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Een Kwadraat Villaproject reikt u het ultieme woonconcept aan: toonaangevende architectuur, een bouwtechnisch geavanceerde woning,
superieur geïsoleerd en rijkelijk uitgerust. Maar ook gloednieuw, luxueus,
tot in de puntjes afgewerkt, en dus 100% instapklaar. Woningen van
Kwadraat stralen dan ook een tijdloze elegantie uit, met de kracht en de
persoonlijkheid
die enkel dereikt
beste
kwaliteit
verschaft.
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persoonlijkheid die enkel de beste kwaliteit verschaft.
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woord voor woord
TIP: vorig jaar was er de succesvolle eerste uitgave van een gidsenwandeling voor Leuvense handelaars. Op
18 juni krijgt deze een vervolg met als thema ‘Groene plekjes en romantiek in Leuven’. Warm aanbevolen!
En er is veel nieuws: Stad Leuven en AGSL willen een Community Land Trust oprichten om wonen in Leuven
beter betaalbaar te maken, er wordt kortelings gestart met de bouw van een nieuwe parking voor 4000
fietsen, Toerisme Leuven zoekt ‘toekomstdenkers’ en er komt een Inspiratiefestival.
Een van de belangrijkste bouwprojecten voor Leuven centrum is begonnen. Wij geven je alvast een blik op de
geschiedenis die De Hertogensite voorafging.
Leuven doet het met 8% leegstand helemaal niet slecht in vergelijking met andere steden, maar er zal zeker
nog een stevige tand moeten bijgestoken worden om onze handel aan te zwengelen. Liefst Leuven deed daartoe een aantal aanbevelingen
die ze voorlegde aan het Schepencollege in de hoop dat deze in het beleid worden opgenomen.
Je leest er alles over in deze Handelen.
Veel leesgenot!
Yves De Pauw, Verantwoordelijke uitgever
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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.

inhoud
Leuven wil Community Land Trust oprichten_______________________ 5
Nieuwe parking voor 4.000 fietsen________________________________ 7
Speciale gidsenwandeling voor Leuvense handelaars_______________ 9
Leuven lanceert Runnin’City app _________________________________ 9
Inspiratiefestival op 12 mei_____________________________________ 10
Toerisme Leuven zoekt toekomstdenkers_________________________ 11
Au Flan Breton Vesalius introduceert bakkerij van de toekomst______ 13
Centrum voor Cybersecurity België blokkeert honderden valse websites __ 17
Stadsbestuur krijgt reeks aanbevelingen van handelaars____________ 19
Online toeristische sector in het vizier van Europa_________________ 22
Kernbestuur Liefst Leuven______________________________________ 31
Leegstand Vlaanderen 2018____________________________________ 31
Leegstand België in 2018 in steden met +100.000 inwoners________ 31
Afbraak Sint-Pietersziekenhuis gestart___________________________ 32
Europese subsidie voor Mobipunten_____________________________ 37
Eerste Leuvense avocadobar geopend____________________________ 39
Leuven legt grootschalige dagdisco’s aan banden__________________ 41
Nieuwbouw voor kringwinkel SPIT in Heverlee____________________ 42
Convento schenkt 1.230 euro aan scholenproject in India___________ 43
Parlementslid wil winkeliers verplichten om altijd

Handelen is het magazine van Handelen in Leuven
vzw voor de Leuvense middenstand. 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.

elektronische betalingen te aanvaarden__________________________ 45

Het hele creatieproces van dit tijdschrift
(prepress, druk, afwerking en levering)
verloopt 100% klimaatneutraal,
gecertificeerd door de CO2logicVinçotte label, de garantie voor echte
klimaatinspanningen.
Meer info vindt u op
www.vanderpoorten.be/klimaatneutraal-drukwerk

Hobo Reizen verkent boeiende bestemmingen met kleine groepen __ 53

Bieren boven in Leuven_________________________________________ 47
Nieuwe wetgeving vennootschappen goedgekeurd________________ 48
Fashion for Students verbindt jonge Leuvenaars ___________________ 49
Faculty Club wint zilveren medaille voor beste congreslocatie ______ 51
Handelaars zelf ook beschermd tegen oneerlijke praktijken ________ 51
Elektrisch vrachtwagentje voor leveringen________________________ 56
Kreta serveert eigentijdse Griekse keuken in de Muntstraat_________ 59
Hinderpremie voortaan ook voor fotografen met een handelszaak___ 61
Recordjaar voor e-commerce in België____________________________ 62
Handelen 2 | 2019

3

Grote fietsenactie!

125
jaar

1886-2011

100 fietsen te winnen over 50 weken

125
jaar

Grote fiet

100 fietsen te winn

Leuvense Traditie/Kwaliteit

1886-2011

Brusselsestraat 31 • 3000 Leuven

Slotenservice

parking wieringstraat 10
03/11-11644-03

P

Leuvense Traditie/Kw

Brusselsestraat 31 • 3000 L

P

parking wieringstraat 10

IDENTITY GUIDE
ADVIES EN PLAATSING

TIENSESTRAAT 15 | WWW.VAN-EYCK.BE

behangpapier - glasgordijnen - draperies - rails - roeden
optrek- rol- en vouwgordijnen - zonnewering - sierkussens
huishoudlinnen - badsets - vloerbekleding

meten - maken - plaatsen
Openingsuren
dinsdag tot vrijdag 10u - 12.30u 13.30u - 18u
zaterdag 10u - 12.30u 14u - 17u
maandag gesloten

Koetsweg 267
3010 Kessel-Lo
T +32 (16) 44 26 50
F +32 (16) 44 26 51
info@fineko.be

Toekomstlaan 38
3600 Genk
T +32 (89) 32 95 40
F +32 (89) 36 27 29
info@fineko.be

Tiensestraat 39
3000 Leuven
Tel 016 22 37 46
Fax 016 20 78 76
info@huis-paulus-buelens.be

www.fineko.be

www.huis-paulus-buelens.be

Leuven wil Community Land
Trust oprichten
De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) willen een Community
Land Trust (CLT) oprichten. Dat is een organisatie die grond
verwerft en deze samen met de gemeenschap beheert.
De scheiding tussen de eigendom van de grond en het gebouw
staat centraal. Hierdoor zakt de prijs van een woning. Het is
één van de oplossingen die het stadsbestuur naar voren
schuift om wonen in Leuven beter betaalbaar te maken.
Met een haalbaarheidsstudie zet de stad de komende
maanden de eerste stappen naar de oprichting van een CLT.
Het concept komt overgewaaid uit de
Verenigde Staten en vindt nu ook in
België geleidelijk ingang. Een CLT koopt
grond en blijft daarvan de eigenaar. De
bewoners worden eigenaar van de
woningen. Zij krijgen een eeuwig
gebruiksrecht op hun huis, met
dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar.
Ze mogen hun huis verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen het
later erven. Wel moeten ze de woning
altijd zelf bewonen en dus niet voort

verhuren. Om de woning ook op lange
termijn betaalbaar te houden, wordt de
herverkoopprijs beperkt.
“Door grond te bewaren in een gemeenschap ontwikkelt de stad formules van
betaalbaar wonen in een context met
sterk stijgende woning- en vooral
grondprijzen. Het is één van de nieuwe
recepten om wonen in Leuven opnieuw
betaalbaar te maken. Doordat je de
grond niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning automatisch
voordeliger. De gronden blijven eigen-

“Een CLT is een eerste stap om wonen in Leuven beter betaalbaar te maken”, zegt schepen Lies Corneillie (l.),
met naast haar Geert De Pauw, Sarah Tresignie (AGSL), Laura Baets en Nele Arnouts die net als Geert deel
uitmaken van het onderzoeksteam.

dom van de CLT zodat je op lange termijn een beleid kan blijven voeren op
die gronden”, zegt Lies Corneillie, schepen van Wonen.
In een CLT zijn bewoners, de overheid
en het middenveld betrokken. Die participatie is belangrijk voor het succes
van een CLT en zorgt voor een groot
draagvlak voor betaalbare woningen.
“Om wonen in Leuven beter betaalbaar
te maken bestaat niet één oplossing,
maar moeten we echt innovatief te
werk gaan. Ik ben blij dat we met dit
onderzoek de eerste stappen naar een
CLT in Leuven zetten. Met een CLT
geven we gezinnen met een lager inkomen niet alleen toegang tot betaalbare
koopwoningen, maar werken we ook
aan levendige buurten en ontwikkelen
we projecten die de hele gemeenschap
ten goede komen”, vervolgt Lies
Corneillie.
In Brussel bestaat reeds een CLT. Ook in
Gent en Antwerpen is de oprichting van
een CLT-project op komst. Een onderzoeksteam, geleid door Community
Land Trust Brussel en met steun van de
onderzoeksgroep Cosmopolis Centre
for Urban Research van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), zal verschillende
belanghebbenden samenbrengen, het
concept bij hen introduceren en een
testproject voorbereiden. De oplevering
van de studie duurt wel bijzonder lang:
ze is gepland voor februari 2020.
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Brabanthal

ruimte voor ideeën

•
•
•
•
•
•
•
•

Brabantlaan 1
3001 LEUVEN
t 016 38 30 11
f 016 38 30 10
info@brabanthal.be
www.brabanthal.be

6500 m 2
Van 3 tot 9000 personen
1200 parkeerplaatsen
Publieks-en vakbeurzen
Bedrijfsevenementen
Vergaderingen
Congressen
Privéfeesten

Bierbeekstraat 21  3052 Blanden  016 40 10 28  wijnen@dulst.be  www.dulst.be
Volg ons op

Papier geeft een bepaalde
status aan het woord.
Guillaume Van der Stighelen
medeoprichter van Duval Guillaume,
columnist en auteur

Je vindt het hele interview met Guillaume Van der Stighelen
in ons magazine ‘passie voor papier’.
Drukkerij Van der Poorten bezorgt jou
een gratis exemplaar in de bus!
Interesse? Surf dan naar:
www.vanderpoorten.be/passie-voor-papier

Diestsesteenweg 624 | 3010 Leuven | 016 35 91 50
mail@vanderpoorten.be | www.vanderpoorten.be

Nieuwe parking voor 4.000 fietsen
In mei begint de bouw van een nieuwe fietsenstalling onder
het Martelarenplein aan het spoorwegstation. De fietsparking
sluit aan op de bestaande autoparking De Bond en heeft
een capaciteit van bijna 4.000 fietsen. Daarmee komt
het totale aantal fietsstalplaatsen vlak bij het station op
meer dan 10.000 en moet er een einde komen aan de vele
rondslingerende fietsen op het plein.
Het tekort aan fietsenstallingen aan het
Leuvense station is al jaren een probleem. Het station van Leuven behoort
tot de topstations van ons land wat het
aantal reizigers betreft. Die reizigers,
onder wie vele studenten, verplaatsen
zich ook steeds vaker met de fiets.
Ondanks de vele fietsenstallingen in de
onmiddellijke omgeving van het station blijft het tekort nijpend.
“Tijdens de vorige legislatuur maakten
we een aantal afspraken met de NMBS.
Zo werden in parking De Bond een aantal parkeerplaatsen opgeofferd voor een
tijdelijke fietsenstalling, op voorwaarde
dat de NMBS op termijn een nieuwe
fietsparking onder het Martelarenplein
zou realiseren. De bouw van deze fietsenstalling is nu goedgekeurd door de
gemeenteraad en in mei beginnen de
nutswerken. Aansluitend begint de aannemer dan met de bouw van de eigenlijke fietsenstalling”, verklaart schepen
van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.

“In 2015 begonnen we met een actieprogramma om het tekort aan fietsenstallingen weg te werken. Naast de
bestaande capaciteit van 5.358 plaatsen nam de NMBS een aantal kortetermijnmaatregelen. Perron 13 en een
braakliggend perceel aan de IJzerenwegstraat werden ingericht voor 680
bijkomende fietsen. In autoparking De
Bond transformeerden 28 autostaanplaatsen tijdelijk in een betalende fietsenstalling van 583 plaatsen. Tot slot
breidde de voormalige betalende fietsenstalling uit met 400 extra plaatsen
door de installatie van dubbelhoge rekken”, legt Devlies uit.
In ruil voor de tijdelijke inname van
de 28 autostaanplaatsen zou de NMBS
op termijn een ondergrondse fietsenstalling met bijna 4.000 plaatsen creëren onder het Martelarenplein, Eind
2016 verwierf de NMBS al een stedenbouwkundige vergunning voor dit
project. Ook moesten er afspraken

De afwerking van de fietsspiraal liep erg veel vertraging op.

gemaakt worden tussen de NMBS,
parkinguitbater Cogos en de stad Leuven, die eigenaar is van de parking.
Die afspraken zijn nu rond en werden
op 25 februari goedgekeurd door de
gemeenteraad.
De fietsenstalling zal bereikbaar zijn
vanaf het Martelarenplein langs een
nieuw te bouwen trap over een gedeelte
van de huidige trapconstructie. Bijkomend wordt ook een nieuwe trap gerealiseerd op het Martelarenplein. Zo
krijgt de fietsparking een bijkomende
uitgang in de richting van het stadskantoor en de passerelle over de sporen. Er komt ook een fietsgeleidingssysteem zodat fietsers snel kunnen zien of
er al dan niet plaats is in de fietsenstallingen.

Fietsspiraal
Ook de werkzaamheden aan de fietsspiraal aan het station (een vrij spectaculaire fietsverbinding tussen Kessel-Lo
en het stadscentrum) worden opnieuw
hervat. Er ontbrak nog een tussenstuk
dat uitgeeft op het hellende vlak aan
het oude seinhuis. Door het faillissement van de aannemer kon deze ‘missing link’ niet afgewerkt worden. De
afwerking van de fietsspiraal liep
ondertussen al ruim anderhalf jaar vertraging op. De fietsverbinding zal in
principe pas na de zomervakantie in
gebruik worden genomen.

Deze taferelen moeten in de toekomst tot het verleden behoren.
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ZONDE OM IN ONZE GARAGE
TE LATEN STAAN.
Ontdek de onmiddellijk beschikbare Volvo S90 en V90
bij ons en op volvostock.be

2,0 – 7,8 L/100 KM I 46 – 181 G CO2/KM (NEDC 2.0)
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

LACOM nv

Ambachtenlaan 2
3001 Leuven
016 40 07 20

Mechelsesteenweg 309
1800 Vilvoorde
02 252 01 67

lacom@lacom.be
www.lacom.be

Speciale
gidsenwandeling
voor Leuvense
handelaars
Na het grote succes van een speciale voor handelaars
bestemde gidsenwandeling vorig jaar (‘Rooie oortjes’),
neemt de bekende stadsgids Lucie Mertens opnieuw het
initiatief voor een tweede uitgave.
Leuvense handelaars, hun familie en vrienden worden
uitgenodigd op dinsdagavond 18 juni om 19 uur voor een
nieuwe themawandeling. De plaats van samenkomst is
aan het stadhuis. Noteer deze datum nu al in je agenda.
De kostprijs bedraagt 10 euro per persoon, ter plaatse te
betalen. De wandeling duurt ongeveer twee uur en wordt
omstreeks 21 uur afgesloten met een hapje en een drankje.
De deelnemers ontvangen ook een souvenir. De gidsen van
dienst zijn Lucie, Nicole en Sandra. Het thema van de wandeling is ditmaal ‘Groene plekjes en romantiek in leuven’

en brengt de deelnemers onder meer langs het Helleputteplein, het Janseniuspark, het Redingenhof, het Dijlepark,
het Groot Begijnhof, de universiteitscolleges Van Dale,
Atrecht en Hoge Heuvel, het stadspark en het Herbert
Hooverplein, waar het einde van de wandeling voorzien is.

Leuven lanceert Runnin’City app
De Runnin’City app combineert sporten met de ontdekking van de toeristische troeven van een stad. Verschillende loopparcours loodsen de deelnemers via deze gratis app langs de mooiste plekken van tientallen steden wereldwijd.
De toepassing is nu ook in Leuven gelanceerd, waardoor je een sportieve looptocht kan maken langs de plaatselijke
monumenten en bezienswaardigheden.
In elke stad kan de sportieve toerist kiezen tussen routes van 5, 10 of 15 km. Wie de oortjes inplugt, wordt door de stad
geloodst en krijgt uitleg over de bezienswaardigheden die hij of zij passeert.
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TE KOOP / TE HUUR

Louis Melsensstraat 8 • 3000 Leuven • 016 284 888 • www.verimass.be

Verimass_zakelijk_Adv_190x87.indd 4

3/04/15 14:25

Vismarkt 16 Leuven
016 / 22 05 70
w w w. d e b l a u w e s c h u i t . b e

Inspiratiefestival op 12 mei
Het Leuvense stadsbestuur start binnenkort een participatieronde waarbij het de ideeën van inwoners en bezoekers van de
stad zal verzamelen via een online platform. Dat moet uitmonden in een inspiratiefestival dat zal plaatsvinden op zondag
12 mei op het Mgr. Ladeuzeplein.
Tijdens het opmaken van de beleidsnota (die tien doelstellingen bevat die de stad wil realiseren tegen 2025 en de concrete
acties die daarvoor nodig zijn) werd eerder ook al beroep gedaan op externe expertise. Op een ‘Denkdag voor professionelen’ op
25 februari werden de toekomstplannen voorgelegd aan ongeveer driehonderd kennisinstellingen, organisaties en professionelen uit verschillende beleidsdomeinen.
Iedere deelnemer kreeg tijdens deze denkdag de kans om de bestuursnota mee vorm te geven via inhoudelijke workshops.
De uitkomsten van deze denkdag gaven, samen met het werk van de stadsdiensten, vorm aan het definitieve bestuursplan.

Toerisme Leuven zoekt
toekomstdenkers
De vzw Kunststeden organiseert op vrijdag 26 april een
creatieve denkdag met een vooruitblik op het toerisme in
2050. Toerisme Leuven is medeorganisator van dit evenement
en zoekt creatieve mensen die samen willen nadenken over
citytrips in de toekomst. De ideeën die uit deze denkdag
ontstaan, zullen als kompas gebruikt worden voor het
toekomstig beleid op het vlak van toeristisch onthaal.

liggen. Daarbij horen doorgedreven
digitalisering, een veelheid aan bronnen en de snelheid van informatie.
Deze uitdagingen laten zich vandaag al
voelen. Tegelijkertijd is er een sterke
behoefte aan persoonlijk contact en
maatwerk. Leuven als innovatieve stad
zet maar al te graag haar schouders
onder zo’n vernieuwende en participatieve projecten”, aldus Denise Vandevoort, schepen van Toerisme.

