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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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Kwadraat stralen dan ook een tijdloze elegantie uit, met de kracht en de
persoonlijkheid die enkel de beste kwaliteit verschaft.
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woord voor woord
Leuven heeft ambitie.
Niet alleen wordt onze stad in 2021 de aankomststad voor het wereldkampioenschap wielrennen, datzelfde
jaar ambieert ze ook nog eens om Europese Sportstad te worden.
Met het nieuwe Ringtracé+ langs Gasthuisberg en Imec krijgt het Regionet-project eindelijk gestalte en de
eerste negen locaties voor de toekomstige 50 Mobipunten zijn bekend gemaakt. Er beweegt dus wat en dat is
ook nodig in een stad die de ambitie heeft om een Stad van de Toekomst te worden.
Het is dan ook al mooi meegenomen dat het hoofdkantoor van Cera in de Muntstraat werd verkozen tot beste
vastgoedproject van het land.
Met nog grote vastgoedprojecten als ‘The View’ aan de Vaart en de ‘Accosite’ aan de Brusselsestraat staat er, samen met alle
ontwikkelingen in de benedenstad, onze stad nog een en ander te wachten.
Veel leesgenot!
Yves De Pauw, Verantwoordelijke uitgever
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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

Ertzberg zet project
The View in de startblokken
Projectontwikkelaar Ertzberg heeft in de Leuvense Vaartzone
project The View in gang gezet. The View omvat 160
luxueuze woningen tussen de 50 en 250 m² waarvan zestien
stadswoningen. Er is tevens 2.400 m² winkelruimte voorzien.
De oplevering van het project wordt verwacht tegen eind 2022.
Daarna volgt in dit gedeelte van de
Vaartkom, inmiddels omgedoopt tot de
nieuwe stadswijk Tweewaters, de transformatie van de voormalige brouwerijsilo’s. Dat wordt een iconisch en
uitdagend project waar wellicht plaats
is voor lofts, een hotel en een panoramisch restaurant. De precieze bestemming wordt later bekendgemaakt.
The View wordt gebouwd op de plaats
van de voormalige Leuvense brandweerkazerne tussen de Dijle en de Vaart, op
wandelafstand van het station en de historische binnenstad. Het gebouw omvat
twee woontorens, gewikkeld rond een
groene private binnentuin.
De ruimte tussen The View en de silo’s
zal ingericht worden als openbaar

plein. Eerder bouwde Ertzberg in deze
omgeving al de woongebouwen Balk
van Beel en De Twist, evenals De Ark,
een blok die plaats biedt aan assistentiewoningen en een kinderkribbe.
De stad Leuven en het Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Leuven (AGSL) brengen in samenwerking met Ertzberg in The View ook 16
nieuwe stadswoningen op de markt.
Dat zijn woningen die je goedkoper dan
de marktprijs kan kopen als je aan
bepaalde voorwaarden voldoet.
De stadswoningen in The View hebben
een oppervlakte van 80 tot 108 m² met
één of twee slaapkamers en een eigen
terras. De appartementen zijn instapklaar en hebben identiek dezelfde

afwerking als de andere woningen. Het
verschil zit dus in de substantiële korting die de kopers genieten.
De prijzen van de stadswoningen variëren tussen 276.153 euro (80 m², één
slaapkamer) en 370.689 euro (108 m²,
twee slaapkamers). Dat is inclusief btw
en andere kosten, zoals de erelonen
van de notaris en de registratie- en
aansluitingskosten.
Ter vergelijking: een gewoon appartement met één slaapkamer (87 m²) kost
325.000 euro, eentje met twee slaapkamers (88 m²) 320.000 euro en de
wooneenheden met drie slaapkamers
(159 m²) 615.000 euro of 790.000 euro
(187 m²).
Voor het enige - bij het ter perse gaan
van dit nummer - nog beschikbare penthouse op de zestiende verdieping (104
m²) betaal je 520.000 euro. Bij deze bedragen zijn in tegenstelling tot de stadswoningen de kosten niet inbegrepen.
Tweewaters en The View in het bijzonder besteden veel aandacht aan duur-
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Brabanthal

ruimte voor ideeën

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Als een 100% klimaatneutrale drukkerij,
zijn wij trots om te zeggen :

“Papier is vandaag de dag
het meest gerecycleerde
product in de wereld”.
(bron: Two Sides)

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

zaamheid en gezinsondersteunende
diensten. The View is omringd door
functies zoals een kinderkribbe, een
huisartsenpraktijk, een apotheek, een
kapper en een schoonheidssalon
waardoor de bewoners veel tijd besparen.
Elke woning heeft ook 24/7 toegang
tot een afval-, sorteerstraat en
beschikt over een Bringme Box met
een slimme deurbel. Daar kunnen
online bestellingen of producten van
lokale handelaars geleverd worden,
ook bij afwezigheid van de bewoners.
“De deurbel is rechtstreeks verbonden
met hun smartphone. Koeriers en
leveranciers moeten zich nooit een
tweede of derde keer aanbieden wat
uiteraard de mobiliteit in de binnenstad ten goede komt”, aldus Benoît
Broos, directeur Vastgoed bij Ertzberg.

