samenwerkingsverband 
tussen de mannen van Bar Stan en 
chef Abd van snackbar ‘De Groene 

Hoek’ die begin 2017 zijn deuren 
opende in de voormalige carwash op 
de hoek van de J.P. Minckelersstraat 
met de Van Monsstraat. Ook in deze 
vernieuwde zaak blijft het uitgangs-
punt Abds authentiek Palestijnse, 
smeuïge falafel-recept, dat hij met uit-
zicht op de iconische torens van de 
befaamde architect Renaat Braem 
eigenhandig blijft bereiden en serve-
ren. 

In deze kleine, gezellige snackbar kan 
je zowel snel vegetarisch lunchen en 
dineren als je bestelling mee naar 

huis nemen. Behalve voor falafel-
gerechtjes kan je er ook terecht voor 
gegrilde halloumi (grilbare geiten-
kaas) en bijpassende hapjes. De 
drankkaart bevat een opvallend aan-
bod aan lichte, hoppige IPA-bieren in 
blik, biologische wijn, verse munt- of 
gemberthee en koffie van MOK. Afslui-
ten kan je met een exotisch dessert.  
En zodra de lentezon door de wolken 
priemt, kan je je op deze drukke hoek 
ook buiten op het terrasje of de bank-
jes nestelen.

Alfalfa is open van dinsdag tot zater-
dag, voorlopig enkel voor de lunch (van 
12 uur tot 14.30 uur) en het diner (van 
17.30 uur tot 22 uur). “Het Bar Stan-
team hoopt samen met Abd ook hier 
met succes een gepaste horecaformule 
te kunnen linken aan de sfeer en ken-
merken van een mooie maar wat ver-
geten hoek van Leuven”, belooft zaak-
voerder Michaël Cloet. 

Alfalfa
J.P. Minckelersstraat 48, Leuven
Tel. 0485 065 449

Het team van Bar Stan wil met Alfalfa de woonwijk Sint-Maartensdal fris nieuw horecaleven inblazen.
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Experimentele brouwerij 
in Kasteelpark Arenberg
Prof. Kevin Verstrepen (Vlaams Instituut voor Biotechnologie - 
KU Leuven) en zijn onderzoeksgroep hebben met de steun van 
AB InBev een eigen proefbrouwerij gestart in het Kasteelpark 
Arenberg in Heverlee. Het team onder leiding van prof. 
Verstrepen is wereldberoemd voor zijn gistonderzoek. Hun 
expertise en hun uitgebreide gistdatabank gaven al aanleiding 
tot tal van nieuwe smaken in het bierlandschap. Hiervoor werkt 
het laboratorium ook samen met grote en kleine brouwerijen in 
binnen- en buitenland.

Prof. Verstrepen onderzoekt samen met 
zijn team waarom bepaalde kenmer-
ken van gistcellen sneller evolueren 
dan andere. Gesterkt door die kennis 
onderzoekt hij nieuwe giststammen 
voor een breed spectrum aan toepas-
singen, van bier en wijn over brood tot 
industriële ethanol. Zo werkt de onder-
zoeksgroep aan giststammen die meer 
smaak schenken aan bier, makkelijker 
of minder neerslaan (voor respectieve-
lijk helder bier en voor troebel wit bier), 
complexe suikers kunnen verteren, 
beter bestand zijn tegen hogere alco-
holpercentages of temperaturen, en 
sneller en beter kunnen fermenteren.

Dit onderzoek leidde i.s.m. brouwerijen 
al tot nieuwe bieren. “Onze eigen proef-

brouwerij stelt ons voortaan in staat 
om onze nieuwe gisten nog beter te 
testen. In het laboratorium kunnen we 
immers hooguit 10 liter bier maken en 
we merken dat de gisten in grote brou-
werijen, waar ketels van duizenden 
liters gebruikt worden, zich soms 
anders gedragen. In onze eigen experi-
mentele brouwerij kunnen we de aller-
beste gisten nu dus ook op grotere 
schaal testen”, verklaart prof. Verstre-
pen.