In The Beacon in Antwerpen vindt op
26 april van 9 tot 22 uur ‘Traveljam’
plaats, een evenement waar een zestigtal reizigers samen met creatieve ontwerpers op zoek gaan naar hoe mensen
hun citytrip zullen organiseren in de
toekomst. De wereld zal er in 2050
immers helemaal anders uitzien.

Toerisme Leuven werkt als lid van vzw
Kunststeden nauw samen met de toeristische diensten van Antwerpen,
Brugge, Gent, Mechelen en Brussel. ‘Traveljam’ is één van hun gezamenlijke
projecten. “Een fijne samenwerking
waar we volop leren van elkaar én
steeds beter antwoord kunnen bieden
op de verwachtingen van bezoekers in
onze prachtige kunststeden”, besluit
Denise Vandevoort.

Daarom krijgen de deelnemers uitdagingen voorgeschoteld als: ‘Wat als er
geen toeristische infokantoren meer
zijn?’ of ‘Wat als er geen papier meer
gebruikt wordt? of nog ‘Wat als vliegtuigreizen zo duur zijn geworden, dat
we enkel nog virtueel zullen reizen,
vanuit onze zetel?’.
‘Traveljam’ is een zogenaamde ‘hackathon’, een grote brainstormsessie waar

mensen binnen een beperkte tijd – één
volledige dag – tot innovatieve ideeën
komen. Zij krijgen hulp van een coach
én van creatieve ‘nerds’ die hen stimuleren om ideeën te laten ontstaan en
concreet vorm te geven.
Voor deze denkdag is vzw Kunststeden
op zoek naar enthousiaste deelnemers.
Iedereen die al eens een citytrip plant
en graag meedenkt, samen met andere
mensen, is welkom. Het evenement en
de communicatie verlopen in het
Engels. Deelname is gratis, een hele
hoop unieke en lokale ervaringen krijg
je er zomaar bij.

Voor meer info en inschrijvingen kan je
terecht op www.traveljam.be.

“Toerisme Leuven wil zich klaarstomen
voor de toekomst en oplossingen zoeken voor de uitdagingen die voor ons
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Win tijd en geld met uw kassa !
Sinds 1985 uw speciaalzaak

Kleine retail

Chocolaterie

Frituur en Snackbar
Kleine retail

[SHOP]

Apple
Café en Bar
& it
computer
printers & opslag
telefonie & tablet
navigatie & drone
klank & beeld
foto & video
accessoires
hebbedingetjes
digame.be 24/7

[SERVICES]
Kleine retail

Kleine retail
Restaurant en Taverne

Chocolaterie
Bakkerij en Tea-room

advies & offertes
herstellingen
afhaalpunt
verzendingen
leveringen
s
installatie
Chocolaterie
cadeaubon
datarecuperatie
smartphoto.be
iLabo.be

HORECA - BAKKERIJ - RETAIL








Grafische tafelplannen

Compacte All-in-one kassa
Uitgebreide Back-Office
Uniek bestelbeheer voor
bakkerij en horeca

Chocolaterie

Betrouwbare handhelds
Geen Wifi maar RF netwerk
Geregistreerde
kassa’s
Frituur
en Snackbar
Zeer gebruiksvriendelijk

NCR
CASIO
ORDERMAN

Restaurant en Taverne

Pluspunt
bakkerij
Bakkerij
en Tea-room
unTill horeca
R&C D-Light
Servicebedrijf 7/7

Frituur en Snackbar

Geen verplichte “wurg”contracten

RUBBENS & CO

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

Café en Bar

Restaurant en Taverne

Bakkerij en Tea-room

Service is...

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

Digame bvba
Lei 8A 3000 Leuven
016 222 100
info@digame.be

digame.be

Frituu

Web Management

Uw Restaurant
regiodealer: en Taverne

Café en Bar

Café en Bar






Vlees, Wild & Gevogelte
Delicatessen

BTW BE 0874.617.425
RPR Leuven
IBAN BE44 7390 1019 9145

Ridderstraat 141 - B-3000 Leuven
T 016 22 18 31
long@longvl.be

Bakker

Au Flan Breton Vesalius
introduceert bakkerij van
de toekomst
Een rijk assortiment aan topverse producten, tal van originele
acties en de charme van een leuke ontbijtplek: deze en nog
veel meer troeven bundelt Au Flan Breton Vesalius, dat eind
oktober vorig jaar zijn deuren opende op de Vesaliussite in de
Tiensestraat.

one-stop-shopping spot zijn met charcuterie, bereide gerechten, een zeer uitgebreid aanbod belegde broodjes, kaas,
brood en banket, confiserie en chocolaterie. We presenteren hier eveneens 23
smaken aan eigen confituren, onze
eigen yoghurt en granola, een beperkt
assortiment zuivel en zelfgemaakt ijs.
Onze koffie roosteren we zelf in onze
koffiebranderij in Tervuren”, vertelt de
zaakvoerder.
Au Flan Breton Vesalius bestaat eigenlijk uit twee samengevoegde panden
die tot één aantrekkelijk geheel werden
gesmeed.

“We willen hier ons volledige assortiment aanbieden en ons profileren als een one-stop-shopping spot”,
verklaart Frederik Delrue.

Hiermee beschikt Au Flan Breton al
over een tweede Leuvense vestiging,
want 300 m verder in dezelfde straat
richting ring runt het op nummer 276
tevens een goed draaiend winkeltje
waar zich vroeger een natuurbakkerij
bevond, maar dat al vol staat wanneer
vier klanten in de rij staan.
“We hebben ook nog winkels in Tervuren, Duisburg en Hoeilaart en de brasserie 'Onze buur' in de Hoornzeelstraat
in Tervuren naast de bakkerij en net
naast het Park van Tervuren. In Tervuren zijn we reeds 15 jaar aanwezig.
Voordien waren mijn schoonouders en
mijn echtgenote, die van Asse afkomstig is, gedurende twaalf jaar actief op

de Elsensesteenweg. De naam ‘Au Flan
Breton’ bestaat trouwens al meer dan
honderd jaar en is welbekend in het
Brusselse”, signaleert de uit Koekelare
afkomstige zaakvoerder Frederik Delrue.
Au Flan Breton Vesalius is zeven dagen
op zeven open van 7 tot 19 uur behalve
’s zondags wanneer reeds om 13 uur
wordt gesloten. Op een oppervlakte van
liefst 270 m² zijn tevens 44 zitplaatsen
beschikbaar. De locatie leent zich dan
ook uitstekend om op een aangename
manier te ontbijten.
“We willen hier bovendien ons volledige assortiment aanbieden en een

“We zetten hier sterk in op klantvriendelijkheid en de absolute versheid van
onze producten en daarop aanvaarden
we geen compromissen. We doen heel
veel moeite om hiervoor de beste
grondstoffen te selecteren en verkopen
onder meer verse eieren, verse vanillestokjes en suiker van Tienen. Onze
ambachtelijke flan wordt nog altijd
gemaakt zoals 10 of 15 jaar geleden. We
gaan twee tot drie keer per week naar
de vroegmarkt en halen onze melk bij
de boer. In Tervuren ‘werken’ vier
koeien voltijds voor ons en we verdelen
2.000 tot 2.500 liter verse melk per
maand over alle vestigingen”, licht Frederik Delrue toe.

Beleving
De inrichting van zijn zaak op de Vesaliussite oogt al even uitnodigend. “Ik
wilde absoluut de bakkerij en de winkel
van de toekomst maken, waar beleving
belangrijk is en waar we ambachtelijk
en niet-industrieel bakken. Deze vestiging, waar onze klanten ter plaatse ook
iets kunnen consumeren, is heel toegankelijk voor iedereen, van rijk tot
minder bemiddeld en van jong tot oud.”
“Daarom hebben we gekozen voor tijdloze, duurzame en heel kwaliteitsvolle
materialen (in beton, smeedijzer en
hout, meer bepaald afgebrande dennenplanken) die veel sfeer uitstralen.
Handelen 2 | 2019
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Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Grow up.
Have a Sunday dinner.
Drive

GMS-Leuven
Ambachtenlaan 4 - 3001 Leuven (Heverlee) - Tel. 016 40 00 10 - www.gms.mercedes-benz.be

Oudere mensen komen hier vaak een
koffie drinken en scholieren een koek
halen. Dat concept is in het buitenland
al zeer populair”, vertelt de zaakvoerder.
Au Flan Breton biedt op de Vesaliussite
werk aan een tiental personen en heeft
in totaal zowat honderd medewerkers
in dienst. “Behalve flan bieden we ook
Melo Cakes aan; koekjes met speculoos, een laagje praliné en Italiaans
schuim die we in de melk- of fondantchocolade dopen. Specifiek voor deze
winkel is ook dat de broden die we er
maken echte en heel ambachtelijke
desembroden zijn waaraan we heel
veel tijd besteden. We zijn ook bekend
van onze fruittaarten met heel weelderig fruit van de vroegmarkt – rood fruit
wordt overigens steeds populairder –
en offreren vier verschillende kaastaarten van deze streek”, vertelt de zaakvoerder.
Begin februari speelde Au Flan Breton
zich in de kijker met een opmerkelijke
campagne: de zaak verdeelde 35.000
lege broodzakken in alle brievenbussen
van Groot-Leuven die je in de winkel op
de Vesaliussite kon laten vullen met
een brood. “Hierop hebben we enorm
veel reacties gekregen van mensen die
onze winkel nog niet kenden: per dag
kwamen gemiddeld 200 mensen speciaal langs met hun zak.”
“Daarnaast ondernemen we nog heel
wat andere acties; zo schonken we voor
elke Berlijnse bol die we tussen
20 februari en 20 maart verkochten
25 eurocent aan de campagne ‘Kom op
tegen kanker’. We verkopen normaliter
1.500 Berliner bollen in vier weken; als
we de verkoop in die periode verdubbelen, willen we ook onze bijdrage verdubbelen naar 50 eurocent”, licht Frederik Delrue toe.

Ontbijt aan huis
Ook de Valentijnsactie, waarbij Au Flan
Breton Vesalius ontbijt aan huis leverde,
en de juli- en augustusactie, wanneer
vele andere bakkers met vakantie zijn
en klanten bij de aankoop van tien broden het elfde gratis krijgen en bij zes
sandwiches twee gratis sandwiches
ontvangen, zijn zonder twijfel een
schot in de roos.
“Zo willen we de concurrentie aangaan
met de supermarkt. Doordat we met
vele personeelsleden werken, kunnen

Au Flan Breton Vesalius bestrijkt 270 m² in twee samengevoegde panden die tot één aantrekkelijk geheel
werden gesmeed.

we tijdens de vakantie ook doorlopend
open blijven. We proberen tevens heel
themagericht leuke ideetjes uit te werken, zoals vrijwel vergeten feestdagen
in ere herstellen. Zo hebben we ter
gelegenheid van Lichtmis op 2 februari
1.800 lekkere pannenkoeken gebakken
voor tal van ouders en hun kinderen.”
“Ook naar aanleiding van Kerstmis en
nieuwjaar, een heel belangrijke periode
voor ons, kiezen we elk jaar een thema;
zo hebben we eind vorig jaar ons gebak
laten tekenen door een cartoonist. We
maken eveneens zelf van a tot z de versiering van ons eindejaarsgebak en vermijden hierbij plastic figuurtjes. Op
Valentijnsdag hebben we rozen
gemaakt als praline. We hebben ook al
een taart gebakken in de vorm van
iemands naam, een pièce montée
bereid voor 250 personen, 600 cakejes
gemaakt voor een nieuwjaarsreceptie
van een gemeente, …”
“Andere aanraders zijn onze bladerdeegtaarten voor Driekoningen, dertig
verschillende soorten minigebakjes, de
boontjes in de Driekoningentaarten,
figuurtjes in porselein, kerstmannetjes
in marsepein voor de kerststronken en
slapende kerstmannetjes onder een
dekentje”, verklapt de enthousiaste
zaakvoerder.
Au Flan Breton nam ook deel aan de
kerstmarkt en maakt peperkoeken
huisjes. “Voor elke winkel hebben we
een webshop en we leveren indien
gewenst ook aan huis, wat redelijk
uniek is voor een bakker en waarnaar

veel vraag is vanwege ouderen. We hebben rond het thema van Zwarte Piet
gewerkt voor Sinterklaas en ter gelegenheid van Sint-Elooi hebben we een
grote taart gemaakt voor AB InBev. Op
1 december vorig jaar hebben we in De
Hoorn een brunch verzorgd voor kansarmen en we hebben in de winkel Sinterklaas laten komen voor de brave
kindjes. Kortom, elke dag is hier wel
iets te doen”, aldus Frederik Delrue.
Au Flan Breton kocht tevens een
nieuwe productielijn uit Oostenrijk die
in februari actief werd in Duisburg en
waarmee 9.000 pistoletjes per uur kunnen worden gemaakt. “We kunnen
zowel op maat als heel groot werken.
Een bestelling voor een groot festival
bijvoorbeeld kunnen we makkelijk
aan”, glundert de zaakvoerder.
Hij vindt de locatie van Au Flan Breton
Vesalius in de Tiensestraat beslist een
goede ligging, maar beseft dat zijn zaak
één of twee jaar nodig heeft om voldoende bekendheid te sprokkelen.
“Onze winkel is visueel niet zo herkenbaar, waardoor heel veel mensen hier
voorbijlopen. Hij is wel zeer laagdrempelig, maar dat leidt er dan weer toe dat
heel wat mensen hier nog aan de ene
kant binnen- en aan de andere kant
weer buitengaan. Maar geef ons nog wat
tijd en we hebben hier helemaal onze
draai gevonden”, belooft hij.
Au Flan Breton Vesalius
Tiensestraat 132-136
3000 Leuven
Tel. 016 81 90 72
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De ideale feestzaal
voor uw bedrijfsfeest en privéfeest
(verjaardag, babyborrel, huwelijksfuif, themafeest…)

Meer info?
www.musicafe.be of bel Peter 0475 677 641 of 016 200 641
MusiCafé

§

Muntstraat 5

§

3000 Leuven

Word vandaag nog lid van
Traditie / Ambacht / Kwaliteit

Artisanale Koffiebranderij & Shop

Branderij & Shop
Industrieweg 3 - 3190 Boortmeerbeek

Bel of fax
naar ons secretariaat
Fed. HO.RE.CA.
in foodhall “De Smidse”
Sluisstraat 10 - 3000 Leuven

Leuven

JUSTENS Danny
IJzerenwegstraat 45a
3051 Sint-Joris-Weert

Tel en fax 016 / 25 62 39
gsm 0495 / 20 99 33
d.justens@skynet.be

Centrum voor Cybersecurity
België blokkeert honderden
valse websites
Dankzij de massale hulp van de Belgische bevolking kon
het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) vorig jaar
gemiddeld vier frauduleuze websites per dag blokkeren.
In totaal werden zo 1.478 valse websites geblokkeerd. Phishing
is een wereldwijd probleem en is de primaire manier om op een
frauduleuze manier accounts- of andere gegevens te verkrijgen.
Daarom verdient het onze volle aandacht.
In 2018 stuurde de Belgische bevolking liefst 648.522 mails door naar
verdacht@safeonweb.be. De doorgestuurde mails worden automatisch
gescand door software die de naam
BeFish kreeg. In een eerste fase worden de berichten met URL’s geïdentificeerd. Daarna detecteert de antivirustechnologie verdachte links in
deze mails, die worden doorgestuurd naar het EU Phishing Initiative. Deze laat de phishing websites
blokkeren via een samenwerking
met vier browsers: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari en Internet
Explorer.

BeFish 2.0.
BeFish, de software die toestaat het grote
aantal doorgestuurde mails te verwerken,
werd begin dit jaar door CERT.be, de operationele dienst van het CCB, geüpgraded
naar versie 2.0. Dankzij deze verbetering
kan de cyberwaakhond op een efficiëntere en snellere manier valse URL’s identificeren. Met enkele nieuwe functionaliteiten kunnen de analisten nu ook sneller
tendensen en evoluties detecteren.

Safeonweb.be
Meer informatie over phishing en nuttige tips vind je op safeonweb.be. Via
deze website wil het CCB Belgische bur-

gers op een snelle en correcte manier
informeren en adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen
en online veiligheid. Via een phishingtest kan je er ten slotte zelf meten of je
phishing herkent.
In 2017 voerde het CCB al campagne
tegen phishing. Alle materialen (affiches,
brochures, quiz, banners…) van die campagne zijn nog steeds beschikbaar op
https://www.safeonweb.be/nl/campagnemateriaal/campagnemateriaal-2017.
Deze materialen worden ook nog steeds
effectief gebruikt door scholen, politiezones, lokale preventiediensten, enz.
Via de communicatiekanalen van Safeonweb.be (website, Twitter, Facebook)
wordt bij specifieke gelegenheden zoals
Black Friday, de koopjesperiode, vakantieperiodes, … opgeroepen tot extra
waakzaamheid.
Maar blijkbaar is dit allemaal nog niet
genoeg om phishing een halt toe te roepen. Daarom werd besloten om de campagne in 2019 opnieuw rond phishing
te voeren.
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alles voor uw keuken
kwaliteit en service
aan de juiste prijs
7000 food en non food
producten

Vleminckx Horeca Service
Stationstraat 180 bus 6D
3110 Rotselaar
T 016 29 66 35 F 016 29 61 02  info@vlem.be

VERNIEUWDE SHOWROOM
vanaf juni 2018

VERKOOP VAN
Pagodetenten / PVC tenten
Stretchtenten / Spantenten
Vouwtenten / Opslagtenten
Stertenten
VERHUUR VAN
Tenten & Feestmateriaal

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

Zullen
Zullen we vanavond
eens ‘kokoonen’?
vanavond
eens ‘kokoonen’?
Ongedwongen smaakvol

Restaurant Kokoon,
Kokoon,
Restaurant
Meiersstraat,1 -- 3000
3000 Leuven
Leuven
’s’sMeiersstraat,1
01623
2307
07 26
26 -- www.kokoon.be
www.kokoon.be
016

Ongedwongen smaakvol

03/08-00712-03

02/16-00712

Stadsbestuur krijgt reeks
aanbevelingen van handelaars
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Liefst Leuven eind januari
kregen de aanwezige stadsbestuurders al een voorproefje te
zien en te horen van een aantal zaken die de handelaars graag
zien gebeuren om Leuven nog sterker te maken als handels- en
horecastad. Op 1 maart had een delegatie van Liefst Leuven
onder leiding van voorzitter Marc Van de Velde een ontmoeting
met de burgemeester en het schepencollege en kreeg het
stadsbestuur een lijstje met voorstellen en ideeën overhandigd.