Beelden: Ertzberg

Leuven wil Europese sportstad worden
Leuven is in 2021 de aankomststad voor het wereldkampioenschap wielrennen. In de aanloop naar en tijdens dit
grootschalig event zal de stad tal van laagdrempelige (rand)
activiteiten organiseren om de Leuvenaars hiervoor warm
te maken én om hen bewust te maken van de voordelen van
fietsen voor de gezondheid. Bovendien zal het WK heel wat
(inter)nationale belangstelling met zich meebrengen, een
mooie kans dus om Leuven positief in de kijker te zetten.

Poeske Scherens ziet men graag opgeschaald naar een
hoger wedstrijdniveau, dit in aanloop naar het WK Wielrennen.
De stad steunt tevens een internationaal hockeyevent
samen met de Hockey Pro League. Leuven organiseert ook
het (inter)nationaal skeelertoernooi/kampioenschap ‘Bart
Swings’. Het Beachvolley-toernooi wordt opgetild naar
Europees niveau.

Mogelijke randactiviteiten zijn een wielerwedstrijd voor
amateurs, spinning in de stad en een tentoonstelling over
wielergeschiedenis in Leuven en Vlaams-Brabant. Het
stadsbestuur onderzoekt tevens de mogelijkheden van
een fandag voor de Belgische wielerploeg, de organisatie
van een BK/EK/WK cyclocross, enz.
Leuven wil in 2021 bovendien Europese sportstad worden.
Als Leuven deze titel toegewezen krijgt, zal de stad haar
inwoners in 2021 nog meer stimuleren om te bewegen en
een actieve levensstijl te hanteren.
Er worden relaties opgebouwd met sportfederaties om
nationale en internationale kampioenschappen en wedstrijden in Leuven te laten plaatsvinden via meerjarige
overeenkomsten, zoals Yonex Belgian International badminton, handbalinterlands en een BK/EK/WK skeeleren na
de realisatie van een nieuwe piste.
Het stadsbestuur wil de Soudal Cyclocross Leuven graag
upgraden naar een klassementscross. Ook de Grote Prijs

© jotily / Adobe Stock
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De nieuwe Volvo S60
Follow no one
De nieuwe Volvo S60 is de sportberline die het woord ‘rijplezier’ heruitvindt.
Een ongeëvenaarde combinatie van dynamische prestaties, innovatieve technologieën
en een uniek chassis voor de ideale balans tussen comfort en controle.
Dit is geen sportberline die in de pas loopt, maar een wagen
voor autoliefhebbers die anders durven zijn.

1,7 - 6,8 L/100 KM I 44 - 181 G CO2/KM (NEDC 2.0)

Afgebeeld model ter illustratie.
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

Naam van de dealer
LACOM
nv
Dealer
Adresstraatnaam 12

Ambachtenlaan
2
Naam van de dealer
12
3001Adresstraatnaam
Leuven
www.naamvandedealer.be
www.naamvandedealer.be
016 40
07 20

Mechelsesteenweg
Naam
van de dealer
Adresstraatnaam
12
1800 Vilvoorde
www.naamvandedealer.be
02 252 01 67

309

lacom@lacom.be
www.lacom.be

Handelaars vinden elektronisch
betalen nog steeds te duur
Sinds een jaar mogen handelaars geen extra kosten meer
aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart.
Het verbod geldt ook voor kleine bedragen en voor aankopen
op het internet.
Net vóór de wet op 9 augustus 2018 in
werking trad, rekende 9% van de handelaars nog extra kosten aan, doorgaans bij kleine aankopen tot 10 euro.
Intussen mag dat niet meer maar heel
wat handelaars blijven koele minnaars
van het elektronisch betalen.
Zo ontraden sommige winkeliers het
elektronisch betalen door de terminal
niet in het zicht te plaatsen. Anderen
staan kaartbetalingen pas toe vanaf een
bepaald bedrag, doorgaans vanaf 10 euro.
Vooral handelaars met kleine marges
zoals krantenwinkels en broodjeszaken
raken niet overtuigd om te investeren
in elektronisch betalen. Heel wat winkeliers vinden de kosten voor digitale
betaling nog steeds te hoog.