Nauwe band
David De Schutter, directeur Technolo-
gietransfer en Procesontwikkeling bij 
AB InBev, merkt op dat zijn brouwerij al 
jarenlang een nauwe band onderhoudt 
met de KU Leuven en met het onder-

zoeksteam van prof. Verstrepen in het 
bijzonder. “In ons wereldwijde techno-
logiecentrum wordt samen met het 
team van het VIB (Vlaams Instituut 
voor Biotechnologie) en de KU Leuven 
veel onderzoek gedaan naar nieuwe 
giststammen. We zijn dan ook ver-
heugd dat we de ambities van het team 
van prof. Verstrepen met deze nieuwe 
proefbrouwerij mee kunnen waarma-
ken. Hiermee zetten het VIB en de KU 
Leuven een nieuwe stap vooruit waar-
van wij als lokale wereldspeler onge-
twijfeld mee de vruchten zullen kun-
nen plukken. Bovendien zal de brouwe-
rij studenten Bio-ingenieur kunnen 
laten kennismaken met het brouwpro-
ces en dat is niet alleen interessant 
voor ons maar ook voor andere Belgi-
sche brouwerijen”, meent hij.

Brouwingenieur Stijn Mertens (VIB-KU 
Leuven) vertelt dat de nieuwe proef-
brouwerij is uitgerust met de aller-
nieuwste technische snufjes, die 
behalve een hoge reproduceerbaarheid 
en kwaliteit ook een hoge flexibiliteit in 
het productieproces mogelijk maken. 
“Dit maakt van onze installatie de ide-
ale testfaciliteit om nieuwe gisten en 
nieuwe recepten uit te testen en te per-
fectioneren. De eerste opdrachten van-
uit de industrie zijn reeds ingepland. 
We kijken er enorm naar uit”, zegt hij.

Alle condities
“We zijn een gistlabo en maken betere 
gisten op het vlak van smaak en pro-
cesoptimalisatie. We hebben een hele 
collectie gisten en het kruisen van gis-
ten behoort tot onze specialisaties. In 
onze nieuwe brouwerij kunnen we van 
10 liter vandaag een opschaling maken 
naar 50 tot 500 liter. We kunnen fer-
mentaties doen en kunnen alle condi-
ties nabootsen van brouwers in hun 
brouwerij”, legt Stijn Mertens uit.

Het labo van Kevin Verstrepen maakt 
deel uit van het VIB-KU Leuven Cen-
trum voor Microbiologie. De grote 
impact van bacteriën op onze gezond-
heid, het gebruik van gisten om de pro-
ductie van chocolade, bier of bio-etha-
nol te verbeteren en gisten als model-
systeem voor menselijke ziekten vor-

Dr. Jan Steensels, die aan het hoofd staat van al het plaatselijke industriële onderzoek, is blij met de steun van 
AB InBev aan deze proefbrouwerij.
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men enkele onderzoekstopics van zijn 
onderzoekers. Hun onderzoek heeft 
dan ook belangrijke implicaties in uit-
eenlopende toepassingsgebieden.

75 onderzoeksgroepen
Basisonderzoek in de levensweten-
schappen vormt de kernactiviteit van 
het VIB. Het tracht de grenzen te ver-
leggen van wat we weten over molecu-
laire mechanismen en hoe deze 
mechanismen levende wezens zoals 
mensen, dieren, planten en micro-
organismen regelen, maar ook tastbare 
resultaten voor te leggen die bijdragen 
tot een betere samenleving. 

Gestoeld op een partnerschap met vijf 
Vlaamse universiteiten (de UGent, de 
KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, 
de Vrije Universiteit Brussel en de Uni-
versiteit Hasselt) en een stevig investe-
ringsprogramma bundelt het VIB de 
expertise van 75 onderzoeksgroepen in 
één instituut. 

Zijn techtransferteam vertaalt proac-
tief biologische inzichten in nieuwe 
economische activiteiten die op hun 
beurt weer kunnen leiden tot nieuwe 
producten, medicijnen e.d. die kunnen 
gebruikt worden in de geneeskunde, de 
landbouw en talrijke andere domeinen. 

Het VIB neemt ook actief deel aan het 
publieke debat over biotechnologie 
door de ontwikkeling en verspreiding 
van een breed scala aan wetenschappe-
lijk onderbouwde informatie over alle 
aspecten van de biotechnologie. 