“Leuven heeft de jongste jaren een ongelooflijke metamorfose ondergaan. De
stad is op vele vlakken aantrekkelijker
geworden en daar zijn we allemaal blij

mee. Toch is het niet altijd en overal
rozengeur en maneschijn. De kleinhandel heeft het om allerlei redenen hard te
verduren. De sterk groeiende e-com-

merce en enkele verkeerde percepties
over het circulatieplan zijn daar de
belangrijkste van”, zegt Marc Van de
Velde.
“Dat mag niet erger worden. In de klassieke retail is de situatie in landen als
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten nu al dramatisch. In Amerika spreken ze zelfs van de ‘retail apocalypse’.
Laten we ervoor zorgen dat deze situatie niet naar hier overwaait. Winkels
en horecazaken zorgen voor extra
beleving in het stadscentrum en dragen bij tot de aantrekkingskracht van
de stad. Een ‘retail apocalyps’ kunnen
we ons niet veroorloven. We gaven het
stadsbestuur dan ook graag enkele
aanbevelingen die kunnen bijdragen
tot een nog sterkere handel en horeca
in onze mooie stad”, verklaart de voorzitter.

Beleid
Liefst Leuven stelt het op prijs dat dit
college voluit gaat voor inspraak en
participatie. Alleen door een idee eerst
voor te leggen aan de mensen die er
elke dag mee te maken zullen krijgen,
kun je latere problemen en dure, tijdrovende correcties voorkomen. De
ongelukkige communicatie rond het
circulatieplan is hier een spijtig voorbeeld van.
Het stadsbestuur denkt/werkt aan een
systeem met overslagmagazijnen aan
de rand van de stad en een distributie
via kleinere voertuigen. De eerste reacties van een handelaar: “Wat als een
product tijdens het overladen beschadigd wordt, wie is verantwoordelijk?
Wie betaalt de laatste kilometer? Wat
met producten in een koude keten?”
Het zijn vragen waaraan een niet-handelaar misschien niet meteen denkt.
Daarom is het nodig om de handel en
horeca nog meer te betrekken bij de
voorbereiding en de uitvoering van het
beleid. Op grond van hun ervaring
kunnen ze de vragen stellen en opmerkingen geven die latere problemen
kunnen voorkomen.
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Echt rijplezier

RIJPLEZIER VERZEKERD.
BMW PREMIUM SELECTION TWEEDEHANDSWAGENS
BIJ JUMA LEUVEN.
EEN RUIME EN VEILIGE KEUZE VOOR U.

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

Bussen
De Bondgenotenlaan krijgt elke dag ongeveer 1.500 bussen
te slikken. Die bussen zijn nodig om consumenten, werknemers en scholieren naar en uit het centrum te brengen.
Maar waarom moeten er gelede bussen met bestemming
Kraainem metro of Brussel Noordstation door het centrum
van Leuven rijden? Het bevordert het veiligheidsgevoel
voor voetgangers niet, draagt zeker niet bij tot een betere
luchtkwaliteit en verlaagt de aantrekkelijkheid van de
Bondgenotenlaan.
Liefst Leuven ziet de streekbussen doorheen het centrum
graag vervangen worden door (elektrische) shuttlebussen
tussen de hubs Station en Gasthuisberg. Aan deze hubs
kunnen de reizigers overstappen naar elke bestemming
die ze wensen. Met bijvoorbeeld tien korte, bij voorkeur
elektrische shuttlebussen per uur in beide richtingen moeten reizigers nooit lang wachten en wordt het aantal bussen door het centrum met meer dan de helft verminderd.

“Een tegenargument van De Lijn is dat ‘mensen niet graag
overstappen’. We willen geen appelen met citroenen vergelijken, maar het Parijse metrostation Châtelet-Les Halles verwerkt elke dag 750.000 reizigers. Als het een beetje
tegenzit, ben je daar soms 10 minuten en langer bezig met
het overstappen naar een andere lijn via roltrappen,
gewone trappen, gangen en tunnels. De maximale afstand
die een overstappende reiziger aan de hub van Leuven
station of Gasthuisberg moet afleggen, is 30 m”, zegt Marc
Van de Velde.

Elektrische busjes
Leuven beschikt over heel wat parkings, waarvan enkele
vrij goedkope. Toch stellen we vast dat de meerderheid wil
gaan parkeren in Parking Ladeuze, omdat deze centraal
gelegen is en dit blijkbaar nog steeds de enige parking is
die iedereen kent. Men is zelfs bereid om op drukke dagen,
lang in de file te staan in de Blijde Inkomststraat.
Liefst Leuven vraagt om op zaterdagen en koopzondagen
gratis elektrische busjes te laten rondrijden die bijvoorbeeld de parkings Heilig Hart, Sint-Jacobs en Vaartkom
met elkaar verbinden. Er zijn geen vaste stopplaatsen,
men stapt op en af waar men wil.
Het zou volgens de handelaarsvereniging ook een goede
zaak zijn voor mensen die slecht te been zijn en het is
goede reclame voor ‘Leuven Klimaatneutraal’. In Gent rijden dergelijke bussen al een tijdje rond. Er zijn drie bussen die elke dag van de week rijden. Begin 2018 vervoerden ze 5.000 passagiers per maand. Het busbedrijf Keolis
verhuurt dergelijke bussen.

Circulatieplan
Het circulatieplan is er en we proberen ermee te leven.
Maar het is geen wet van Meden en Perzen. We twijfelen er
niet aan dat in sommige straten, dankzij het circulatieplan, de lucht- en levenskwaliteit sterk verbeterd is. Maar
dat wordt in grote mate teniet gedaan wanneer in canyonstraten zoals de Tiensestraat, de Blijde Inkomststraat, de
Van Monsstraat, de Brouwersstraat en de Riddersstraat op
regelmatige tijdstippen ellenlange files staan met stationair draaiende dieselmotoren. Bovendien moeten
bepaalde leveranciers hun levering over twee dagen spreiden en rijden ze de helft meer kilometers.
“Maak uitzonderingen op het circulatieplan wanneer het
verkeer dat vraagt of, met andere woorden; zet het circulatieplan op waakstand wanneer dat nodig is. Dat kan met
behulp van dynamische ledborden, die het verkeer uitzonderlijk toelaten in eenrichtingsstraten of de weg wijzen
naar alternatieve parkings, of door het ingrijpen van de
verkeerspolitie. Het is ook nodig een parkeergeleidingssysteem te installeren dat bezoekers op een duidelijke
manier naar vrije parkings leidt. Ook vragen we het circulatieplan voor leveranciers opnieuw te bekijken. Het kan

niet de bedoeling zijn dat
ze meer kilometers rijden
en CO2 uitstoten omdat
ze zich aan het plan moeten houden”, zegt voorzitter Marc Van de Velde.
“Daarnaast vragen we om
te blijven communiceren
over het circulatieplan.
Ondanks alle inspanningen van de stad met websites, ondanks mededelingen van individuele
handelaars, ondanks de
25.000 uitgedeelde folders
door Liefst Leuven over
de parkeermogelijkheden, zijn er nog altijd mensen die
niet weten dat er een parking met gratis bus naar de stad
bestaat (Koning Boudewijnlaan), dat sommige parkingtickets ook gratis bustickets zijn, dat er parkings zijn vlak bij
het centrum waar je kan parkeren voor 1,5 euro per uur…”,
vervolgt Van de Velde.
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Specialist alle
huishoudtoestellen
beter, maar niet duurder

GRIETENS ELEKTRO

Online toeristische
sector in het vizier
van Europa
De Europese Commissie wil de online toeristische sector eerlijker maken. Websites die foute en misleidende prijzen vermelden, zullen harder worden aangepakt. Naast een strenger
toezicht op de grote boekingswebsites, lijkt de Commissie
ook een einde te willen maken aan de erg strenge regels in
sommige steden die het onmogelijk maken om een kamer
voor korte verhuur aan te bieden via sites zoals Airbnb en
gelijkaardige websites.
Het aanbieden van toeristische verblijven is vandaag in handen van enkele grote spelers die de hele markt domineren.
Soms worden consumenten zelfs misleid: twee op de drie
websites afficheren onbetrouwbare prijzen waardoor je als
consument nog al te vaak voor verrassingen komt te staan.

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

De Commissie bekijkt tevens de reglementen die worden
toegepast voor nieuwe bedrijfsmodellen zoals Airbnb en gaat
na of de soms erg strenge regels in strijd zijn met de Europese rechten op het vestigen van een commerciële activiteit
en het uitoefenen van een dienst. Het onderzoek bevindt
zich nu in de laatste fase.

Deweerdt nv
www.deweerdt-dhd.be

Vloer- en tegelwerken

Deweerdt nv
www.deweerdt-dhd.be

Tiensesteenweg 41 - 3360 Korbeek-Lo
Tel.: 016 46 33 77 - Fax: 016 46 16 57
info@deweerdt-dhd.be

Vloer- en tegelwerken
Tiensesteenweg 41 - 3360 Korbeek-Lo
Tel.: 016 46 33 77 - Fax: 016 46 16 57
info@deweerdt-dhd.be
Openingsuren: ma. 13-18 uur
di. - vrij. 9-12 en van 13-18 uur
zat. doorlopend 10-16 uur
zon- en feestdagen gesloten

02/11-12312-03
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Tiensesteenweg 41 - 3360 Korbeek-Lo
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info@deweerdt-dhd.be
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di. - vrij. 9-12 en van 13-18 uur
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Fietsers
De stad wil het aantal fietsers tegen 2030 verdubbelen. Wie
heel regelmatig te voet van de rand van de stad naar het
centrum loopt, bekijkt deze ontwikkeling met de nodige
bezorgdheid en veel argwaan. Nu al worden voetgangers
geconfronteerd met ongedisciplineerde fietsers op de
stoepen, in overvolle winkelwandelstraten, in straten waar
er niet gefietst mag worden (zoals bijvoorbeeld de Muntstraat) en met stapels fietsen op stoepen die op sommige
momenten de straten zelfs afsluiten (bijvoorbeeld
opnieuw de Muntstraat).
“In Amsterdam, de natte droom van elke fietsliefhebber,
‘voeren het stadsbestuur en ondernemers een verbeten
strijd tegen de fietsenchaos in de stad’. (Bron: Metronieuws Amsterdam, 18 december 2016). Dezelfde bron
schrijft ook: ‘De totale chaos is compleet’ en ‘Ondernemers rondom de Dam zijn de puinhoop inmiddels zat’. Op
28 december 2018 kopletterde The Guardian: 'Scooters and
hoverboards add to Dutch cycle lane hell’. In Leuven kennen we oudere dames die bepaalde bushaltes niet meer
durven te nemen uit vrees om overreden te worden door
fietsen”, stelt Marc Van de Velde.
“Liefst Leuven vraagt het stadsbestuur om de winkelwandelstraten ‘terug te geven’ aan de voetganger. Laat Leuven

Bondgenotenlaan
De Bondgenotenlaan is één van de belangrijkste toegangswegen tot het centrum die een uitstraling heeft op de rest
van de stad. Deze ooit zo statige laan met zijn unieke mix
van ‘betere’ handelszaken en ketens heeft de jongste jaren
veel van haar glans verloren. Er zijn de files van bussen, de
groeiende leegstand, de stapels fietsen, de elektriciteitskasten, de niet zo propere stoepen, … Liefst Leuven heeft
voor de Bondgenotenlaan een hele
waslijst aanbevelingen.
Maak de stoepen regelmatiger
schoon, dagelijks met borstels, jaarlijks of vaker met de stoommachine.
Dat geldt uiteraard ook voor de
andere winkelstraten. Denk op termijn aan het autovrij maken van de
straat (vanaf de Louis Melsensstraat); begin met een proefproject
om dat te doen op zaterdagen en
koopzondagen. De ooit zo verguisde
autovrije Anspachlaan in Brussel
wint nu sterk aan belangstelling bij de winkelketens.
Hou tevens heel regelmatig opruimacties van fietsen die al
dan niet in allerlei staten van ontbinding worden achtergelaten of op een hoop gegooid. Het veel geciteerde en
vaak bewonderde Kopenhagen is hier een lichtend voorbeeld. Daar vind je geen bergen fietsen die de doorgang
belemmeren en de straten ontsieren.
Verplaats ook de bushaltes. Uit contacten met Cushman &

niet verworden tot een ‘fietspadhel’. Stop met de fietsers
in de binnenstad te beschouwen als zwakke weggebruikers. Dat zijn ze al lang niet meer. In het centrum zijn dat
alleen de voetgangers. Breng fietsers de nodige discipline
bij. Controleer en vooral, verbaliseer. Organiseer extra
fietsparkings op drukke dagen. Tijdens grote evenementen
is het Ladeuzeplein de ideale plek voor een tijdelijke fietsparking”, vindt de voorzitter.

Wakefield is gebleken dat geïnteresseerde handelaars/ketens
afhaken om een bepaald pand te huren, onder meer omdat
de wachtende busgebruikers het zicht op de uitstalramen
belemmeren. In de richting van het centrum kan dat voor de
stadsschouwburg, in de richting van het station op het Justus
Lipsiusplein. Op beide plekken staan er ook zitbanken en
vuilnisbakken voor de peuken en andere rommel.
Denk aan de plaatsing van ondergrondse elektriciteitskasten. De huidige kasten versmallen de stoepen en
staan er meestal onverzorgd bij. We
kennen een handelszaak die de kast
voor hun deur zelf geschilderd heeft.
De kasten dichter bij de weg, tussen de
bomen plaatsen, is een oplossing.
Ondergrondse kasten is een betere. Pak
ook de leegstand aan. Organiseer regelmatig overleg met de Cushman &
Wakefields van deze wereld, met winkelketens en handelaars om uit te
maken wat nodig is om de leegstand in
de Bondgenotenlaan en de rest van de stad een halt toe te
roepen.
Snoei de bomen of verwijder ze. Het brengt meer licht in
de winkels en meer plaats op de stoepen voor de voetgangers. Plaats meer vuilnisbakken of ledig de bakken op een
meer regelmatige basis. Door de talrijke horecazaken die
‘on the go-hapjes en drankjes’ serveren, raken de vuilnisbakken steeds sneller gevuld.
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WE ARE ALL MADE OF WILD.

JEEP® COMPASS. BORN TO BE WILD. VANAF € 20.900

(1)

ONDER VOORWAARDEN.

GENIET TOT 30 APRIL VAN DE JEEP® EXPLORER DAYS EN TEST UW FAVORIETE SUV.

De Jeep® Compass heeft al het Jeep®-DNA samengebracht in een compacte, authentieke SUV met karakter, gericht op het hele gezin. Ontdek zelf hoe zijn veiligheidssystemen,
zijn vernieuwende technologie en zijn ongekende comfort aan al uw verwachtingen zullen voldoen, zelfs de meest onverwachte.

(L/100 KM) : 5,1- 8,3 NEDC 2.0

(G/KM) : 129 - 190 NEDC 2.0

(1) Aanbevolen catalogusprijs BTW incl. van een Jeep® Compass Sport 1.4 MultiAir 140 pk 4x2 zonder opties van € 25.900, na aftrek van de Jeep®-korting van € 1.500 en de recyclagepremie van € 3.500 (2). (2) De recyclagepremie is geldig bij aankoop van een Jeep® Compass Sport van
1 tot en met 30 april 2019. Het is geldig voor het recyclen van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet
overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet ten minste 7 jaar anciënniteit hebben en minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen
van het aankoopcontract. Onze aanbiedingen zijn BTWi en gereserveerd voor particuliere klanten en geldig in het deelnemende netwerk tot 30/04/2019. U vindt het deelnemende netwerk terug op www.jeep.be. V.U.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., Jules Cockxstraat 12a 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: www.jeep.be. Niet-contractuele foto. Het afgebeelde voertuig komen niet overeen met de beschreven versies en prijzen. Jeep® is een gedeponeerd handelsmerk van FCA US LLC.

AUTOSTAD HAASRODE

Neringenweg 46, 3001 Heverlee - 016 40 02 67
Brusselsesteenweg 3, 3020 Herent

www.autostadhaasrode.be

MAN011222W9J Jeep locales Compass AVR19 297x210 BEL NL v1.indd 1
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Drukkerij
Artilla

“Offset- en handelsdrukwerk:
Ga voort op kwaliteit,
steeds op tijd geleverd”

Drukkerij Artilla heeft meer dan 45 jaar ervaring met
offsetdrukwerk voor particulieren, bedrijven, handelaars, ...
Ieder is bij ons aan het juiste adres voor snel
en oerdegelijk drukwerk.

Welk offsetdrukwerk?
- A4 formulieren (briefpapier, facturen, bestelbonnen,
overschrijvingsformulieren, doorschrijfsets, ...)
- Visitekaartjes, enveloppen, bloc-notes, postkaarten, ...
- Mappen met allerhande kapvormen
(vraag onze catalogus)
- Ringmappen al dan niet met bijbehorende tabbladen
- Folders, brochures, nieuwsbrieven, kalenders, e.a.

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
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

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

Gesloten op zondag en maandag

www.artilla.be

www.restaurantdartagnan.be

Communicatie
Liefst Leuven geeft een paar voorbeelden van hoe het
zeker niet moet. Op de ochtend van de carnavalstoet vorig
jaar verscheen op de Waze-app de boodschap ‘Leuven centrum afgesloten’. Afgezien van het feit dat het niet waar
was (alle parkings, behalve twee, bleven bereikbaar), is een
dergelijke negatieve boodschap niet echt bevorderlijk voor
de handel in de stad.
Op 7 februari 2019 werd in Leuven een klimaatmars georganiseerd. Die ochtend vroeg de Leuvense politie via allerlei kanalen en aan iedereen die het horen wilde om ‘tussen 12 en 15 uur weg te blijven uit het centrum’. Dit voor
een mars die over drie pleinen, door het stadspark en twee
straten liep. De 923 andere Leuvense straten hebben niets
van de mars gemerkt. Achteraf kreeg Liefst Leuven commentaar van handelaars die op die dag de helft minder
omzet hadden gedraaid.
“Ook stellen we vast dat lang niet alle mogelijkheden om
‘op straat’ te communiceren, worden benut. Enkele jaren
geleden liet Leuven Handelt! op de Diestse- en Tiensesteenweg een draagconstructie installeren waarop, via
2 m² grote affiches, allerlei evenementen werden aangekondigd. Het is beter dan niets en zeer goed bedoeld, maar
in een stad die technologisch vooruitstrevend wil zijn en
uitpakt met het concept ‘Leuven MindGate’ is dat tegelijk
lachwekkend en schrijnend”, vindt Van de Velde.
Elke communicatie over Leuven is goed, op voorwaarde
dat ze geen aanleiding geeft tot foute en negatieve percep-

ties. Bovenstaande voorbeelden kunnen positiever verwoord worden, bv: ‘Enkele straten in centrum Leuven
afgesloten wegens …, alle parkings bereikbaar’.
Politie en stadsdiensten moeten zich bewust zijn van de
mogelijke impact van hun woorden op de handel in de
stad. Maak gebruik van grote led-borden op de grote
invalswegen (zoals bijvoorbeeld in Mechelen). Deze bieden
de mogelijkheid om te communiceren over allerlei evenementen en verkeerssituaties en om de bezoekers aan de
stad welkom te heten, lezen we in de aanbevelingen van
Liefst Leuven.