Eerder dit jaar becijferde het Planbureau de kostprijs van het elektronisch
betalen voor een bakker, een kledingzaak of een superette. Naargelang het
profiel kwam het Planbureau uit op een
kostprijs tussen de 93 euro en 160 euro
per maand of 1.120 tot 1.920 euro per
jaar. Voor dat bedrag moet een zelfstandige al veel broodjes of andere producten verkopen.
De financiële sector spreekt over niets
anders dan elektronische en mobiele
betalingen en wil die stimuleren. Maar
dan zullen toch eerst de cashloze betalingen in hun totaliteit goedkoper of
zelfs grotendeels gratis moeten worden
voor handelaars. Nu wordt enkel de
aankoop van een betaalautomaat fiscaal gestimuleerd. Wie een terminal

huurt geniet daar niet van en ook voor
de abonnements- en transactiekosten
blijft de handelaar opdraaien. Als de
overheid elektronisch betalen om veiligheids- en andere redenen belangrijk
vindt, dan moet ze dit ook fiscaal aanmoedigen.
Sinds 1 januari 2018 kan een handelaar
de aankoop van digitale betaalsystemen tot 120% fiscaal inbrengen als digitale investering. Maar die maatregel
eindigt in principe op 31 december. Een
verlenging en zelfs een uitbreiding van
deze fiscale gunstmaatregel is dan ook
aangewezen.
Ook de abonnements- en transactiekosten zouden tot 120% fiscaal aftrekbaar moeten zijn, net zoals nu het geval
is bij veiligheidsinvesteringen zoals bij
de kosten om een bewakingsonderneming in te schakelen. Dit kan perfect
onder dezelfde categorie worden opgenomen.
Foto: Bancontact.
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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

Lucie Mertens viert feest
De bekende stadsgids Lucie Mertens, die
in het verleden ook al speciale wandelingen voor de Leuvense handelaars verzorgde, viert op 26 april 2020 haar 50-jarige
jubileum als Leuvense stadsgids.
Zij plant rond die gebeurtenis in februari
een groot feest met alle mensen die in het
verleden iets gedaan hebben om toffe
rondleidingen in Leuven mogelijk te
maken: het stadsbestuur, mensen van
Toerisme, handelaars, de Mannen van
’t Joar, familie, vrienden en de collega’sgidsen.

10

Handelen 5 | 2019

Ter voorbereiding van de feestelijkheden
zoekt Lucie handelaars (en winkel- of horecapersoneel) die in 1970 geboren zijn of die
hun handelszaak in 1970 hebben gestart. Die
mensen mogen contact opnemen met
mertenslucie@skynet.be.
Het jubileumfeest van Lucie zal plaatsvinden
bij Lassaut in Holsbeek van 10.30 uur tot
18 uur. Op het programma staat onder meer
een receptie, een concert en een etentje. Er is
muziek, zang en een verrassing. Lucie benadrukt dat het geen afscheidsfeest wordt, wel
een dankfeest.

Nieuwe regels voor afval
Vanaf 1 januari is het voor Vlaamse overheden en lokale
besturen in hun eigen werking en in de door hen georganiseerde
evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor
eenmalig gebruik. Wegwerpbekers zijn dus verboden, maar ook
het aanbieden van drank in plastic of glazen wegwerpflessen of
blik is vanaf 1 januari 2020 niet meer toegelaten. Op 1 januari
2022 wordt dit verbod uitgebreid tot het aanbieden van bereide
voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

Het gaat om evenementen waar de
lokale besturen en Vlaamse overheid
zelf bepalen hoe de catering verloopt,
bijvoorbeeld door een marktbevraging.
Lokale besturen zijn gemeenten, provincies, gemeente- en provinciebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Het betreft dus niet de handelaars die
drank en voedingsmiddelen verkopen
op door de overheden georganiseerde
markten en kermissen. In dat geval gelden de regels voor evenementen, niet
georganiseerd door de overheid.
Voor niet-gemeentelijke evenementen
(van schoolfeesten tot festivals) is het
vanaf 1 januari 2020 verboden om
drank te serveren in wegwerpbekers,
blikjes en petflesjes, tenzij de organisa-

tor een systeem voorziet dat garandeert
dat minstens 90% van de eenmalige
verpakkingen gescheiden worden ingezameld voor recyclage.

Bedrijfsafval
De Vlaamse regering voert tevens een
verplichte selectieve inzameling in van
organisch-biologisch bedrijfsafval
vanaf 1 januari 2021.
Het gaat om bedrijven en instellingen
waar regelmatig en minstens één keer
per week warme maaltijden worden
gereserveerd of bereid:
• Bedrijven en instellingen met meer
dan honderd werknemers;
• Restaurants, brasseries en hotels met
meer dan 50 maaltijden per dag;
• Feestzalen en polyvalente zalen met

een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen;
• Cateringbedrijven;
• Super- en hypermarkten met een netto
verkoopoppervlakte vanaf 400 m².