Met deze proefbrouwerij is een investe-
ring van 650.000 euro gemoeid, waar-
van één derde wordt gesponsord door 
AB InBev om het onderzoek aan de Leu-
vense universiteit een duwtje in de rug 
te geven. Uiteraard wordt inzake gisting 
en het gistingsproces heel veel samen-
gewerkt met de grootste Leuvense 
brouwerij maar er worden ook universi-
teitsstudenten opgeleid. 

“In het labo zijn 25 tot 30 wetenschap-
pers actief. De ene helft legt zich toe op 
meer toegepast onderzoek (voor het 
maken van betere gisten voor de indus-
trie, soms om het proces te optimalise-
ren en te versnellen of om het op 
smaak te brengen omdat gist veel 
invloed heeft op de smaak van het pro-
duct). De andere wetenschappers doen 
heel fundamenteel onderzoek, waarbij 
gist wordt gebruikt als modelorganisme 
omdat de structuur van een gistcel erg 
gelijkt op die van een menselijke cel. In 
de brouwerij zelf, met haar capaciteit 
van 500 liter bruikbaar volume, kunnen 

drie tot vier medewerkers opereren, 
ikzelf en twee laboranten die mij steu-
nen. We hebben hier zowat 150 tot 200 
m² in gebruik”, deelt Stijn Mertens mee.

“We respecteren in onze proefbrouwerij 
de brouwsnelheid die normaliter in 
brouwerijen wordt aangehouden. We 
werken nog met stadswater, maar kun-
nen weldra profiteren van een omge-
keerd osmoseproces zodat we kunnen 
werken volgens de noden van de 
gebruiker”, besluit de brouwingenieur.

Een reis door de oosterse keukens
Het nieuwe boek West eats East (met teksten van Marc 
Declercq en foto’s van Kris Vlegels) laat je kennismaken 

met een vijftigtal populaire gerechten uit de Chinese, 
Japanse, Thaise en Vietnamese keukens. Denk aan krach-
tige smaakmakers, kleine bites om te delen met vrienden, 
pittige curry’s, eenvoudige tempurarecepten of een heer-
lijk wokgerecht, inclusief handige ‘stap voor stap’-berei-
dingen om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast vind je ook 
nog eens de recepten voor twintig cocktails, mocktails en 
theecocktails, allemaal met een oosterse twist.

Het boek is een initiatief van het Chinese echtpaar Peh-Fo 
Pak en Chang Ying Wu (foto), die in 1989 op de Leuvense 
Oude Markt het Chinese restaurant Ming Dynasty open-
den (vandaag Bar Nine). Later lanceerde het duo het Wok 
Dynasty-concept, een selfservice wokrestaurant, waarvan 
het eerste in Heverlee opende. Nadien volgden soortge-
lijke restaurants in Aartselaar, Overijse, Sint-Martens-
Latem, Hasselt en Keerbergen. Deze laatste zaak ver-
huisde inmiddels naar Boortmeerbeek. Het boek kost 
29,99 euro en is uitgegeven bij Lannoo. Je vindt het in alle 
boekwinkels of je kan het er bestellen.

“In onze nieuwe proefbrouwerij kunnen we een 
opschaling maken van 10 liter naar 500 liter”, 
glunderen prof. Kevin Verstrepen (l.) en brouwinge-
nieur Stijn Mertens.



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

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

De ideale locatie voor uw 
(bedrijfs) event.

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Meer info en reservaties: 
www.brouwerijbezoeken.be
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CO2MPAS verbruik- en uitstootgegevens zijn getest door Ford, maar nog niet fi naal gehomologeerd. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden
kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be.  Milieu-informatie (KB 19/03/2004):
www.nl.ford.be/milieu. ford.be 

 3,5-5,7 L/100KM.   91-130 G/KM. (CO2MPAS).

Hergon Zaventem
Mechelsesteenweg 297 
Sterrebeek

Hergon Leuven
Brusselsesteenweg 57 
Herent
www.hergon.be

Ontdekkingsdagen New Focus van 14 tot 18 september 2018

Rij met de nieuwe Focus
naar de Champagnestreek.

Kom de nieuwe Focus ontdekken en maak kans op
een weekend in de Champagnestreek.
Inclusief gastronomisch diner, bezoek aan een Champagnehuis,
1 overnachting voor 2 personen en dit achter het stuur van
de new Ford Focus. Afspraak in onze showroom.
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