Shop & Go-plaatsen
Er zijn allerlei soorten ‘shoppers’ die we kunnen onderverdelen in twee hoofdtypes: de weekklanten en de weekendklanten. De eerste komen meestal snel iets kopen of
een bestelling ophalen, de tweede blijven langer in de
stad. Vooral de weekklanten zien er tegenop om voor een
periode van minder dan een uur een (dure) ondergrondse
parking binnen te rijden en kiezen dan ook voor een
oplossing buiten de stad. Voor de handel is het belangrijk
dat we ook deze klanten aan boord houden, want van
enkel weekendklanten kan een handelscentrum niet
overleven. De bestaande Shop & Go-plaatsen zijn dan ook
een zegen, vooral omdat ze ook zijn opgenomen in de
handige website met praktische parkeertool ‘Leuven, je
geraakt er zo’.
“Denk aan de verhoging van het aantal Shop & Go-plaatsen. Ze leiden niet tot meer verkeersdrukte en bieden
onze klanten een extra service. De Vital Decosterstraat
(kant ING-kantoor) en de parkeerplaatsen voor de Minnepoort zijn slechts enkele van de mogelijkheden”, aldus de
voorzitter.
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TE KOOP

2 Nieuwbouw appartementen (Heverlee)
15 Nieuwbouw FLATS met terras/tuin (Heverlee)
Renovatie residentie met 19 units (Leuven)
voor info mail naar luc@dewitenpartners.be

meer van ons op www.dewitenpartners.be
Naamsesteenweg 181 - 3001 Heverlee
Tel. 016/29.89.10 - luc@dewitenpartners.be

Verkeersbeleid
Liefst Leuven stelt vast dat de verkeerspolitie en parkeerwachters bijzonder snel optreden wanneer een automobilist zijn parkeertijd
met één tot enkele
minuten
o v e rschrijdt. Handelaars
in de buurt van het
Hogeschoolplein
zien dan weer dat de
verkeerspolitie er
minstens drie keer
per dag parkeerzondaars komt beboeten.
Vorig jaar is de politie er zelfs in g
e
slaagd een leverancier in de ’s Meiersstraat op de bon te
gooien omdat hij om 10 uur ’s ochtends (dus binnen de leveringstijden) een sticker op het venster van een café plakte.
Uitleg: “de leveringstijden zijn er om producten te leveren, u
levert geen producten mijnheer, maar een dienst”.
“Eigenaardig genoeg was diezelfde verkeerspolitie in geen
velden of wegen te bespeuren toen bij de werkzaamheden

op de hoek Blijde Inkomststraat - Herbert Hooverplein de
automobilisten in parking Ladeuze tot verdieping -3 stonden aan te schuiven om via de Leopoldstraat en Justus Lipsiusstraat naar de ring te rijden. Slechts na heel lang aandringen waren ze bereid om het verkeer op het kruispunt
met de Maria Theresiastraat (een beetje) te regelen”, stelt
Marc Van de Velde.
“Zeggen dat sommige bezoekers, leveranciers en vaklui
zich om al die redenen nog welkom voelen in Leuven, is
de waarheid geweld aandoen. Geef parkeerwachters en
politie de opdracht rekening te houden met een ‘academisch kwartiertje’ wanneer ze op zoek gaan naar overtreders. Let wel, we vragen niet om overtredingen altijd en
overal door de vingers te zien. We zien en weten ook wel
dat dit op termijn tot anarchie leidt (kijk maar naar het
gedrag van sommige fietsers in de stad). Bovendien houdt
de meerderheid van de automobilisten zich aan de parkeertijd.”
“Vereenvoudig ook de procedure voor vaklui die in de stad
willen komen werken. Bestudeer hoe we het de leveranciers gemakkelijker kunnen maken en vermijd dat sommige straten helemaal worden afgesloten, zoals begin
december gebeurde met de Parijsstraat bij het opstellen
van de Wintertijd-tuin”, aldus Marc Van de Velde.

Elektrische taxi

Vuilnisbakken

Liefst Leuven verneemt dat oudere dames die in de
randgemeenten wonen niet meer naar Leuven willen
en durven komen. Ze willen niet meer omdat ze met de
auto te ver van hun bestemming moeten parkeren en
ze durven niet meer met de bus te rijden omdat ze
deze ‘te gevaarlijk’ vinden.

“Vuilnisbakken in het stadscentrum worden nog te veel
beschouwd als een alternatief voor de huisvuilophaling. We weten ook dat vele mensen lak hebben aan
alles en dat het voor de reinigingsdienst soms vechten
tegen de bierkaai is. Toch stellen we op drukke dagen
en grote evenementen spijtig genoeg vast dat vuilnisbakjes uitpuilen en de omgeving ervan bezaaid ligt met
afval. Voor de bezoekers een weinig aantrekkelijk zicht
en absoluut geen reclame voor Leuven.”

“Buschauffeurs beginnen inderdaad vaak al te rijden
vóór oudere mensen kunnen gaan zitten en remmen
blijkbaar bruusk. De 80-jarige moeder van een handelaar is op die manier zelfs gevallen waarbij ze twee ruggenwervels heeft gebroken. Hiervoor werd overigens
een klacht ingediend bij De Lijn”, weet de voorzitter
van Liefst Leuven.
“Elektrische taxi’s kunnen hier een oplossing bieden.
Dit moet uiteraard afgesproken worden met de taxisector, maar we zouden bijvoorbeeld elektrische taxi’s
kunnen toelaten waar andere auto’s niet mogen komen
(pleinen, wandelstraten). Er is immers geen verschil
tussen een elektrische bakfiets en een elektrische taxi,
behalve dan dat de laatste voorzichtiger rijdt. In Malaga
mogen elektrische taxi’s (stapvoets) zelfs in de winkelwandelstraten rijden. We zouden met de taxisector ook
een vast tarief van de randgemeenten naar het centrum kunnen afspreken. Dit zou ook een oplossing
kunnen zijn om sommige senioren uit hun isolement
te halen” meent Van de Velde.

“Kies voor grotere en slimme vuilnisbakken, die het
vuilnis samendrukken en laten weten wanneer ze vol
zijn. Op die manier worden ook de huidige vervangen
die hun beste tijd hebben gehad. Verhoog het aantal
ophalingen op drukke dagen en plaats extra, losstaande
vuilnisbakken. Dat is des te meer nodig omdat het aantal ‘meeneem-eettenten’ hand over hand toeneemt”,
beveelt Liefst Leuven aan.
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Marktonderzoek
Het is belangrijk dat het aanbod van de Leuvense handel en horeca
zoveel mogelijk voldoet aan de wensen en behoeften van de consument.
“Maar is dat zo? Op de Facebookpagina van Liefst Leuven liet een bezoeker opmerken (toegegeven, het was er maar één) dat Leuven ‘te duur is
om te shoppen’. Klopt dat? Ook is het altijd interessant om te weten of er
blinde vlekken zijn in het winkelaanbod”, vindt Van de Velde.
“Meten is weten: doe een grootschalig marktonderzoek bij consumenten
in de wijde omgeving én de handelaars in de stad met vragen over het
Leuvense horeca- en winkelaanbod. Met vragen over wat er is, wat er
ontbreekt, wat beter kan en over alles wat kan aanzetten tot meer bezoeken aan Leuven en wat dat bezoek aangenamer kan maken. Ga op basis
van de resultaten van dat onderzoek proactief te werk. Als een bepaalde
winkel, product of dienst ontbreekt, zoek bedrijven, handelaars en geïnteresseerden die dat gat in de markt kunnen opvullen, desnoods via
advertenties. Probeer indien mogelijk te voorkomen dat we nog meer
van hetzelfde krijgen: koffiebars, pitahuizen, sushirestaurants…”,
aldus voorzitter Van de Velde.

Toerisme

Werken

“Leegstand is een barometer voor het commerciële
succes van een stad. Recente cijfers tonen aan dat
Leuven nog goed scoort. De aanwezigheid van de universiteit zal daarin zeker een rol spelen. Maar wat
opvalt, is dat vooral de Vlaamse kunststeden met hun
sterk toeristisch aanbod hoog in de rangschikking
staan. Antwerpen is hier een eigenaardige uitzondering. Maak Leuven op toeristisch vlak nog sterker dan
het al is. Waarom geen stadsmuseum of een universitair museum of een technologisch bezoekerscentrum?
En nog beter: waarom geen biermuseum of -centrum?
Een stad zoals Leuven zonder biermuseum is erger
dan een café zonder bier”, vindt Marc Van de Velde.

“De handel en horeca in het centrum ondervinden nog
steeds de gevolgen van de verhuizing van de stadsdiensten en andere bedrijven van het centrum naar de stationsbuurt. Sommige horecazaken in het centrum hebben zelfs extra sluitingsdagen ingevoerd om rendabel
te kunnen blijven. Dat kan niet te bedoeling zijn. Toegegeven, de horeca aan het station vaart er wel bij, en dat
is een goede zaak. Maar het ene hoeft het andere niet
uit te sluiten”, vindt Liefst Leuven.
Meer werkende mensen in het stadscentrum is altijd
goed voor handel en horeca. Steden zoals Kortrijk en
Mechelen geven premies voor wie kantoren inricht
boven winkels. Leuven mag hier niet achterblijven.
Kantoren in leegstaande winkelpanden kunnen ook
een oplossing bieden. De stad zoekt een nieuwe
bestemming voor het historische stadhuis. Kantoren
zouden een oplossing kunnen zijn. Er zijn beslist bedrijven te vinden die willen werken en (internationale)
bezoekers ontvangen in wat een Amerikaanse toeriste
onlangs omschreef als ‘the most beautiful building I’ve
ever seen’.
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Uw chef

Uw gerechten

De ervaring

Bart Tastenhoye

Gastronomie
kwaliteit & product

Een totale belevenis!

Naamsestraat 62, 3000 Leuven
+32(0)499/277406
www.leuventaste.be

Verfraaiing

Nutsbedrijven

“Mooie en verzorgde gevels maken de stad aantrekkelijker en maken het voor iedereen aangenamer om er
rond te lopen. De gerenoveerde en verlichte gevels in de
Tiensestraat zijn hier een mooi voorbeeld. We begrijpen
dat uniforme lichtarmaturen en gevels niet overal
mogelijk zijn, maar er zijn beslist plekken waar het
beter kan. Bevorder de verfraaiing van gevels en winkels door subsidiëring van verbouwingen en aanpassingen. Waarom dit niet laten adviseren en coördineren
door een Leuvense ‘bouwmeester’?”

Zoals alle Belgen stellen we telkens opnieuw vast dat
allerlei nutsbedrijven er een sport van maken om stoepen en wegen te pas en te onpas op te breken om nog
maar eens een kabel of buis te trekken. En dat doen ze
bij voorkeur wanneer die stoepen en wegen pas nieuw
zijn aangelegd. Leuven is hierop geen uitzondering. Hoe
de Schrijnmakersstraat, de hoek met de Mechelsestraat
en een stuk van de Tiensestraat erbij liggen, is een
schande voor de stad. Het is bepaald geen fraai zicht om
nog maar te zwijgen over de bereikbaarheid voor minder mobiele mensen.

“Vereenvoudig ook het vergunningsbeleid voor investeerders en projectontwikkelaars die gebouwen willen opknappen en op die manier bijdragen tot het verlagen van de
leegstand (zoals het woonproject op de locatie van de vroegere Cinema Rex). Een reglement op stoepborden en dergelijke is absoluut noodzakelijk om de verfraaiing van de binnenstad te waarborgen, maar laat het wel mogelijk zijn dat
handels- en horecazaken een ‘eyecatcher’ aan hun inkomdeur plaatsen”, klinkt het bij Liefst Leuven.

“Het motto van die bedrijven is hier duidelijk: we graven een sleuf, gooien ze op een zo slordig mogelijke
manier weer dicht en verdwijnen dan voor onbepaalde
tijd met de noorderzon. Beboet nutsbedrijven die op die
manier te werk gaan wegens imagoschade en verdubbel
de boetes als ze niet snel tot actie overgaan”, aldus de
voorzitter.

Carnavalstoet
De zaterdag is de belangrijkste dag voor de handel. Zeker in de huidige, moeilijke omstandigheden is elke verloren zaterdag
er een te veel. Vele handelaars klagen over de carnavalstoet op zaterdag en de negatieve invloed ervan op hun omzet. “Eind
2017-begin 2018 werden in Vlaanderen 155 carnavalstoeten georganiseerd. 98 daarvan vonden plaats op een zondag.
Waarom kan dat ook niet in Leuven? Het zou niet leiden tot omzetverlies voor de handel en het zou een extra boost betekenen voor de horeca. Bovendien zou het minder problemen opleveren voor het verkeer in de stad”, besluit Liefst Leuven.

Kernbestuur
Liefst Leuven
Marc Van de Velde, voorzitter
Luc Caubergh, ondervoorzitter
Rikky Evers, ondervoorzitter
Willem-Jan Elsen, penningmeester
Erik De Rop, secretaris
Tine Vandeweerd, handelscoach

Leegstand Vlaanderen 2018
Turnhout 18,1%
Genk 13,5%
Antwerpen 13%
Kortrijk 12,9%
Aalst 11,6%

Hasselt 11,2%
Sint-Niklaas 11,2%
Oostende 9,1%
Gent 8,8%
Mechelen 8,8%

Roeselare 8,3%
Leuven 8,0%
Brugge 5,7%

Leegstand België in 2018 in steden met
+100.000 inwoners
Charleroi 20,8%
Luik 13%
Antwerpen 13%
Brussel 12,5%

Anderlecht 11,9%
Namen 11,8%
Schaarbeek 11%
Gent 8,8%

Leuven 8,0%
Brugge 5,7%
Cijfers: Locatus
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Afbraak Sint-Pietersziekenhuis
gestart
Het Sint-Pietersziekenhuis aan de Brusselsestraat wordt
momenteel afgebroken. Dat karwei gaat minstens een
jaar duren. De plek maakt deel uit van het grootschalige
stadsontwikkelingsproject Hertogensite en wordt na de
sloop van de enorme betonnen blokken ingevuld met een
podiumkunstenzaal, woningen en winkels. Het neerhalen van de
symbolische eerste steen was één van de laatste beleidsdaden
van burgemeester Louis Tobback, die eind vorig jaar samen met
schepen Carl Devlies de sloophamer in handen nam.

volksmond wordt genoemd, zou worden neergehaald.
Dat laatste zal nog wel even duren,
want de afbraakwerken worden in verschillende fases uitgevoerd en zullen
meer dan een jaar in beslag nemen. Het
gebouw moet eerst volledig asbestvrij
worden gemaakt, een sanering waarmee men vermoedelijk een half jaar zal
bezig zijn. Bovendien gaat het om een
grootschalig afbraakproject dat zich
ook nog eens midden in een druk
gedeelte van de stad bevindt.
Bewoners en passanten zullen weinig
of geen last ondervinden tijdens de
werken, want de afvoer van sloopmateriaal zal voornamelijk langs de achterzijde van het voormalige ziekenhuis
gebeuren. Het stadsbestuur is opgetogen dat de uiteindelijke sloop van het
‘langst leegstaande ziekenhuis in
Vlaanderen’ eindelijk in gang is gezet.

De betonnen torengebouwen op amper 400 m van het historische stadhuis vormen geen fraaie aanblik in de
binnenstad. (Foto: Stad Leuven/Resiterra)

Die actie werd door hen duidelijk met
plezier uitgevoerd, want een aanzienlijk deel van het ziekenhuis staat tot
ongenoegen van het stadsbestuur al
vele jaren leeg. De voorste vleugel van
dit tussen 1955 en 1983 opgetrokken
gebouwencomplex werd zelfs nooit volledig in gebruik genomen en lag er
meer dan 40 jaar als een nutteloze
stadskanker bij.
Daarom zullen weinig mensen het
betreuren dat dit betonnen gevaarte in
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het centrum van de historische binnenstad verdwijnt. Het gebouwencomplex was gedurende vele jaren een
doorn in het oog van vele Leuvenaars,
maar ook het stadsbestuur kijkt al
jaren hoofdschuddend naar het mistroostige Sint-Pietersziekenhuis, dat
zich op amper 400 m van het historische stadhuis bevindt. Louis Tobback
liet in het verleden meermaals optekenen dat hij zijn burgemeestersjerp pas
aan de haak zou hangen wanneer ‘de
gele olifant’ zoals het ziekenhuis in de

“2019 zal in het teken staan van de
sloop van deze lelijke betonnen blokken die niets toevoegen aan de skyline
van Leuven. Daarmee trekken we ook
definitief een streep onder een oude
manier van stadsontwikkeling die ik
sinds mijn aantreden als burgemeester
in 1995 heb bestreden. Zodra de sloopwerken voltooid zijn, kunnen mijn
opvolger en zijn team beginnen aan
een nieuw verhaal op de vrijgekomen
ruimte op de Hertogensite. Door het
verdwijnen van de betonnen torens
zullen ook de monumenten in deze historische omgeving veel beter zichtbaar
zijn”, verklaarde Louis Tobback.

Ontwerpen
De afbraak maakt deel uit van de plannen die projectontwikkelaar Resiterra
wil realiseren op de Hertogensite, een
grootschalig stadsontwikkelingsproject
waarbij op een oppervlakte van meer
dan 6 ha tussen de Brusselsestraat, de
Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat onder meer 540 woongelegenheden, sociale huurwoningen, assistentiewoningen, een welzijnstoren, commerciële ruimtes en een woonzorgcentrum
worden gebouwd.

van de KU Leuven. Omstreeks 1900 werd
omwille van het toenemende aantal
studenten de tuin grotendeels opgeofferd voor de bouw van nieuwe klinische
auditoria. Door de opkomst van de bacteriologie, toen een nieuwe specialisatie,
waren ook investeringen in labo’s, sterilisatieruimtes, verbandkamers en
nieuwe operatiekwartieren nodig.

De asbestsanering en de sloop van het Sint-Pietersziekenhuis zal minstens een jaar in beslag nemen.