Plastic draagtassen
Sinds 17 juni 2019 is het verboden voor
handelaars om lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik gratis uit te
delen. Dit verbod geldt enkel voor plastic zakjes met een dikte van 15 tot 20
micron. Plastic zakjes dunner dan 15
micron (die vaak gebruikt worden voor
groenten en fruit) en de zwaardere
plastic tassen van meer dan 50 micron
vallen niet onder deze maatregel.
Bestaande voorraden lichte plastic
draagtassen (15-50 micron) die werden
aangekocht voor het nieuwe verbod
mogen wel nog, tot uiterlijk zes maanden na de inwerkintreding van het verbod (dat is dus tot 17 december 2019)
gratis worden uitgedeeld aan de consument.
Indien nieuwe voorraden lichte plastic
draagtassen worden aangeboden die
niet onder deze overgangsmaatregel
vallen, moet de bijdrage die de consument hiervoor betaalt duidelijk en
zichtbaar worden aangebracht. Dit kan
zowel op het kassaticket als door te
afficheren in de verkoopruimte.
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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

Groot woonproject op
voormalige Accosite
De stad Leuven en projectontwikkelaar ION transformeren de
voormalige Accosite aan de Brusselsestraat tot een gemengd
woonproject, bestaande uit zestien gezinswoningen met
tuin, negentien sociale woningen, 125 appartementen, een
aantal serviceflats, 67 studentenkamers, drie cohousingwooneenheden, kantoorruimte en een woonzorgcomponent
met een zorgkruispunt. Eind 2020 starten de bouw- en
renovatiewerken die volgens de planning drie jaar zullen duren.
“Het project zal de Leuvense benedenstad een stevige make-over bezorgen.
De voorbije info- en inspraakmomenten leverden heel wat bruikbare info op
die we verwerkten in het masterplan.
Dat masterplan is vandaag klaar en
brengt in kaart wat we voor dit gebied
in petto hebben”, zegt schepen van
Ruimtelijk Beleid Carl Devlies.
De voormalige drukkerijsite aan de Brusselsestraat, aansluitend op de terreinen
van drukkerij Acco, kreeg reeds in 2006
een nieuwe bestemming met de bouw
van een nieuw studentencomplex.
De geplande ontwikkelingen op de terreinen van drukkerij Acco lieten echter
op zich wachten. Daarom werd in 2014
een nieuw inrichtingsplan opgemaakt
waarin onder andere bijkomende studentenhuisvesting en assistentiewoningen waren opgenomen.
Het plan dat vandaag voorligt, is echter
beter aangepast aan de directe omgeving

en integreert een veel diverser woonaanbod, waaronder ook grondgebonden rijwoningen. Samen met projectontwikkelaar
ION werkte de stad aan een gloednieuwe
invulling voor de omgeving tussen de
Brusselsestraat, de Kaboutermansstraat
en de Goudsbloemstraat.

Klooster
Schepen Devlies vindt de herbestemming van waardevol erfgoed een topprioriteit. Het klooster van de Broeders van
Liefde wordt gerenoveerd. De broeders
behouden zelf 20 kamers. In de kapel
behoren een restaurant met sociale
tewerkstelling of gemeenschapsvoorzieningen tot de mogelijkheden. De kerk in
de Goudsbloemstraat blijft deels behouden en zal beschikbaar worden gesteld
voor erediensten en andere parochiale
activiteiten. De inventarispandjes in de
Goudsbloemstraat worden gerenoveerd.
Er is plaats voor een publieke tuin,
nieuwe voetgangers- en fietsverbindingen doorheen de site, fietsenstallingen

en een ondergrondse parking voor
(buurt)bewoners. De duurzaamheidslat
ligt eveneens hoog met aandacht voor
meer water en groen, efficiënter en
duurzaam energieverbruik, ecologische
materialen en duurzame (deel)mobiliteit.
“Bovendien zullen we waardevolle
bomen waar mogelijk behouden of
elders ruimschoots compenseren. Voor
de huisvesting van de aanwezige functies zoals de kerk en toneelgroepen werd
een oplossing uitgewerkt in overleg met
de betrokken partijen. Tegelijk wordt de
eerste sectie van de Kaboutermansstraat
heraangelegd als een groen woonerf. De
bewoners mogen ook voor dit deelproject deelnemen aan een doorgedreven
participatietraject”, belooft Carl Devlies.
De finalisering van het masterplan zet
een nieuwe stap in de procedure voor
Burenberg. Tijdens het ganse traject zullen de buurtbewoners betrokken blijven.
Een volgend overleg met projectontwikkelaar ION is eind oktober voorzien. De
volgende stap zijn de vergunningsaanvragen. De stad Leuven en ION maakten
ook afspraken voor de heraanleg van de
Kaboutermansstraat.
In afwachting van de start van de bouwen renovatiewerken worden in het
kloostergebouw enkele tijdelijke invullingen voorzien. Enkele maanden geleden opende de tijdelijke Bar Bleu hier de
deuren. Eind september vond hier ook
het ‘In de maak’ festival plaats.
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3,5 - 7,3 L/100 KM • 89 - 171 G CO2/KM

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

Stadsbestuur treedt op
tegen cannabiswinkels
Sinds een jaar telt Leuven zogenaamde CBD-shops die
producten verkopen die gemaakt zijn op basis van cannabis.
Het stadsbestuur stelt met een nieuw reglement paal en perk
aan de promotie van cannabis bij kinderen en jongeren door
deze winkels. Een cannabiswinkel zal zowel een specifieke
vestigings- als een uitbatingsvergunning moeten hebben. Voor
de bestaande cannabiswinkels komt er een overgangsperiode
van zes maanden, waarbinnen men moet voldoen aan alle
vereisten van het nieuwe reglement.