“Op deze autoluwe Hertogensite komt
ook de nieuwe podiumkunstenzaal,
vrijwel precies op de plaats waar de
twee torens van het Sint-Pietersziekenhuis momenteel nog staan. We hebben
al een aantal ontwerpen van architectenbureaus ontvangen en hopen binnenkort met het definitieve ontwerp
naar buiten te kunnen komen”, aldus
schepen Carl Devlies.
(Inmiddels raakte bekend dat het Britse
bureau Sergison Bates Architects het
nieuwe kunstenkwartier mag realiseren).
Reeds in de dertiende eeuw bevond zich
op deze plaats het Sint-Elisabethgasthuis dat door de zusters Augustinessen
naast hun klooster was opgetrokken. In
1830 besliste de Commissie voor Burgerlijke Hospitalen – een voorloper van
het latere OCMW – dat het Sint-Elisabethgasthuis niet langer beantwoordde
aan de negentiende-eeuwse hygiënische standaarden. Zo was in de gebouwen meer licht en ventilatie nodig en
hadden de artsen onvoldoende ruimtes
om patiënten met besmettelijke ziekten
voldoende te kunnen afzonderen.

Hij liet zich onder meer inspireren door
het Hôpital Saint-André van Bordeaux
in Frankrijk. In 1849 werd het nieuwe
ziekenhuis in gebruik genomen, maar
het zou duren tot 1865 vooraleer het
helemaal afgewerkt was. In totaal konden er ongeveer 250 patiënten terecht.
Mannen en vrouwen lagen afzonderlijk
in grote zalen met 24 bedden.

Opleidingsplek
Het Sint-Pietersziekenhuis was bovendien een academische kliniek. Het functioneerde als de voornaamste opleidingsplek voor studenten Geneeskunde

Dat verliep behoorlijk chaotisch. Het
ziekenhuis kreeg te maken met een
haast permanente opeenvolging van
verbouwingen en uitbreidingen. Overal
waar mogelijk werden extra verdiepingen en aanbouwsels aan het originele
complex toegevoegd. In de eerste helft
van de twintigste eeuw kon het negentiende-eeuwse gebouw de voortdurende drang naar medische vernieuwing amper de baas.
Een eerste poging tot een meer structurele oplossing werd in 1930 ondernomen. De Brusselse architect Gustave
Maukers presenteerde toen het plan
om een volledige verdieping bij te bouwen en de ruimtes te herbestemmen.
Maukers behoorde tot een kransje
architecten die in het interbellum de
ziekenhuisarchitectuur probeerden te
vernieuwen. Zij vertrokken vanuit de
beoogde functie van de ruimtes. In
Maukers’ plan werden onder meer aangepaste zalen voor kindergeneeskunde,
pneumologie (onder andere met kuurgalerijen voor tuberculosepatiënten) en
dermatologie voorzien.

Louis Tobback (toen nog burgemeester) en schepen Carl Devlies sloopten eind vorig jaar eigenhandig de
eerste symbolische steen.

Daarom werd het Sint-Elisabethgasthuis in 1838 grotendeels gesloopt en
vervangen door het nieuwe Sint-Pietersgasthuis. Architect Alexander Van
Arenbergh ontwierp een monumentaal
rechthoekig gebouw met twee binnenhoven (waarvan één als een grote open
U-vorm in de richting van de Brusselsestraat liep), vier paviljoenen en een
grote tuin.
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“Toch zou dit functionalisme in Leuven, in tegenstelling tot in Gent en
Brussel, slechts zeer gedeeltelijk gerealiseerd worden vóór de Tweede
Wereldoorlog. Het Gentse Universitair
Ziekenhuis of de Brusselse Héger-kliniek waren nieuwe constructies terwijl in Leuven werd vastgehouden aan
het bestaande negentiende-eeuwse
grondplan”, schrijft Joris Vandendriessche (KU Leuven), postdoctoraal
onderzoeker en auteur van een boek
over de geschiedenis van de Leuvense
academische ziekenhuizen.
Omstreeks 1950 leek het lot van het
‘oude’ Sint-Pietersziekenhuis bezegeld.
De bezetting door Duitse troepen tijdens de oorlog en een brand in 1944
hadden grote schade aangericht. Het
ziekenhuis was inmiddels hopeloos
verouderd en het nijpende plaatsgebrek werd onhoudbaar. Met de gelden
voor de wederopbouw na de oorlog en
dankzij gulle nationale fondsen voor
ziekenhuisbouw was er bovendien
financiële ruimte. Sloop en nieuwbouw
lagen dan ook voor de hand.

Torengebouw
In 1951 werd een ontwerp van het
architectentrio Cloquet-Van Montfort-

Vandeput goedgekeurd. De afbraakwerken begonnen meteen en vier jaar
later verrees de eerste vleugel van het
nieuwe Sint-Pietersziekenhuis, een
torengebouw van maar liefst veertien
verdiepingen. Een deel van het oorspronkelijke gasthuis ontsnapte aan
de sloop en is vandaag nog steeds achter de gele hoogbouwtoren te vinden.
De moderne nieuwbouw voorzag een
centralisatie van gedeelde functies
(radiologie, intensieve zorgen, administratie, …) en een scheiding van de
‘stromen’ van bezoekers, patiënten en
medisch personeel. Aan de achterzijde
van de kliniek werd een spoedafdeling
geopend: ambulances reden af en aan
op de Brusselsestraat over de met
dikke lagen beton overwelfde Dijle, een
rivier die nu, naarmate de realisatie
van de Hertogensite vordert, in drie
fasen weer zal worden opengelegd.
“In de daaropvolgende gebeurtenissen
speelde het Sint-Pietersziekenhuis een
minder fraaie rol. Tijdens de woelige
jaren ‘60 van de vorige eeuw werd de
kliniek een speelbal in het politieke
gekibbel rond Leuven-Vlaams. Dat
Nederlandstalige patiënten door
Franstalige professoren en artsen-in-

opleiding werden behandeld, was een
doorn in het oog van de Vlaamse Beweging. De aanhoudende kritiek droeg
ertoe bij dat de faculteit Geneeskunde
als één van de eerste faculteiten taalkundig gesplitst werd. Reeds in 1963
werd beslist dat voor de Franstalige artsen een nieuwe kliniek bij Brussel zou
worden gebouwd. De Sint-Pieterskliniek werd op termijn een exclusief
Nederlandstalig ziekenhuis”, schrijft
Joris Vandendriessche.
In 1970 concludeerde men dat als
gevolg van de splitsing van de Leuvense
universiteit best een nieuw ziekenhuis
voor de faculteit Geneeskunde kon
worden gebouwd. De bestaande instellingen functioneerden op dat moment
meestal los van elkaar en de medische
diensten en zorgverlening waren niet
altijd op elkaar afgestemd.
De Nederlandstalige professoren beslisten om die uitbreiding te realiseren buiten het stadscentrum. In 1971 werd de
eerste steen gelegd van de universitaire
campus Gasthuisberg. In 1975 opende
hier een kinderziekenhuis, het eerste
van talrijke gebouwen die men zou realiseren op de vandaag enorme ziekenhuissite waar overigens nog altijd
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Rij met het beste van twee werelden. De Kia Niro combineert de kracht van een 1.6 benzinemotor met een elektrische motor en houdt zo heel
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wordt gebouwd. Intussen zijn vrijwel
alle medisch-academische diensten in
het Leuvense verhuisd naar Gasthuisberg.

Grote vergissing
De beslissing om te blijven investeren
in het Sint-Pietersziekenhuis bleek achteraf bekeken een grote vergissing. In
1975 gaf de Commissie voor Openbare
Onderstand (COO), de voorloper van
het huidige OCMW, opdracht om aan de
Brusselsestraat een tweede vleugel te
bouwen. De overheid subsidieerde dat
bouwproject met meer dan een half
miljard Belgische frank (omgerekend
ongeveer 13,6 miljoen euro), in die tijd
een gigantisch bedrag. In 1977 werd
deze tweede vleugel in gebruik genomen.
Nog veel slechter was de beleidskeuze
om in het begin van de jaren ‘80 nogmaals een groot torengebouw met een
tiental verdiepingen neer te zetten. Dat
zou, op een paar verdiepingen na, altijd
blijven leegstaan. Al die tijd bleven de
radiatoren in werking om een minimale temperatuur te garanderen zodat
het voortschrijdende verval van het
gebouw enigszins werd afgeremd. Aan
het einde van de jaren ’90 verbleven
een tijdlang krakers in het complex.

Een restant van de zuidelijke vleugel van het negentiende-eeuwse ziekenhuis (vooraan) blijft behouden en wordt
gerestaureerd.

Door opeenvolgende regeringswissels
wijzigde ook het beleid: plots was er
sprake van een nationaal ‘beddenoverschot’ en moest in de ziekenhuissector
bespaard worden. Het dure en grotendeels ongebruikte Sint-Pietersziekenhuis zou zo uitgroeien tot een lastig
dossier in de relatie tussen het Leuvense stadsbestuur en de universiteit.
Door de specifieke inrichting kon het
gebouwencomplex ook geen andere
bestemming krijgen.

In 2006 besliste de Vlaamse regering uiteindelijk dat de betonnen torens mochten worden afgebroken zonder dat het
OCMW de subsidies van destijds moest
terugbetalen. De aanwezigheid van
asbest in de oudste gebouwen bemoeilijkte het afbraakdossier jarenlang,
maar nu zijn de sloopwerken dan toch
definitief in gang gezet. Daarmee komt
in de Brusselsestraat definitief een
einde aan een zeven eeuwen oude traditie van medische en gezondheidszorg.

Europese subsidie voor Mobipunten
Bewoners en bezoekers moeten dankzij de Mobipunten
een helder overzicht krijgen van de beschikbare vormen
van deelmobiliteit in hun buurt en wijk. Het aanbod wordt
bovendien ter beschikking gesteld in een app. Leuven
installeert vijf grote, tien middelgrote en 35 kleine Mobipunten die een eigen huisstijl krijgen om de herkenbaarheid te bevorderen. De stad zoekt momenteel naar
geschikte locaties.

De stad Leuven krijgt van Europa 516.721 euro subsidie om
de komende drie jaar vijftig Mobipunten in te richten. Dat
zijn locaties waar verschillende mobiliteitsdiensten zoals
een bushalte, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s,
deelfietsen en deelbakfietsen, buggy’s en rolstoelen worden aangeboden. Er zullen ook bijkomende diensten te
vinden zijn, zoals een lockersysteem voor stadsdistributie
en realtime informatie over het openbaar vervoer.

De stad Leuven vult het subsidiebedrag aan met ruim
350.000 euro, zowel in geld als in werkuren. Interreg subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme,
groene en inclusieve groei en wordt gefinancierd vanuit
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Naast Leuven nemen ook Amsterdam, Nijmegen, Manchester, Dreux en Kempten deel aan dit project. Het totale werkingsbudget van het project bedraagt 8,8 miljoen euro,
waarbij 5,3 miljoen euro gefinancierd wordt door Interreg. In
totaal worden 92 mobipunten gerealiseerd met ongeveer
2.400 gedeelde mobiliteitsvoertuigen in de zes pilootsteden.
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3-4-5 mei

Leuven by Night, Moederdagshopping en koopzondag

2 juni

Vijf TV
Koopzondag met
Shopping Queens

29-30 juni

Summer Kicks In, hét eerste weekend van de grote
vakantie met zomerse prijsjes

1-2 september

Koopzondag Leuven Kermis en Jaarmarkt

5-6 oktober

Herfstshopping en Weekend van de Klant

3 november

Koopzondag november

16 november

Intrede Sinterklaas

29 november

Leuven by Night eindejaar

1 december

Koopzondag december

15 & 22 december Koopzondagen kerstmarkt/Wintertijd

E E N U I T G AV E VA N L I E F S T L E U V E N

De Langste Dag
op zaterdag
22 juni
Zet je stand buiten tijdens de
grootste braderie van het land
Al meer dan 30 jaar wordt De Langste
Dag georganiseerd in Leuven en
worden de verkeersvrije straten die dag
gevuld met braderiestanden, straattheater en massa’s gezelligheid.
Zet je dit jaar ook een stand buiten?
Wil je een braderiekraam huren? Laat
het je wijkvoorzitter of ons zeker weten
voor 27 mei 2019.
inschrijving@liefstleuven.be

LIKE
'SHOPPEN IN LEUVEN'

VOLG OP
Info, vragen, inschrijvingen,
suggesties,…
info@liefstleuven.be
www.liefstleuven.be
Tine Vandeweerd
(handelscoach) 0486/63.51.43

Eerste Leuvense avocadobar
geopend
De avocado-hype heeft nu ook Leuven bereikt. Op 13 februari
opende The Avocado Bar in de Charles Deberiotstraat, meteen
de eerste in de stad. Avocadobars bestonden al overal ter
wereld, maar in België zijn ze eerder zeldzaam en tot nog toe
enkel aanwezig in Brussel en Antwerpen. De zaken in die steden
hebben overigens niets te maken met het foodconcept dat nu in
Leuven opent.
De zaakvoerders van de Leuvense avocadobar zijn Steven Heymans en Carlo
Celis. Deze laatste is een bekend
gezicht in de Leuvense horeca: hij
richtte eerder al restaurant Chez les
Kadee op, dat intussen niet meer
bestaat, en het pokébowl-restaurant
Sticks & Bowls in de Naamsestraat.

York, Barcelona en Amsterdam. Ik wilde
dit concept heel graag uitwerken voor
Leuven en Carlo is daarvoor de perfecte
partner. Ik focus meer op de zakelijke
kant, hij op de creatieve en culinaire
kant”, vertelt Steven.

Steven en Carlo kennen elkaar van vroeger: ze organiseerden samen feestjes
met het concept Club Hacienda, ongeveer tien jaar geleden. Hun wegen zijn
daarna even gescheiden geweest, maar
nu hebben ze elkaar weer gevonden.

De avocadobars komen niet helemaal
uit het niets: de vrucht is de jongste
jaren immens populair geworden. Steven denkt dat dit zeker mee te danken
is aan kanalen zoals Instagram, want
de vrucht ziet er nu eenmaal fotogeniek uit en is bovendien ook lekker en
gezond.

“Een tijd geleden heb ik mijn job bij een
bedrijf opgezegd en ben gaan reizen. Ik
heb zes maanden rondgetoerd en wat
mij opviel waren de vele avocadobars
in grootsteden zoals Bali, Tokio, New

“Een avocado bevat veel vet, maar dit
zijn gezonde vetten. Wij hebben een
diëtiste geïnterviewd en zij kan avocado’s, ook in een dieet, zeker aanraden.
Natuurlijk niet in overdreven hoeveel-

heden, maar dat is met alles zo”, aldus
de zaakvoerders.
De missie van Steven en Carlo is om
gezonde, mooie en originele gerechten
aan te bieden waarbij de avocado centraal staat: gaande van een Brusselse
wafel met een avocadotopping, tot verschillende dipsauzen, bowls en zo veel
meer. Binnenkort zal ook avocado-ijs
gelanceerd worden. Alles is ook
beschikbaar als take-away en makkelijk
te bestellen op de aanraakschermen in
de zaak.
Avocado’s krijgen ook wel eens de kritiek dat ze niet zo goed zijn voor het
milieu, onder meer omdat behoorlijk
veel water nodig is voor het telen van
de vrucht.
“Daarom gebruiken wij recycleerbaar
materiaal voor al onze verpakkingen en
zijn we volop bezig met het uitwerken
van ideëen om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en
in te zetten op een milieuvriendelijke
manier van werken”, besluiten Steven
en Carlo.
The Avocado Bar
Charles Deberiotstraat 2, Leuven
Website in opbouw
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PARKERSTORE LANCEERT ZIJN
NIEUWE WEBSHOP
www.parkerestore.com
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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.

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

Leuven legt grootschalige
dagdisco’s aan banden
Het stadsbestuur gaat de zogenaamde dagdisco’s die
regelmatig plaatsvinden op het publieke domein beperken.
Studentenkringen organiseren steeds vaker druk bijgewoonde
fuiven in openlucht die al in de vroege namiddag van start
gaan. Daarbij wordt kwistig omgesprongen met goedkope en
doorgaans zelf meegebrachte alcohol met als gevolg dat de
meeste deelnemers al in de vooravond stomdronken zijn. Ook het
aantal incidenten die ermee gepaard gaan, zit in stijgende lijn.

overmatig drankgebruik bij jonge mensen, in combinatie met een afnemend
respect voor de medemens en de politie. Ik wil kunnen garanderen dat studenten een fijne periode in Leuven
beleven, waarbij er zeker gefeest mag
worden. Ik wil er in samenwerking met
de studenten, universiteit en hogescholen voor zorgen dat het leefbaar blijft
voor iedereen en dat basisregels van
fatsoen, burgerzin en verantwoord
omgaan met drank gerespecteerd worden”, aldus de burgemeester.
De stad krijgt steeds meer aanvragen
voor dergelijke dagdisco’s. Tegelijk
nemen ook het aantal overlastklachten
van inwoners toe, net zoals het aantal
tussenkomsten van de politie, dit
ondanks eerdere afspraken en maatregelen om de overlast in te dijken. De
dumpingprijzen voor alcoholische
dranken (waaronder ook sterke drank)
spelen daar een grote rol in. Sommigen
brengen hun eigen drank mee. Ook het
feit dat vaak veel te veel mensen op
zo’n evenement afkomen, zorgt voor
luidruchtig gefeest op straat en zo ontstaan er soms spanningen.

Alcoholgebruik

De combinatie van overmatig drankgebruik en een concentratie van grote
aantallen studenten op straat, zorgt
regelmatig voor veiligheidsproblemen
en zware overlast. Na overleg met de
politie, de preventiedienst en de universiteit heeft burgemeester Ridouani
(foto) besloten om dergelijke evenementen aan banden te leggen. Indien
vooraf wordt ingeschat dat ze mogelijk
zullen leiden tot overlast op het openbare domein worden ze niet meer toegelaten.