(FAVV) en de federale overheidsdienst
Volksgezondheid in de Leuvense
CBD-winkels blijkt dat één op de vijf
van de in beslag genomen producten
een te hoog THC-gehalte bevatte.
“We stellen ook vast dat sommige
winkels zo ingericht zijn dat ze cannabisgebruik willen promoten bij
zowel minderjarigen als meerderjarigen met cannabissnoep of -kruid. Dat
maakt ons bezorgd. Bovendien is er
vaak geen garantie en duidelijkheid
over de precieze samenstelling van
de producten”, vertelt Els Van Hoof,
schepen van Handel.
Ook de Vereniging voor 'Alcohol- en
andere Drugproblemen' (VAD), een
kenniscentrum van de Vlaamse
overheid, stelt dat het voor de klant
erg onduidelijk is of het gaat om een
toegelaten CBD-product of een illegale drug met de roesopwekkende
stof THC omdat men aan het uitzicht van het product het verschil
niet kan zien. Experts zijn daarnaast
bezorgd dat zeker bij jongeren deze
toegelaten variant van een drug het
experimenteren kan vergemakkelijken.

CBD staat voor cannabidiol. Deze producten gaan legaal over de toonbank
omdat ze minder dan 0,2% THC bevatten. THC of tetrahydrocannabinol is het
roesopwekkende middel in cannabis.
Van de producten die in cannabiswinkels verkocht worden kun je normaal
gezien niet high worden, maar wel een
ontspannend effect ervaren dankzij
het andere ingrediënt CBD.
CBD-producten zoals oliën en capsules
met een THC-gehalte van meer dan

0,2% worden beschouwd als drugs, met
risico op verslaving, en mogen niet verkocht worden. Controles op landelijk
niveau tonen aan dat de 0,2% norm
regelmatig niet gehaald wordt. De
grootste afwijking toonde veertig maal
de toegelaten hoeveelheid THC. Dat is
een regelrecht schadelijke dosis met
een risico op verslaving en psychoses.
“Uit gecoördineerde controle-acties van
de politie, het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen

“We moeten voorkomen dat jongeren
te vroeg roesmiddelen gebruiken, of
het nu gaat om tabak, alcohol of cannabis, omwille van de grote gezondheidsrisico’s. We willen vermijden dat
jonge mensen bijvoorbeeld uit onwetendheid producten kopen met een te
hoog THC-gehalte of dat de stap naar
illegale cannabis verkleind wordt.
Daarom zullen we als stad een duidelijke lijn trekken”, zegt burgemeester
Ridouani.
De stad Leuven gaat daarom beperkingen opleggen aan deze winkels.
Een cannabiswinkel zal nu zowel een
specifieke vestigings- als uitbatingsvergunning moeten hebben. Zo mag
een cannabiswinkel zich niet vestigen binnen een straal van 1 km van
scholen of op minder dan 400 m van
een bestaande winkel met dit soort
producten. Ook moet de politie voorHandelen 5 | 2019
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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
Word vandaag
vandaag nog
nog lid
lid van
van
Traditie / Ambacht / Kwaliteit
Traditie / Ambacht / Kwaliteit

Artisanale
Artisanale Koffiebranderij
Koffiebranderij &
& Shop
Shop

Branderij
Branderij &
& Shop
Shop
Industrieweg
3
3190
Boortmeerbeek
Industrieweg 3 - 3190 Boortmeerbeek

Bel
Bel of
of fax
fax
naar
naar ons
ons secretariaat
secretariaat
Fed.
Fed. HO.RE.CA.
HO.RE.CA.

Leuven
Leuven
JUSTENS Danny

in
in foodhall
foodhall “De
“De Smidse”
Smidse”
Sluisstraat
10
3000
Sluisstraat 10 - 3000 Leuven
Leuven

JUSTENS Danny
IJzerenwegstraat
IJzerenwegstraat 45a
45a
3051
Sint-Joris-Weert
3051 Sint-Joris-Weert

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

afgaandelijk advies geven betreffende
de openbare orde en veiligheid.
Naast de vestigingsvergunning heeft
een CBD-winkel ook een uitbatingsvergunning nodig. De zaak zal slechts
mogen openen na een stedenbouwkundig onderzoek en na een moraliteitsonderzoek waarin onder andere inbreuken tegen de drugswetgeving worden
nagegaan. In het kader van deze uitbatingsvergunning wordt ook gecontroleerd of men voldoet aan alle regelgeving van de hogere overheid, met name
op het gebied van de voedselveiligheid
en de economische inspectie. De eerste
cannabiswinkel in Leuven opende zes
maanden geleden.