“Leuven is een studentenstad en uiteraard mag er gefeest worden. Maar niet in
die mate dat het voor teveel overlast en
veiligheidsproblemen zorgt, op alle uren
van de dag. Naast de 50.000 studenten
leven hier immers ook 100.000 Leuvenaars en ontvangen we talrijke bezoekers
en toeristen. Zij hebben recht op rust. Als
burgemeester moet ik waken over hun
welzijn en veiligheid”, stelt Ridouani.
“Daarnaast maak ik mij ernstig zorgen
over de evolutie van het toenemende

“Dergelijke evenementen werken
onverantwoord alcoholgebruik in de
hand en staan haaks op alle inspanningen die de stad, de KU Leuven en de
politie de jongste jaren doen op het
vlak van preventie van overmatig alcoholgebruik en overlast. Omdat de dagdisco’s meestal al beginnen in de
vroege namiddag, betekent dit dat de
uitgaansuren en de bijhorende overlast
verschuiven van de late avond en nacht
naar de namiddag en vooravond. Het
gebeurt dat schoolgaande kinderen
zich een weg moeten banen door een
massa dronken studenten of moeten
laveren tussen braaksel”, aldus Ridouani.
“De politie moet regelmatig tussenkomen voor geluidsoverlast, schermutselingen, wildplassen, het stuk gooien
van glazen of ander gedrag dat niet kan
getolereerd worden. Het algemeen
belang primeert boven het individueel
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Bloemen Vannerum

bvba

Nieuwbouw voor
kringwinkel SPIT
in Heverlee

• Snijbloemen
• Boeketten,
bloemstukken, …
voor alle gelegenheden
• Kamer – en tuinplanten
• Seizoensplanten
• Bloemen/planten
abonnementen
• Kantoorbeplanting
met onderhoudsservice
• Bloemenautomaat
24/24-7/7

Kringwinkel SPIT aan de IJzerenmolenstraat in Heverlee
wordt afgebroken. Op dezelfde plaats komt een nieuwbouw.
Tijdens de volledige duur van de werken blijft het geverspunt
en een winkelgedeelte open. De winkel zal voorlopig ondergebracht worden in de voormalige refter en een gedeelte van
de ateliers. Na de zomer opent de nieuwe winkel. “Het wordt
een beetje improviseren, maar dat moet kunnen”, klinkt het
bij de verantwoordelijken.
“Na meer dan tien jaar voldoet de winkel aan de IJzerenmolenstraat niet meer aan de normen die we onszelf opleggen.
Vorig jaar passeerden er 143.633 klanten aan de kassa van De
Kringwinkel in Heverlee. In de beginjaren waren er dat
60.301. Ook het aantal werknemers kende een groei, van 196
in 2009 naar 327 nu. Een nieuwbouw dringt zich dus op”, zegt
directeur Lieven Van der Stock.

Dassenstraat 68 n 3053 Haasrode
016/40.20.35 n info@flowerstyle.be
Openingsuren :
di-za : 09.00-18.00 n zon- en feestdagen : 10.00-14.00
maandag gesloten

FLOWERSTYLE.BE

“We gaan voor een optimale werkomgeving voor onze werknemers en een verrassende winkelervaring voor onze klanten en gevers. SPIT zet hierbij maximaal in op milieu. We
gaan verder dan de wettelijke bepalingen en vinden dit als
milieuorganisatie een evidentie. Met een groendak en bijenhotels zetten we in op biodiversiteit. Door bewust te kiezen
voor bepaalde isolatie-, ventilatie- en verlichtingstechnieken
en volledige verwarming met warmtepompen kunnen we
een energiezuinig gebouw neerzetten”, vervolgt Van der
Stock.
“Sinds een tweetal jaren varen we onder de vlag van Kringwinkel ViTeS, samen met de kringwinkels uit Brussel en de
rand. In dit nieuwe gebouw zullen we een doorstart maken
van ons nieuwe merk, met nog meer aandacht voor mens en
milieu”, besluit Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van ViTeS.

belang. Deze grootschalige dagdisco’s
overstijgen de draagkracht van wat nog
kan toegelaten worden op het openbare
domein”, besluit de burgemeester.

Horecazaken
Het politiereglement stelt dat dagdisco’s, fuiven en soortgelijke evenementen in horecazaken veertien dagen op
voorhand gemeld moeten worden. Activiteiten waarbij de organisator een
impact op het openbaar domein verwacht, moeten zelfs een maand vooraf
aangevraagd worden en moeten toelating krijgen. Dat reglement blijft
gewoon gelden.
De burgemeester beoordeelt de aanvragen in het licht van de openbare orde en
neemt volgende criteria mee in rekening
om al dan niet toelating te geven: het verwachte aantal deelnemers, de maximumcapaciteit en vergunningen van de horecazaak, de locatie (scholen, handelscen-

trum, toeristisch centrum, terrassen en
pleinen, …), publiciteit (soorten media,
aard van de boodschap,…), het alcohol
aanbod, de interne veiligheidsmaatrege-

len van de organisator (stewards, portiers,…), de beschikbare capaciteit van de
politie, eventuele voorgaande vaststellingen
van overlast door de politie, klachten, …

Convento schenkt 1.230 euro
aan scholenproject in India
Sinds een tijdje schenkt wijnbistro Convento (Mechelsestraat 83) een halve euro per verkocht waterflesje aan
een scholenproject uit India. In de loop van 2018 leverde
dat welgeteld 1.230 euro op. Een Indiase delegatie (met
name Mansingh en Sanjay) kreeg bij hun bezoek aan Convento de cheque overhandigd.

“Zowat 21 jaar geleden startte Riet Buvens van de vroegere
kledingzaak Opus II even verderop in de Mechelsestraat
een project op in India: Opus III. Riet was erg getroffen door
de armoede ginds en besloot een project te lanceren om
kinderen meer toekomstkansen te geven”, vertelt Sté
phane Godfroid van Convento.
Opus III is een educatief project in de achtergestelde buurten van Jaipur, de hoofdstad
van Rajasthan. Momenteel
lopen er 1.500 leerlingen
school, van kleuteronderwijs,
over lagere school tot middelbaar en zelfs tot hogere technische opleidingen. Op de foto
zie je van rechts naar links
sommelier Tom De Praetere,
Riet Buvens, zaakvoerder Stéphane Godfroid en Evy De
Messemaeker, de keukenchef
van Convento.
www.opusiii.be
www.convento.be
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Open

Ruime keuze
25

Di - vrij:
08.30u - 12.30u
13.30u - 17.30u
Za:
09.00u - 12.30u

in onze toonzaal

sloten - sleutels - brandkasten - brievenbussen - inbraakbeveiliging
brandwerende veiligheidsdeuren - klinken en naamplaten

SDE

SDE bvba
Tiensesteenweg 46 - 3001 Leuven

www.sde-keso.be • T 016238478 • F 016235312

Wij beschikken over een ruime parking via A. Delaunoislaan

Gratis klantenparking: zie website!

Uw key-dealer voor regio Brabant

Truck Trading Brabant
Brusselsesteenweg 74, 3020 Herent, Tel. 016 49 92 00, www.ttbrabant.be

New Generation
at Work

DRIVEN BY QUALITY

THE NEW XF, CF AND LF
2017_HANDELSZAKEN LEUVEN_210x149 mm.indd 1

PURE EXCELLENCE THROUGHOUT THE RANGE

8/05/18 11:43

Parlementslid wil winkeliers
verplichten om altijd
elektronische betalingen te
aanvaarden
Leen Dierick, een federaal parlementslid voor CD&V, dient
een wetsvoorstel in dat winkeliers verplicht om elektronische
betalingen te aanvaarden. Volgens het Kamerlid moet de
consument altijd de mogelijkheid hebben om zijn aankopen
elektronisch uit te voeren. Ze wil daarom elke handelszaak
verplichten om minstens één manier te voorzien om elektronisch
te betalen. Wie dat niet doet, zou volgens het wetsvoorstel een
geldboete kunnen krijgen van 26 tot 10.000 euro.
Het uit Dendermonde afkomstige parlementslid vergeet dat handelaars nog
altijd transactiekosten krijgen aangerekend en dat betaalinfrastructuur zoals
een terminal evenmin gratis is. Het
moet maar eens gedaan zijn met politici die voorstellen lanceren waarbij
handelaars steevast op kosten worden
gejaagd. Die hebben het tegenwoordig
al moeilijk genoeg om zich te wapenen

tegen de toenemende e-commerce en
de keiharde concurrentie van grote
ketenbedrijven en shoppingcentra.
Winkelies hebben geen bemoeizuchtige
politici nodig om hen te vertellen hoe
ze hun zaak moeten runnen.
Volgens de CD&V-politica verwachten
consumenten dat ze overal elektronisch kunnen betalen, al hoeft dat niet

altijd om betalingen met een betaalterminal te gaan. Ook betalingen met een
smartphone-app zouden onder de
voorgestelde verplichting vallen. Dat
klopt maar gedeeltelijk. In de buurtwinkel, bij de bakker of de beenhouwer
betaalt een meerderheid van de Belgen
(56,1%) altijd cash, zo blijkt uit een
recent onderzoek. Op café betalen nog
bijna acht op de tien klanten cash. Grotere aankopen zoals in warenhuizen
worden wel vaker met de kaart betaald.
Hetzelfde onderzoek toonde ook aan
dat de Belg vasthoudt aan cashbetalingen, zeker op korte termijn. Slechts 8,4
procent van de Belgen denkt dat we
binnen enkele jaren in een cashloze
samenleving zouden kunnen leven (zie
ook Handelen nr. 6, 2018). Er is trouwens nog altijd een wettelijke verplichting dat cash betalen altijd een optie
moet zijn.
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) noemt het voorstel ‘ongehoord’ omdat het de kosten van handelaars verhoogt. “Elektronisch betalen
kost ondanks recente prijsverlagingen
nog altijd te veel. Elektronisch betalen
moet voor de handelaar nog goedkoper,
ongeacht de speler waarbij hij aangesloten is. Alleen zo kunnen kaartbetalingen nog gestimuleerd worden”, zegt
NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws.
Zelfs CCV, een leverancier van elektronische betaalsystemen, vraagt zich in
een reactie af of boetes wel de juiste
manier zijn om elektronisch betalen te
stimuleren. Zoiets zou bijvoorbeeld ook
fiscaal kunnen aangemoedigd worden.
Kris Peeters, vóór de val van de regering
Michel I, minister van Economie en
Consumenten en in een vorig leven nog
gedelegeerd bestuurder van Unizo, is
een partijgenoot van Leen Dierick. Hij
heeft bij het Prijsobservatorium een
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T H U I S K O M E N IN
EEN OASE VAN RUST

BEAR CHAIR
COLECT
DEDON
DOMANI
EGO PARIS
EVA SOLO
EXTREMIS
FAST
FERMOB
GLOSTER
HEATSAIL
JARDINICO
MANUTTI
QUINZE & MILAN
RÖSHULTS
ROYAL BOTANIA
SKARGAARDEN
TODUS
TRIBÙ
UMBROSA

OUTDOOR FURNITURE

Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo • 016 46 44 47 • info@homegarden.be • www.homegarden.be
Openingsuren: dinsdag t.e.m. zondag van 10u - 18u

HomeGarden_advertentie_A5_algemeen.indd 1
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Living stone | biz pakt leegstand in Leuven aan
De afgelopen 10 jaar is de leegstand van
winkels en handelspanden verdubbeld.
Vastgoedmakelaar living stone wil hier
verandering in brengen en richtte daarom
een nieuwe afdeling op die focust op de
b2b-sector. Living stone | biz voegt hiermee
kantoorruimtes, winkels en vastgoed voor
industrie en logistiek aan het gamma toe.

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

GAS geven: gemakkelijk, aangenaam en snel

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

Meer info?
www.living-stone.biz
of 0491 905 902

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

studie besteld om beter in kaart te
brengen hoeveel elektronische betalingen de handelaars precies kosten. Die
studie zou in mei moeten klaar zijn.
Het is een beetje pijnlijk om vast te
stellen dat iemand die van 1988 tot
2004 betrokken was bij het Nationaal
Christelijk Middenstandsverbond
(NCMV, dat later werd omgevormd tot
Unizo) en die sinds 2004 tot vandaag
onafgebroken minister is geweest,
blijkbaar geen flauw benul heeft welke
kosten handelaars krijgen aangerekend
als ze hun klanten elektronisch willen
laten betalen.
Unizo zelf houdt zich in een reactie op
het wetsvoorstel van Leen Dierick een
beetje op de vlakte. “Een wettelijke verplichting voor handelaars om elektronische betalingen te aanvaarden, is
voor ons bespreekbaar, mits grondig
overleg met alle betrokkenen. Een
mogelijke piste is het afsluiten van een
convenant met de betrokken sectoren,
voorafgaand aan de wettelijke verplichting. Op die manier creëer je een breed

draagvlak”, klinkt het bij gedelegeerd
bestuurder Danny Van Assche.
Van Assche vindt het ook belangrijk dat
wordt bekeken hoe de huidige versnippering van het elektronisch betaallandschap kan worden ingeperkt. Vandaag
is het voor handelaars immers heel
moeilijk om te bepalen welke elektronische betaalmogelijkheden ze best wel
of niet aanvaarden. Ook op het vlak van
overheidsondersteuning voor wie
investeert in elektronisch betalen,
vraagt hij een consequent en helder
beleid.
Daar knelt precies het schoentje: maak
het volledige proces inzake elektronisch betalen (inclusief de infrastructuur) volledig gratis en handelaars zullen veel sneller geneigd zijn om op de
digitale betaaltrein te springen. Door
iets te verplichten wint niemand.
Kijk in dat verband naar de witte kassa,
waarvan de gevolgen nu stilaan duidelijk beginnen worden: personeel dat
minder werkuren presteert, zaken die

meerdere dagen sluiten, ’s middags
niet meer openen of ’s avonds vlugger
dichtgaan. Het enige wat dat tot nog
toe heeft opgeleverd is dat de consument vaker voor gesloten deuren
staat en een pak minder geld in de
economie pompt. Of erger: zijn geld
in het buitenland gaat uitgeven.

Bieren boven in Leuven
Sinds enkele jaren is april in Leuven uitgegroeid tot dé
biermaand bij uitstek. Drie weekends lang kan je in de stad
terecht voor allerlei activiteiten over, rond en met bier. In
De Hoorn vond op 13 en 14 april het Leuven Innovation
Beer Festival plaats, waar vijftien ambachtelijke brouwers
uit heel de wereld hun bieren lieten proeven. Hun innovatieve aanpak toont zich in de smaak, verrassende ingrediënten of speciale brouwtechnieken.
Tijdens Food & Hops op 19 en 20 april in het Comeniusgebouw ligt de nadruk dan weer op de combinatie van bier,
gastronomie en de beste ambachtelijke producten. Het is
een culinaire hoogdag met drie gerechten van Leuvense
topchefs (Bart Tastenhoye van Taste, Toon Dierickx van
Arenberg en Bram Verbeken van Gastrobar Hop), diverse
kaasbordjes van kaasmeester Elsen, oesters van De Walvis,
barbecue van slager Rondou en bierige desserts van Zuut.
Ieder gerecht (ook de kazen, oesters, …) werd gepaird met
een exclusief craftbeer.
De traditionele afsluiter van de biermaand is het Zythos
Bierfestival op 27 en 28 april. Dit bierfestijn in de Brabant
hal is een staalkaart van het rijke aanbod aan Belgische
bieren. Er zijn telkens meer dan 500 verschillende bieren te
proeven, waarvan vele van het vat. Zythos is daarmee het
grootste bierproeffestival van Belgische bieren in Europa.
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AUTOSTAD HAASRODE

Neringenweg 46, 3001 Heverlee - 016 40 02 67
Brusselsesteenweg 3, 3020 Herent

www.autostadhaasrode.be

Nieuwe wetgeving vennootschappen goedgekeurd
In het parlement werd het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen goedgekeurd. De aanpassing van
de vennootschapswetgeving zorgt voor meer helderheid en
vereenvoudiging en biedt nieuwe kansen aan ondernemers
dankzij onder meer de versoepeling van een aantal regels.
Zo wordt onder meer het verplichte minimumkapitaal voor
sommige vennootschappen afgeschaft en de bestuurdersaansprakelijkheid aangepast. Daarnaast zullen verhoogde flexibiliteit bij de overdracht van vennootschappen en de toekenning van de stemrechten een belangrijke impact hebben.
De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 mei 2019 voor
nieuwe vennootschappen en op 1 januari 2020 voor bestaande
vennootschappen.
De afschaffing van het minimumkapitaal (in de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap) zorgt ervoor dat
ondernemers niet meer verplicht zijn om een minimaal
bedrag te storten, maar de bescherming van hun schuldeisers
wordt hierdoor niet beknot.
Er zal immers nog een voldoende vermogen moeten ingebracht worden, dat bovendien gedeeltelijk uit nijverheid kan
bestaan. Dit laatste biedt ook aan minder kapitaalkrachtige

ondernemers de mogelijkheid om te participeren in het
ondernemersleven.
De notie ‘voldoende vermogen’ is meer op maat voor de
ondernemers en vormt een minder grote drempel dan het
kapitaal, ook voor startende ondernemingen. Bovendien kan
de Besloten Vennootschap (BV) een open karakter krijgen,
waardoor aandelenoverdrachten soepeler worden.
Zo wordt de BV de vennootschapsvorm bij uitstek om een
kleine onderneming in onder te brengen. Ook de aanpassing
van de bestuurdersaansprakelijkheid verschaft bedrijfsleiders
een grotere rechtszekerheid in geval van fouten, omdat de
maximale aansprakelijkheid geplafonneerd wordt.

Fashion for Students verbindt
jonge Leuvenaars
Jef Hendrickx (20) lanceerde een eigen merk samen met enkele
medestudenten. Fashion for Students brengt T-shirts uit die een
Leuvense blikvanger in de kijker zetten, zonder dat het alweer
over het stadhuis of de brouwerij AB InBev gaat.
Jef en de vier andere studenten achter
Fashion for Students studeren Business
Management aan de UCLL, gespecialiseerd in KMO Management. Tijdens het
laatste semester van hun tweede jaar
moeten ze een Small Business Project
opstarten. Ze starten eigenlijk hun eigen
bedrijf en krijgen allemaal verschillende
verantwoordelijkheden in dat bedrijf.
“We zijn op het idee voor de kledinglijn
gekomen omdat wij allemaal Leuvenaars zijn of een band voelen met Leuven. We willen mensen die deze band
ook hebben, met elkaar verbinden en er
een ‘community’ rond bouwen. Wie
weet kom je op straat of tijdens het uitgaan iemand tegen met hetzelfde
T-shirt”, vertelt Jef.
De T-shirts zijn vrij basic, maar met een
bescheiden, kleine print op de borst. Je
herkent natuurlijk het bekende kunstwerk Totem of de reuzegrote scarabee
op een naald van Jan Fabre op het
Ladeuzeplein, maar wij doen niet aan
kopiëren: de tekening werd door onze
eigen mensen getekend en er zijn
enkele afwijkingen ten opzichte van

het originele kunstwerk. Ons design is
ook niet in de originele kleuren”, aldus
Jef Hendrickx.
De studenten kozen voor dit werk
omdat het op een centrale plaats in Leuven staat, aan de Universiteitsbibliotheek, waar menig student woont, werkt
of graag vertoeft. Jef en zijn medestudenten willen hun merk vooral promoten via influencers en sociale media.
“We kiezen voor lokale influencers die
ook echt een band met Leuven hebben
en niet zomaar eender wie met 100.000
volgers op Instagram. Wie weet komt er
nog een vervolg na dit proefproject. Als
het een succes wordt, ben ik zeker van
plan om het nog voort te zetten en wie
weet wordt het project uitgebreid naar
andere steden. Maar we beginnen in de
kern. Leuven is de stad waar wij studeren en waar ons hart ligt. Na de T-shirts
komen er misschien eerst nog sweaters
voor tijdens het winterseizoen”, zegt de
jonge ondernemer.
Tot slot overtuigt Jef nog als een ervaren marketeer waarom wij 30 euro zou-

den geven aan een eenvoudig T-shirt.
“Onze T-shirts zijn met liefde vervaardigd, ons design hebben we zelf ontworpen en de producten hebben allemaal een Fair Wear certificaat – waar de
klant van vandaag toch wel nood aan
heeft.”
“We willen geen spotgoedkoop T-shirt
van slechte kwaliteit dat in massaproductie gemaakt wordt. Dan liever investeren in een degelijk eindproduct dat we
op termijn misschien ook in andere biowinkels en fair trade-handelszaken
kunnen verkopen. Nog een extra pluspuntje: in het Leuvense leveren we de
T-shirts zelf. Voor de zones daarbuiten
verzenden we ze, maar er worden geen
extra verzendkosten meer aangerekend.
Ook dit alles is inbegrepen in de prijs.
We zullen ook nog 10% van de opbrengst
schenken aan een goed doel, namelijk
de kinderafdeling van ons eigen UZ Leuven”, besluit Jef Hendrickx.
De T-shirts zijn verkrijgbaar in zwart en
wit en zijn uniseks.
Website/webshop:
www.fashionforstudents.be
Contact:
fashionforstudensffs@gmail.com
Fysiek verkooppunt: Carmi,
Tiensesteenweg 8, 3360 Korbeek-Lo.
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Faculty Club wint zilveren medaille
voor beste congreslocatie
De Faculty Club in Leuven heeft tijdens de Meetings
Awards in Nederland een zilveren medaille behaald in de
categorie ‘Beste congreslocatie van 2018 in België’.
Op basis van vijf criteria (ligging, bereikbaarheid, inrichting, catering en service) nomineerde de redactie van het
vakblad Meetings een aantal congreslocaties.
Na de bekendmaking van de genomineerden konden de
lezers van Meetings tot eind vorig jaar stemmen op hun
favoriete congreslocatie. De wedstrijd was voor de eerste
keer ook toegankelijk voor Belgische deelnemers.
Faculty Club
Groot Begijnhof 14, Leuven
www.facultyclub.be

Handelaars zelf ook beschermd
tegen oneerlijke praktijken
oneerlijke handelspraktijken, zoals bv. eenzijdige contractwijzigingen of beperkingen van bewijsmiddelen. In
de agrovoedingsketen bestaat er bv. een interprofessioneel
overleg, waar problemen worden aangekaart, maar in
andere sectoren ontbreekt dit. Bovendien is gebleken dat
dat overleg slechts kan werken met een stok achter de
deur, vandaar mijn wetsvoorstel”, aldus Gantois.

Na consumentenbescherming, bestaat in België nu ook
bescherming voor handelaars tegen oneerlijke handelspraktijken. Zo is het voor ondernemingen voortaan verboden om misbruik te maken van de economische afhankelijkheid van een andere onderneming of handelaar,
worden bepaalde contractuele clausules verboden en is
het voortaan duidelijk dat misleidende of agressieve
marktpraktijken uit den boze zijn. De Kamercommissie
Bedrijfsleven keurde daarvoor een wetsvoorstel goed
van federaal parlementslid Rita Gantois. De nieuwe wet
zal om de vier jaar worden geëvalueerd zodat het effect
ervan in kaart wordt gebracht en ze eventueel kan worden bijgeschaafd.
“Aanvankelijk waren we bezorgd om de zwakke positie
van de landbouwer in de agrovoedingsketen, maar gaandeweg bleek dat wetgeving nodig was voor iedere handelaar. Al te vaak worden zij immers geconfronteerd met

Die stok achter de deur werd gevonden in het mededingingsrecht. Door een leemte kon tot nog toe misbruik van
economische afhankelijkheid niet worden gesanctioneerd.
Dit hiaat werd weggewerkt. Dat is niets te vroeg: Duitsland
deed dat al in 1972. Iedere onderneming, of het nu een
kleine zelfstandige of een kmo is, wordt door deze wet
beschermd. Dit heeft dus betrekking op een leverancier van
bepaalde goederen, maar evengoed op een groot bedrijf dat
afhankelijk is van de levering van een bepaald product.
Vanuit de overheid is er een dubbel toezicht. De mededingingsautoriteit zal misbruik van economische afhankelijkheid controleren en de economische inspectie de oneerlijke marktpraktijken, zoals zij dat nu reeds doet in het
consumentenrecht. “Dit publieke toezicht is nieuw en
essentieel. We zien immers dat handelaars nu vaak niet
naar de rechter stappen tegen oneerlijke handelspraktijken uit angst voor represailles, zoals het verlies van het
contract. Deze nieuwe wet moet hun positie dus versterken”, stelt Rita Gantois, die benadrukt dat klachten op
basis van deze wet uiteraard nog steeds door rechtbanken
behandeld zullen kunnen worden.
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Hobo Reizen verkent boeiende
bestemmingen met kleine
groepen
Het Leuvense reisbureau Hobo Reizen heeft in drie decennia
een ijzersterke reputatie opgebouwd in de nichemarkt van
begeleide reizen van luchthaven tot luchthaven voor kleine
groepen. “We reizen naar alle continenten, maar richten ons
pas sinds kort ook op Europa”, vertelt Dirk Robbeets, die samen
met Adry Godts en Martine Vanbever als zaakvoerder fungeert
van deze ver buiten de stadsgrenzen geroemde reisspecialist.
“Onze reisorganisatie heette aanvankelijk De Zwerver, verwijzend naar een
vrije persoon die rondzwerft in de
wereld. Op Amerikaanse beurzen spraken ze onze naam echter op de raarste
manieren uit, waardoor we hem enkele
jaren later naar het Engels vertaald
hebben. Toen ontdekten we evenwel
dat een hobo eigenlijk een landloper is
die onder bruggen slaapt, waardoor we
sindsdien voor onze naam wijselijk
refereren aan het houten blaasinstrument. Bovendien ontdekten we intus-

sen dat het vroegere Sunair ook een
slapend product had dat Hobo heette.
Uiteindelijk hebben we voor alle zekerheid een patent genomen op onze
naam”, herinnert Dirk Robbeets zich.
Het reisbureau werd opgericht in 1988
en bestaat intussen dus 31 jaar. Het
was eerst gevestigd in de Maria Theresiastraat vlak bij het station en heeft
zich sinds zowat 17 jaar genesteld op
zijn huidige locatie vooraan in de Bondgenotenlaan. Behalve de drie zaakvoer-

ders zijn er nog vier medewerkers
actief. “We hebben geen andere vestigingen en hebben ervoor gekozen om
ons product zelf te verkopen en alles in
eigen handen te houden, zodat we onze
klanten degelijke informatie kunnen
geven. We werken dus niet via reiskantoren”, licht de medezaakvoerder van
Hobo Reizen toe.

Fotoreizen
De locatie in de Bondgenotenlaan
bestrijkt zowat 90 m² en is geopend van
maandag tot vrijdag tussen 10 en 18
uur. “Onze specialisatie zijn alle
bestemmingen buiten Europa. We hebben vandaag een zestigtal bestemmingen in alle werelddelen: Noord-Amerika, Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika,
Azië, Oceanië en het Midden-Oosten.
Hierbij reizen we met kleine groepen
van acht tot vijftien personen; we merken trouwens dat een aantal collega’s
intussen eveneens op deze trein van
begeleide reizen zijn gestapt.”

Hobo Reizen wordt geleid door drie zaakvoerders, die kunnen terugvallen op vier gedreven medewerkers.
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“Daarnaast organiseren we ook reizen
voor twee tot dertig privépersonen of
bedrijven (FIT’s of Free Independent
Travel; niet-groepen). Onze reis naar de
Rocky Mountains in Canada en NoordAmerika, die niemand anders volgens
onze formule aanbiedt, is al twee jaar
vooraf volgeboekt en we zijn een heleboel jaren terug ook als eersten gestart
met reizen naar Vietnam, waarvoor het
toen een hele operatie was om een
visum te verkrijgen want daarvoor
moest je naar het buitenland.”

en hebben de bibliotheek en de toiletten helemaal ingericht”, vertelt Robbeets enthousiast.

“We zijn indertijd ook begonnen met
Mongolië, dat toen helemaal niet vertrouwd was met toerisme. We trekken
ook naar het natuur- en cultuurrijke
Kirgizië en Oezbekistan, bekend van de
Zijderoute, en hebben dit jaar NoordKorea als bestemming hernomen, dat
we twee jaar links hebben moeten laten
liggen door de vijandige situatie. Vandaag focussen we ook op fotoreizen
begeleid door beroepsfotograaf Johan
Van Cutsem, die zijn reisgezellen in een
ontspannen en rustig tempo leert hoe
ze degelijke foto’s moeten maken.”

Het publiek van Hobo Reizen is buiten de
vakantieperiode vooral tussen vijftig en
zeventig jaar oud, maar bestaat ook
(vooral in juli en augustus) uit jongere
mensen. “We zien ook vaste gezinnen met
zonen en dochters van 16 of 17 jaar al
jaren met ons meegaan. We hebben een
heel trouw cliënteel, inclusief zelfs een
aantal Nederlanders die al jaren met ons
meereizen - ondanks het grote aanbod in
Nederland - en die telkens een andere
bestemming willen ontdekken”, merkt
Dirk Robbeets, die zelf Jemen het mooiste
land vindt dat hij ooit gezien heeft.

“Rond deze tijd vertrekt hij naar de
woestijn van Iran tegen Afghanistan en
eind maart reist hij naar de Kazakken
in het bergachtige gebied van Mongolië,
waar de deelnemers na een festival van
een paar dagen met arendjagers op pad
gaan. In het oosten van Groenland,
waar geen toeristen komen, gaan we
met een historisch zeilschip in een
enorme baai varen. Soedan hebben we
door de rellen moeten laten vallen. We
plannen ook fotoreizen naar Vietnam,
waar we in het uiterste noorden bij
plaatselijke stammen verblijven”, vertelt Dirk Robbeets.

Reisbeurs

In Latijns-Amerika is Argentinië
momenteel erg in trek, maar doen ook
Peru en het wondermooie Colombia,
met volgens hem de vriendelijkste
mensen van de regio, het goed. “In
Afrika is Ethiopië voor ons een topper,
waarbij we zowel het culturele noorden
met hun kloosters en kerken als het
zuiden met de talrijke stammen in de
Omo-vallei (de beroemde Mursi met
hun lipschotels, de Suri, Me’en, Konso,
Tsemay, ...) aandoen. Hierbij bezoeken
we de plaatselijke markten waar de
lokale bewoners hun waren verkopen.
In Jinka, in de buurt van de Mursi, stond
een lagere school met slechts zes klaslokalen; we hebben er zes bijgebouwd

In Azië en Noord-Afrika zijn Syrië en
Libië weggevallen door oorlogstoestanden. In Azië staan China, Myanmar (het
mooiste land in zijn omgeving; ook met
binnenlandse vluchten) en Indonesië
op het programma. In Afrika focust
Hobo Reizen op Marokko, Ethiopië,
Oeganda, Kenya, Tanzania, Zambia,
Zimbabwe, Namibië en Madagascar.

Hobo Reizen organiseert sinds bijna
twintig jaar ook zijn eigen reisbeurs op
de eerste zondag na nieuwjaar in de
Brabanthal. “Dat is een gewaardeerde
ontmoetingsdag voor onze klanten, die
traditiegetrouw in de enorme cafetaria
uren doorbrengen aan grote tafels en
met elkaar afspraken maken. We zetten
voor elke bestemming een stand op en
geven presentaties in de aula. Ditmaal
hebben we ook lezingen georganiseerd
door mensen die boeken hebben
geschreven”, meldt Dirk Robbeets.
De reizen van Hobo Reizen worden uitsluitend Nederlandstalig begeleid en de
reisleiders verzorgen de vertaling. Met
vele van zijn agenten werkt Hobo Reizen
al jaren samen. Hobo Reizen richt zich
duidelijk en met succes op een nichemarkt. “De groten hebben overigens de
traditionele markt zo ingepalmd dat de
commissies erg krap zijn. Bovendien
zijn we lang genoeg bezig om de markt
te kennen en hadden we ook al snel een
website waarop ook reizen kunnen
geboekt worden. Daarenboven zien we
een stijgende tendens bij reizigers om
opnieuw reisbureaus te contacteren
omwille van de moeilijkheden die ze
kunnen ondervinden in het buitenland.
Zo hebben we bij de vulkaanuitbarsting

en de staking van Aviapartner nieuwe
tickets voor onze klanten gekocht en
hen zo kunnen helpen”, deelt hij mee.
Ook inzake populaire bestemmingen
tekenen zich onmiskenbare trends af.
“Zo scoort het reeds vermelde Argentinië al enkele jaren zeer sterk. Eveneens
in trek zijn Sri Lanka, dat al een tijdje
door Hobo Reizen wordt aangeboden,
en Groenland. Op dit ogenblik boomen
ook Armenië en Mongolië, die op onze
beurs voor dé verkoop zorgden. Toen
Iran bereisbaar werd, hebben we ons
eveneens toegespitst op dat adembenemende land met zijn indrukwekkende
cultuur, hartverwarmend vriendelijke
mensen en prachtsteden als Teheran,
Shiraz en vooral Isfahan.”
“Omdat we merken dat sommige van
onze klanten al wat ouder worden, zijn
we twee jaar geleden bovendien begonnen met begeleide reizen in Europa
voor kleine groepen. Ons aanbod bevat
de Baltische staten met een verlenging
tot Sint-Petersburg en Moskou, Bulgarije, Polen, Portugal, Albanië (sinds verleden jaar), Slovenië, Griekenland, Ierland, IJsland en de Faeröer in juni en
juli. Voor de verre reizen zitten we
intussen bijna overal waar we willen
zitten, maar we wensen onze Europese
reizen nog wel wat uit te breiden”,
besluit Dirk Robbeets.
Hobo Reizen
Bondgenotenlaan 165, Leuven
Tel. 016 20 80 47
travel@hoboreizen.be
www.hoboreizen.be
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Elektrisch vrachtwagentje voor leveringen
Addax Motors produceert, verkoopt en
verhuurt elektrische lichte bedrijfsvoertuigen. Het bedrijf ontwikkelde recent de
MT10, een volledig elektrisch, compact,
wendbaar en aangenaam stil voertuig, dat
verkrijgbaar is met een open of gesloten
laadbak en beschikt over nog heel wat
andere opties. Het designontwerp is van
Eduardo Gonzalez en werd eerder dit jaar
bekroond met de Henry van de Velde
Mobility Award.
Dankzij de afmetingen en de flexibiliteit
van het chassis in combinatie met een
aanzienlijk laadvermogen tot 1.000 kg, is
de Addax MT perfect aangepast voor
transport over korte afstanden en speciaal ontwikkeld voor de professionele
markt en voor leveringen door post- en
bezorgdiensten in steden en gemeenten
of voor de inzameling van bijvoorbeeld
groenafval. Het voertuig raakt moeiteloos
doorheen de meeste kleinere straten.
Foto: David Samyn.

Lassaut

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

3-gangen Menu: € 45
All-in (Cava met amuse
– 3-gangen
Menu – wijnen – water
– koffie/thee en
versnaperingen): € 75
Reserveren gewenst en
enkel telefonisch:
+32 (0)16 44 65 71

Kortrijksebaan 75
B 3220 Holsbeek (via E314 afrit 21)
T +32 (0)16 44 65 71
info@lassaut.be
www.lassaut.be

)

Graag verwelkomen wij u in een aangename sfeer van
pure kwaliteit met de meest passende service voor een
onvergetelijke dag!

vrijdag- en zaterdagavon
d
iedere 1ste en 2de zondag
middag
van de maand

14

Een overdekt terras, tuin, helihaven, ruime private parking en
4 mooie feestzalen voorzien van airco en WiFi zijn ter
beschikking om te dineren, te presenteren of te vergaderen.

Ontdek “Fijn Tafelen”

(E3

Onze unieke locatie (vlakbij Leuven) biedt voor elke gelegenheid
de nodige faciliteiten, geheel op maat van wensen en budget,
zowel voor particulier, bedrijf, vereniging als club.

COMMENTAAR

De klimaatspijbelaars

In het lijstje met nieuwe woorden die opduiken in het Nederlandse
taallandschap zal dit jaar zeker ‘klimaatspijbelaar’ niet ontbreken.
Klimaatspijbelaars of klimaatbrossers - ook een leuk woord - zijn
scholieren die gaan betogen voor een beter klimaat terwijl ze eigenlijk in
het leslokaal zouden moeten zitten. Het is verheugend dat jongeren nog
eens op straat durven komen en velen van hen hopen oprecht dat politici
eindelijk eens ernstige klimaatregelen gaan durven nemen.