Aantal Vlaamse starters stijgt fors
Nooit eerder begonnen zoveel Vlamingen met een eigen zaak
dan in de eerste helft van dit jaar. In de eerste zes maanden
van 2019 werden in Vlaanderen 31.275 nieuwe ondernemingen opgericht. Ten opzichte van de eerste helft van 2018, ook
al een recordjaar, nam het aantal starters in het Vlaamse
Gewest toe met 3.022 eenheden. Dat is een stijging met 10,7%
in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De stijging van het aantal starters tekent zich af in alle
Vlaamse provincies maar is het grootst in Vlaams-Brabant. Het aantal starters stijgt er met liefst 20,2%. Daarna
volgt Oost-Vlaanderen met een groeipercentage van
10,1%. Limburg en Antwerpen stijgen met respectievelijk
9,7% en 8,8%. De stijging is het minst groot in West-Vlaanderen (6,6%).

Van de 31.275 nieuwe bedrijven zijn 20.037 (64,1%) een eenmanszaak en 11.238 (35,9%) een vennootschap. 3.362 ondernemingen kozen voor één van de nieuwe vormen, waaronder de besloten vennootschap. De cijfers zijn afkomstig van
een analyse van Unizo op basis van cijfers van Graydon.

Antwerpen staat, net als de voorbije jaren, in voor het
grootste aantal starters in absolute cijfers: met 9.076
nieuwe bedrijven werd 29% of bijna één op drie van alle
nieuwe Vlaamse eenmanszaken en vennootschappen in
de eerste jaarhelft van 2019 in Antwerpen opgericht.

© dragonstock / Adobe Stock

“Ondernemen is weer hip. Als
deze trend zich voortzet stevenen we opnieuw af op een
recordjaar wat betreft het
aantal starters. De groei heeft
zeker te maken met het verbeterde imago van ondernemerschap. Een aantal ingrepen van de regering zorgden
eveneens mee voor de stijging. Daaronder de verlaging
van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste
aanwervingen en financiële
steunmaatregelen zoals de
Winwinlening en de Tax Shelter voor startende ondernemingen”, aldus Danny Van
Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.
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alles voor uw keuken
kwaliteit en service
aan de juiste prijs
7000 food en non food
producten

Fascinerende exotische keuken waar
gevarieerde gerechten u onderdompelen

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

in een ‘dolce far niente’ roes.
Gezellig restaurant met frivole
buitenterrasjes in de verkeersvrije en

VERNIEUWDE SHOWROOM

bruisende culinaire ader van Leuven.

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

Muntstraat 32-34 – 3000 Leuven
016 / 20 74 45
www.newmexico.be
Openingsuren
Ma-Do: 18-22u
Vr: 12-14u en 17u30-22u
Za: 12-14u en 17u30-22u
Zo: gesloten

Eerste zelfrijdende bus
voorgesteld
De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn en Brussels Airport
Company hebben op een terrein van de luchthaven een
zelfrijdende elektrische bus voorgesteld. Het voertuig, dat
ontwikkeld werd door constructeur 2getthere uit Utrecht,
wordt het eerste in België dat zal rijden in volledig gemengd
verkeer en bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase.
Verschillende steden waaronder Leuven hebben eveneens
interesse voor het inzetten van autonome shuttles.
De komende maanden wordt de eerste
zelfrijdende bus grondig getest door de
fabrikant en begin volgend jaar komt
de shuttlebus naar Brussels Airport
voor veiligheidstests. Vanaf 2021 wordt
de autonome bus effectief ingezet en
zal hij reizigers vervoeren in de cargobedrijvenzone, de parkeerterreinen en
de terminal van Brussels Airport. De
shuttle zal dan volledig zelfstandig rijden met een gemiddelde snelheid van
20 tot 25 km/uur.
In het buitenland rijden al enkele
voertuigen zonder chauffeur, voorna-

De Lijn wil zich met dit project alvast
voorbereiden op de mobiliteit van de
toekomst. Zelfrijdende voertuigen zijn
immers veel dichterbij dan de meeste
mensen denken.

melijk in eigen bedding. In Zaventem
is het de bedoeling dat de nieuwe
zelfrijdende bus over de openbare
weg tussen het verkeer navigeert.
Brussels Airport is de eerste Europese
luchthaven die autonome shuttles zal
gaan inzetten in volledig gemengd
verkeer.

“We staan voor een doorbraak in autonoom vervoer. Het is nu een kwestie
van mee te zijn en de technologie te
ontwikkelen op maat van het openbaar
vervoer. Als we ons basisnetwerk kunnen versterken met een flexibel aanbod
aan gedeelde zelfrijdende shuttlevoertuigen kunnen we de grote mobiliteitsuitdagingen van de toekomst aan. In
een stedelijke omgeving zal de toepassing complexer zijn, maar dat houdt
ons niet tegen om nu al te starten met
onderzoek. We investeren vandaag in
innovatie om morgen helemaal mee te
zijn”, aldus directeur-generaal Roger
Kesteloot van De Lijn.