Of de plots opflakkerende belangstelling
voor het klimaat en de druk van betogende
jongeren voldoende zullen zijn om op politiek vlak ook maar iets te doen bewegen,
valt nog af te wachten. Beloftes komen er
zeker. Politici reageren altijd zenuwachtig
wanneer in de maatschappij dingen gebeuren die ze niet hebben gepland. Alleen op
het groene partijhoofdkwartier werden de
voorbije weken wellicht al enkele flessen
bessensap of zelfs iets sterkers ontkurkt,
want de klimaatspijbelaars en de klimaatbetogingen zijn voor hen een geschenk uit
de met CO2 bevuilde hemel.
Alle partijen, ook degene die deel uitmaken
van de regering in lopende zaken en de
voorbije legislatuur weinig klimaatinitiatief
toonden, vinden het klimaatthema plots
belangrijk. Premier Michel (MR) omschreef
het klimaat als één van de prioriteiten en
zelfs koning Filip mengde zich in het debat
door politici aan te raden om te luisteren
naar de klimaatspijbelaars. Toenmalig
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) vergaloppeerde zich door de acties van de klimaatspijbelaars een complot te noemen
waarvan ook de Staatsveiligheid op de
hoogte was. Door die leugen moest ze
opstappen als minister.
Als ze zich een beetje had ingehouden, was
dat niet nodig geweest, want haar eigen

©Shutterstock.com

Op een paar maanden vóór de verkiezingen
zijn ze erin geslaagd om het klimaatthema
volop in de aandacht te plaatsen en de partijen te dwingen om aandacht te schenken
aan de klimaatproblemen. De belangstelling voor het gevoelige migratiethema
waarover de vorige regering op de valreep
struikelde, is daarmee naar de zijlijn of zelfs
richting achterhoede gedirigeerd.

voorzitter Wouter Beke verklaarde enkele
dagen later dat bepaalde groepen proberen
om de klimaatbeweging voor hun persoonlijke ideologische kar te spannen. Het hoeft
niet te verbazen als dat waar zou zijn, want
politici gebruiken die tactiek al jaren. Zodra
de media voldoende aandacht schenken
aan bepaalde gebeurtenissen wordt de
politieke recuperatiemachine doorgaans
snel in gang gezet.
Er wordt in het klimaatverhaal vooral een
bitse strijd gevoerd tussen N-VA en Groen,
waarbij deze laatste partij probeert het
migratiethema uit de actualiteit te houden
en de Vlaams-nationalisten te dwingen een
standpunt in te nemen over het klimaat.
Niemand wilde immers dat de N-VA de verkiezingscampagne zou beheersen met
debatten waarin vluchtelingen en asielzoekers een hoofdrol spelen. Het is één van de
redenen waarom de Vlaams-nationalisten
in al het klimaatgewoel zelf nogal kritisch
staan tegenover de klimaatbetogers en zich
opwerpen als ecorealisten.

Gaan de klimaatjongeren zelf helemaal vrijuit? Neen. De klimaatspijbelaars behoren tot
de generatie die korte citytrips naar New York
maakt, zonder schroom talloze pakjes online
bestelt en ze vaak ook maar terugstuurt naar
de afzender en die bij voorkeur zijn/haar
lunch of diner verorbert uit wegwerpbekers
met dito bestek en zijn/haar maaltijd niet zelden laat thuisbezorgen door een gemotoriseerde koerier. De wegwerpcultuur domineert. Dat mag uiteraard allemaal, maar een
beetje consequent zijn, kan zeker geen kwaad.
Over het belangrijkste van alles wordt echter
zelden gesproken. Een beter klimaatbeleid
gaat onvermijdelijk gepaard met een verhoging van de belastingen op milieuvervuilende producten. Wie weinig geld heeft, is
daar het eerste slachtoffer van. Vakbonden
protesteren al jaren tegen de volgens hen
dalende koopkracht; ze hebben dat in februari nog eens gedaan met een algemene staking die behalve veel economische schade
weinig opleverde, behalve dat de reputatie
en het imago van België nog maar eens door
het slijk werden gehaald.
Maar als alle milieukosten morgen volledig
worden doorgerekend, zullen mensen pas
echt een reden hebben om gele, rode of
groene hesjes aan te trekken. De prijzen van
vele producten en diensten zullen dan verveelvoudigen. Iedereen wil wel een beter en
gezonder milieu, maar weinigen willen
ervoor betalen.
Werken aan het klimaat levert pas op lange
termijn iets op. Maar de kosten moeten nu al
betaald worden en politici moeten zich
reeds bij de eerstvolgende verkiezingen verantwoorden voor hun daden. Denken op
lange termijn en het nemen van minder
populaire maatregelen zijn helaas twee dingen waar politici absoluut niet goed in zijn,
zeker niet in een verkiezingsjaar.
We zijn benieuwd welke partijen in de aanloop naar 26 mei dapper genoeg zijn om
echte klimaatknopen door te hakken en
tegelijk ook eerlijk zullen durven vertellen
hoeveel die maatregelen echt gaan kosten
en hoe ze zullen betaald worden. Wie de
milieurekening uiteindelijk zal betalen,
weten we nu al.
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Het vuur. De passie.

Tiensesteenweg 386 I 3000 Leuven I 016 25 00 15 I www.standardahz.be

Kreta serveert eigentijdse
Griekse keuken in de Muntstraat
Met Kreta heeft nu ook de Griekse keuken de Muntstraat
veroverd. Sinds 1 februari bereiden Emma Sadiq, de charmante
dochter van een Palestijnse vader en een Griekse moeder, en
Hani Shahmouni, trotse zoon van een Palestijnse papa en een
Costaricaanse mama, in hun sympathieke restaurant hartige
Helleense gerechten met een frisse twist. Binnen is plaats voor
twintig personen, op het voorterras kunnen ’s zomers acht
gasten plaatsnemen.

“Veel geld verdienen is voor ons minder belangrijk dan lekkere gerechten in een aangename sfeer serveren”,
beklemtonen Emma en Hani.

De keuken van hun gezellige zuiderse
eethuisje is open op dinsdag- en
woensdagavond vanaf 18 uur en van
donderdag tot en met zondag tussen 12
en 14 uur en tussen 18 en 22 uur. ’s
Maandags wordt alleen op reservatie
gewerkt. Grijze en bruine tinten sieren
het stemmige, met hout en marmer
beklede interieur met zijn smalle spiegels, dat niet cliché-Grieks (sirtaki, bouzouki, komboloi, …) oogt; die hemelsblauw-witte toets blijkt immers al uit
de gerechten en uit de wandfoto’s van
bekende Griekse en Kretenzische muzikanten zoals het in 2012 overleden
nationale idool Dimitris Mitropanos en
de in 1980 gestorven componist Nikos
Xilouris die uit een muzikantenfamilie
stamde.

Emma geeft met veel brio haar eigen
touch aan traditionele Griekse gerechten. “Zo worden voor Moussaka normaliter alle groentjes gebakken in olie, terwijl ik mijn aardappeltjes en courgettes
gril. Mijn bechamelsaus vormt bovendien slechts een flinterdun laagje, wat
veel gezonder is dan de traditionele
dikke laag. Ik bereid mijn Pastitsio
(Grieks ovengerecht) met bolognaise en
bechamel in de oven, verrijkt met vele
kruiden en een heel dun laagje bechamelsaus, en presenteer mijn lamskoteletjes op zijn Grieks met kleine patatjes, rozemarijn, look en een rood wijnsausje. Onze Lavraki (zeebaarsfilet)
wordt gevuld met peterselie en ajuin en
afgewerkt met schijfjes tomaat, ajuin
en aardappeltjes en besproeid met

witte wijn en olijfolie in de oven”, vertelt ze.

Octopus met ouzo
Haar Calamari Saganaki (‘Saganaki’
slaat op alles wat in de pan gemaakt is)
bestaat uit tijgergarnalen vergezeld van
kerstomaat, kappertjes en witte wijn.
“Normaliter leggen wij daar in Griekenland feta op, maar ik laat de gasten kiezen. Ik bereid mijn Kritharaki (Griekse
pasta) met alle soorten vlees (lamsvlees,
rundvlees, …) en vis en zeevruchten
(scampi), op smaak gebracht met tomatensaus en laurier. Een grote hit is onze
gegrilde octopus met Kritharaki. Vooraleer wij dat gerecht op de grill leggen,
koken we de octopus gedurende één tot
anderhalf uur. Het water van de octopus
wordt op smaak gebracht met een klein
beetje ouzo, ajuin en kruiden. We koken
de Kritharaki met dit sap om een sterker
aroma te bekomen”, legt Emma uit.
Tot daar een smaakpapillen prikkelende greep uit de hoofdgerechten
(kyria piata). Kreta presenteert ook heel
kleine voorgerechtjes (mezze), waarbij
bijna alles dagelijks vers wordt
gemaakt: Dolmades (wijnbladeren
gevuld met rijst en gehakt of vegetarisch), Mister Tzatziki (yoghurt met
komkommer, knoflook en dille), hummus (traditionele kikkererwten met
tahinedip), gegrilde auberginesalade en
taramasalade.

Mezze Mix
Een flagship van de voorgerechten zijn
Kefalotiri en Graviera, een variatie van
speciale Griekse kazen (jong, half-oud
en oud). Emma presenteert tevens home
made Piato Allantikon, een schotel met
vele keuzes: vooral pasturma, souzouki
(worst), Buffalo-salami, een beetje Kefalotiri, olijven, dolmades, een soort
Griekse pata negra, … Een stevige aanrader is ook de Piato Mezze Mix, zodat je
van alles kan proeven. Bij de nagerechten (epidorpia) is keuze tussen Baklava,
Kataifi, Karidopita en Glyko Tyri.
“Er zijn tevens altijd dag- en weeksuggesties. Elke week valt hier wel iets
nieuws te degusteren en we maken
Handelen 2 | 2019
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wekelijks een andere soep. We kopen
bovendien dagelijks verse groenten en
om de twee dagen vers vlees en verse
vis. Ik kies mijn ingrediënten zelf, zoals
thuis, zodat ik zeker ben van topkwaliteit. Ik proef ook altijd eerst de wijn en
de gerechten. Als een gerecht niet helemaal in orde is, weiger ik het zelfs te
serveren; de klant heeft immers recht
op perfectie.”
“We behandelen onze gasten bovendien als familie en ik kom bij iedereen
persoonlijk langs aan tafel. We serveren
bewust grote porties, want we offreren
liever te veel dan te weinig en ik ben
even blij als onze gasten goedgeluimd
de zaak verlaten; ik kan zelfs verdrietig
worden als sommigen nog iets in hun
bord laten liggen. Veel geld verdienen is
voor ons immers minder belangrijk dan
kwaliteitsgastronomie in een aangename sfeer aanbieden”, bekent Emma.
Op de drankenkaart prijken Griekse
waters (Souroti), naast bieren als Fix Hellas en Mythos en wijnen waaronder de
witte Gerovassiliou Malagouzia (een
beetje droog en geparfumeerd), de heel
speciale (en iets donkerdere dan de traditionele) rosé Agioritiko Protopapas in
een vintage fles, de rode flagshipwijn
Evangelo die niemand anders aanbiedt
(92% Syrah en 8% Viognier) en Retsina
Kechri.

Het eerste Griekse restaurant in de Muntstraat biedt binnen plaats aan twintig gasten en op het zomerterras
aan acht fijnproevers.

Kreta schenkt ook een rijk assortiment
aan aperitieven zoals de droge witte
mousserende Amalia Brut (100%
Moschofilero, een Griekse druif) en
Mavrodafne (vergelijkbaar met Porto)
evenals digestieven zoals de speciale
Tsipouro katsaros (gesticht in 1856),
twee soorten Ouzo en twee soorten
Metaxa en de wat zoete transparant
witte Mastiha (gelijkend op Sambuca).
Tot de warme dranken behoren Ellinikos Kafes (Griekse koffie), Metaxa Koffie (vergelijkbaar met Irish Coffee), Tsipouro Koffie, saliethee met salie uit de
Griekse bergen en Garifalo-thee (kruidnagelthee met honing en kaneel).

De uitbaters van Kreta verwelkomen
vooral Belgische gasten en zijn aanstekelijk enthousiast over hun locatie.
“Alle horecazaken in de Muntstraat
hebben ons van in het begin oprecht
gesteund en vele plaatselijke collega’s
komen ook bij ons eten. En we hebben
ook al eens hapjes uitgedeeld rechtover
in de Libertad”, glunderen ze. Νόστιμο
φαγητό! (Nóstimo fagitó; smakelijk)
Restaurant Kreta
Muntstraat 23, Leuven
Tel. 016 63 20 35
info@kretarestaurant.be
www.kretarestaurant.be

Hinderpremie voortaan ook voor
fotografen met een handelszaak
Voortaan komen fotografen
met een handelszaak ook in
aanmerking voor de toekenning van de hinderpremie bij
werkzaamheden in hun straat.
Vreemd genoeg was dat tot nog
toe niet het geval. De regeling
wordt retroactief ingevoerd,
met ingang van 1 januari 2019 waardoor fotografen met
een winkel die dit jaar met werken worden geconfronteerd er onmiddellijk van kunnen genieten.

teiten”, zegt Caroline Tanghe, voorzitter van de Nationale
Vereniging van Beroepsfotografen (NVB).

“Hiermee wordt heel terecht een belangrijke discriminatie
in de vorig jaar ingevoerde regelgeving weggewerkt. De
hinder die sommige zelfstandigen ondervinden doordat
hun zaak lange tijd onbereikbaar is, kan in sommige
gevallen immers leiden tot het stopzetten van hun activi-

Ook verhuurders van videobanden, dvd’s en cd’s zijn toegevoegd aan het lijstje. Bij de hogere overheid lijkt het
echter nog niet doorgedrongen dat deze laatste verhuuractiviteiten op enkele uitzonderingen na vrijwel overal
uitgestorven zijn.

Waar zat het probleem? Sinds 1 juli 2018 krijgen handelaars
die ernstige hinder ondervinden door wegwerkzaamheden
een hinderpremie van 2.000 euro. Bizar genoeg konden niet
alle beroepen genieten van deze premie. Met een nieuw
ministerieel besluit werden recent drie extra beroepsactiviteiten toegevoegd aan de lijst, waaronder activiteiten van
beroepsfotografen en de verhuur en lease van machines,
apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers.
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Recordjaar voor e-commerce
in België
De gemiddelde winkelier zal het niet graag horen: ook in ons
land was 2018 een absoluut topjaar inzake e-commerce.
Belgen spendeerden vorig jaar 10,67 miljard euro online. Dat
is een half miljard meer dan in 2017 en 18% van het totale
aantal bestedingen in België.

vraagden heeft interesse om een voice
assistant zoals Siri of Google Assistant te
gebruiken bij het online shoppen. Bovendien geeft 7% aan al minstens eenmaal
gebruik gemaakt te hebben van deze
technologie.
Bancontact en de kredietkaart blijven de
meest populaire betaalmethodes. Bancontact werd in 2018 door 68% van de Belgische online shoppers gebruikt, goed voor
30% van het totale aantal online uitgaven.
De kredietkaart volgt op de tweede plaats
en neemt 42% van alle online uitgaven
voor zijn rekening. PayPal wint aan populariteit als betaalmethode en neemt de
derde plaats in. Vorig jaar gebruikte meer
dan één op de drie (34%) Belgische online
kopers PayPal, goed voor 9% van de online
uitgaven.
In de BeCommerce Market Monitor
wordt de totale Belgische e-commerce
consumentenmarkt in kaart gebracht.
De BeCommerce Market Monitor wordt
uitgevoerd door GfK en mogelijk
gemaakt dankzij PostNL, Google en
Worldline. De vzw BeCommerce is de
opdrachtgever van dit grootschalig
onderzoek.

De groei werd weliswaar verwacht,
maar valt toch nog groter uit dan werd
aangenomen. De cijfers komen uit de
BeCommerce Market Monitor. Bovendien gaat de Belg ook steeds frequenter
online shoppen. Vorig jaar kochten
onze landgenoten gemiddeld 11,6 keer
online en dat voor een gemiddeld
totaalbedrag van 1.273 euro.
De online uitgaven stijgen sterker in
Vlaanderen (+8%) dan in Wallonië
(+4%). In het laatste kwartaal van 2018
daalden de online uitgaven in Wallonië
zelfs met 3% ten opzichte van hetzelfde
kwartaal in 2017. Ook vorig jaar behoorden ‘vliegtuigreizen en accommodatie’
(niet in pakket) met 85% tot de populairste online uitgaven, gevolgd door
‘tickets voor attracties en events’ (77%)
en ‘pakketreizen’ (65%).
De sterkste jaarlijkse groei in online
uitgaven wordt opgetekend door de
categorie ‘speelgoed’ met 38%. Hoewel
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het online aandeel van uitgaven voor
‘Health en beauty’ klein is, is deze categorie toch aan een opmars bezig.
‘Health en beauty’ volgt op de tweede
plaats met een groei van 35% ten
opzichte van 2017. Op de derde plaats
staat ‘kleding’ met 18%.
Opvallend is dat de Belg steeds vaker
de smartphone kiest als tool bij het
online shoppen. “In 2018 gebruikte één
op de drie Belgen (33%) voor minstens
één aankoop zijn smartphone. In 2017
was dit nog 28%. Ook geeft de Belg met
de smartphone gemiddeld 62 euro uit.
De laptop staat nog steeds op de eerste
plaats met een aandeel van 52%. De
desktop volgt op de tweede plaats,
maar verliest terrein: ‘slechts’ 28% van
de online uitgaven gebeurden namelijk
via de desktop computer.

V-commerce
Er is tevens een toenemende interesse
in V-commerce. 28% van de onder-

Het rapport is gebaseerd op een combinatie van verschillende databronnen: continue consumenten datatracking, aangevuld met continue retail panels en bijkomend onderzoek bij 4.000 consumenten
per kwartaal. Binnen de definitie van de
totale online-markt zijn alle persoonlijke
en huishoudelijke consumentenaankopen inbegrepen, maar zonder online
gaming en online gokken.
Bestelde artikelen die werden teruggestuurd en uiteindelijk dus niet zijn aangeschaft, vallen buiten het rapport. Aan
de hand van de 18 vastgestelde marktsegmenten wordt een onderscheid
gemaakt tussen producten en diensten.
B2C aankopen van producten en diensten worden gedekt in de BeCommerce
Market Monitor, ongeacht waar het product of de dienst gekocht wordt: thuis, op
het werk, onderweg, in de winkelstraat of
in de winkel (online instore via een tablet
of zuil). De cijfers zijn inclusief btw.

Licht eigenzinnig

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.

verlichting,
meubilair &
woonaccessoires

De ideale locatie voor uw
(bedrijfs) event.
ontdek onze webshop

Meer info en reservaties:
www.brouwerijbezoeken.be

www.lightunit.shop
Naamsesteenweg 158 - 3001 Heverlee
www.lightunit.be

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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ONTDEK

CO 2 vanaf 96 g/km

Zelfherlaadbare
hybrid

(voor de 4-deurs)

Benzinemotor met ondersteunende
elektromotor

De nieuwe Ford Mondeo Hybrid. De slimme hybrid.

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

4-DEURS: Å 4,2-4,8 L/100 KM. Æ 96-108 G/KM CO2. (NEDC 2.0)
CLIPPER: Å 4,4-5,0 L/100 KM. Æ 101-113 G/KM CO2. (NEDC 2.0)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP test procedure voor een voertuig in de basisuitrusting. Optionele
uitrustingen (inclusief optionele velgen en/of banden) kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. De aangegeven NEDC waarde (NEDC 2.0) is afgeleid van de WLTP waarde en wordt gedurende
een overgangsperiode (tot max. eind 2021) gebruikt o.a. voor belastingdoeleinden. De overheid kan echter vóór het einde van deze overgangsperiode de WLTP waarden gebruiken voor belastingdoeleinden
hetgeen de fiscaliteit van het voertuig kan beïnvloeden. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be.
ford.be