De busjes bieden plaats aan twintig
personen. Het plan is dat de busjes elk
uur ongeveer 250 reizigers kunnen vervoeren. Op drukke momenten zou in
Zaventem om de vier minuten een
shuttlebus kunnen vertrekken.

Autonome shuttles zijn erg geschikt
voor een stedelijke omgeving. Ze kunnen zorgen voor een aanbod met veel
ritten en korte wachttijden, wat op
maat is van steden met een grote vraag
naar korte verplaatsingen. Door hun
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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

elektrische aandrijving stoten de shutt
les geen schadelijke stoffen uit, wat
goed is voor de luchtkwaliteit en de
leefbaarheid. In steden is de investering
ook te verantwoorden door het grote
aantal potentiële gebruikers.

maken. Een voorbeeld is de bediening
van een bedrijvenzone of een verderaf
gelegen woonzone, waarvoor de bus nu
extra moet rondrijden. Dit kost tijd
waardoor de reizigers langer onderweg
zijn.

Op termijn kunnen autonome shuttles
het openbaar vervoer fijnmaziger

Als ze voor het laatste stukje overstappen op een hoogfrequente shuttle ver-

liest de bus geen tijd meer en zijn de
reizigers sneller op hun bestemming.
Het is niet de bedoeling van De Lijn
om autonome shuttles te veralgemenen op het hele net. Of zelfrijdende
shuttles mogelijk zijn in nieuwe
gebieden zal altijd eerst financieel en
praktisch worden onderzocht.

Leuvense sacramentstoren gerestaureerd
De restauratie van de Leuvense SintPieterskerk op de Grote Markt is bijna
gedaan. Tijdens de laatste fase van de
interieurrestauratie werd de 11m
hoge gotische sacramentstoren uit
1450 van de monumentale kerk gereinigd en geconserveerd door conservatoren van Lapis Arte uit Oosterzele.

De totale kostprijs van de restauratie
bedroeg 162.106,12 euro, btw inbegrepen. 80% van dit bedrag wordt gesubsidieerd door Onroerend Erfgoed. Tij-

dens de zestiende-eeuwse beeldenstorm werden vele sacramentstorens
verwoest waardoor dergelijke oude
torens zeldzaam zijn in Vlaanderen.

De restauratiebehandeling van de
prachtige toren focuste voornamelijk
op het optimale behoud van de oorspronkelijke materialen en alle waardevolle wijzigingen die in het verleden plaatsvonden.
De gerestaureerde toren werd recent
voorgesteld door schepen van Openbare Werken en Restauraties Dirk
Vansina en Annelies Vercruysse,
architecte Monumentenzorg.
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Takeaway.com
fuseert met Just Eat

Specialist alle
huishoudtoestellen
beter, maar niet duurder

GRIETENS ELEKTRO

De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com fuseert met
zijn grotere Britse sectorgenoot Just Eat. De transactie wordt
betaald met eigen aandelen. De aandeelhouders van Just
Eat krijgen 52,2% van de fusiegroep in handen, die van Takeaway.com de resterende 47,8%.
Door de samensmelting ontstaat één van de grootste online
maaltijdkoerierplatformen ter wereld. Samen zijn de bedrijven goed voor 360 miljoen bestellingen voor een waarde van
7,2 miljard euro in 2018.
Takeaway.com kocht vorig jaar al de Duitse activiteiten van
concurrent Delivery Hero. De omzet van het Nederlandse
bedrijf steeg vorig jaar met 44% naar 240 miljoen euro, maar
het verlies bedroeg 14 miljoen euro. Just Eat heeft een omzet
van ongeveer 865 miljoen euro en maakt bijna 88 miljoen
euro winst.

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

Het hoofdkantoor van het nieuwe bedrijf wordt gevestigd in
Amsterdam, de Nederlander Jitse Groen krijgt de leiding. In
België is Takeaway.com actief sinds 2016, na de overname
van Pizza.be, dat op dat moment in handen was van de toenmalige concurrent Just Eat.

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
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Deweerdt nv
www.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

Openingsuren: ma. 13-18 uur
di. - vrij. 9-12 en van 13-18 uur
zat. doorlopend 10-16 uur
zon- en feestdagen gesloten
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Hoofdkantoor Cera is beste
vastgoedproject van het land
In Knokke werd eind september het Leuvense hoofdkantoor
van Cera uitgeroepen tot beste vastgoedproject van het land.
Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de Real Estate Society
Awards, zowat de oscars van de vastgoedsector. De awards zijn
een initiatief van de Real Estate Society, de vereniging van de
vastgoed-alumni van de Antwerp Management School (AMS).
Ze belonen buitengewone Belgische
bouwprojecten in drie sectoren: residentieel vastgoed, (semi-)publiek vastgoed en institutioneel investeringsvastgoed. Meer dan dertig projectontwikkelaars en architecten uit alle hoeken van
het land dienden hun meest in het oog
springende projecten van het voorbije
jaar in om zo één van de prijzen in de
wacht te slepen.
Een achtkoppige jury van experts en
prominenten, onder wie burgemeester
Mohamed Ridouani, Kati Lamens, voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), de Brusselse Bouwmeester
Kristiaan Borret en Peter Vanden
Abeele, de bouwmeester van Gent,
maakte de winnende projecten bekend.

Het eerste project dat in de prijzen viel,
was het hoofdkantoor van Cera, gelegen op de hoek van de Muntstraat en
de Boekhandelstraat, vlak naast het
historische stadhuis. De jury noemde
het project bijzonder omwille van de
tact waarmee de historische monumenten een injectie aan moderniteit
hebben gekregen.
Met de restauratie van de historische
panden keert Cera bovendien terug naar
de roots van de ‘Volksbank van Leuven’
in het hart van de stad. Het gebouw is
een realisatie van de Gentse architecten
Robbrecht en Daem, het Leuvense AR-TE
en Studio Roma. Cera won de award in
de categorie ‘Beste Project voor Institutionele Investeerders’.
“Dit is de perfecte symbiose tussen oud
en nieuw, alsof het er altijd was. Deze
respectvolle integratie in de binnenstad
van Leuven is compleet door de harmonie en interactie tussen interieur en
exterieur. Het geheel oogt licht, statig
en straalt tegelijk een toegankelijke
sereniteit uit. De Leuvenaars zelf hebben het gebouw al aanvaard als een
nieuw stukje erfgoed en dat is in een
architecturaal rijke binnenstad als die
van Leuven een sterke prestatie”, aldus
nog de jury.
De award voor de ‘Beste Residentiële
Ontwikkeling’ ging naar de monumentale Chocoladefabriek in Merem (Tongeren) en de prijs voor het ‘Beste (semi-)
Publieke Project’ was voor de Brusselse
Tivoli GreenCity, een nieuwe wijk in
Laken.

Foto: Maarten Vanden Abeele
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WAT UW PLANNEN OOK ZIJN,
GENIET ERVAN MET UW

JEEP® COMPASS

ONTDEK DE JEEP® COMPASS VANAF

6,2-10,3 L /100KM

•

€19.900(1) ONDER VOORWAARDEN

163- 270 G / KM CO2 (WLTP)

(1) Aanbevolen catalogusprijs BTW incl. van een Jeep® Compass Sport 1.4 MultiAir 140pk 4x2 zonder opties van € 25.900, na aftrek van de Jeep®-korting van € 1.500 en de recyclagepremie van € 4.500(2). (2) De recyclagepremie is geldig bij aankoop van een Jeep Compass Sport.
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. Deze aanbiedingen zijn BTWi en gereserveerd voor particuliere klanten en geldig in het deelnemende netwerk. U vindt het deelnemende netwerk terug op www.jeep.be. V.U.: Yann Chabert. dverteerder: 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. De afgebeelde voertuigen komen niet overeen met de beschreven versies en prijzen.

AUTOSTAD HAASRODE

Neringenweg 46, 3001 Heverlee - 016 40 02 67
www.autostadhaasrode.be

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

Ontwerpteams gezocht
voor OPEK
Het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) aan de
Vaartkom in Leuven gaat op zoek naar een ontwerpteam voor
het duurzaam en flexibel upgraden van zijn infrastructuur, met
aandacht voor zowel de buitenzijde van het gebouw als de
interne circulatie en de akoestiek, de theaterzalen, de ateliers,
de repetitieruimtes en de kantoren.
De opdracht omvat de opmaak van een
ontwerp en budgetramingen, de
opmaak van vergunningsdossiers, de
bestekken voor uitvoerders, een definitief ontwerp, de opvolging van de werken en het finaal afronden van het verbouwingsproces. De opdrachtgever is
TPAKT-Infra vzw met de steun van de
stad Leuven en het Fonds Culturele
Infrastructuur van de Vlaamse overheid.
Er wordt uitgegaan van een uitvoeringsbudget tot 1 miljoen euro, zonder
btw. De presentatie van de offertes

gebeurt op 25 oktober. De doorlooptijd
vanaf de toekenning van de opdracht
tot de aflevering van het definitieve
ontwerp wordt voorzien op drie maanden. De werken moeten uiterlijk eind
2022 opgeleverd zijn. De Vlaamse
Bouwmeester begeleidt het traject.
Op zeven jaar tijd is het Leuvense OPEK
één van de meest dynamische en in het
oog springende culturele hotspots van
het land geworden. Door de unieke
combinatie van de professionele organisaties die OPEK vormgeven, ontstaan

bijzondere kruisbestuivingen tussen
kunstenaars en hun publiek.
Bovendien is het OPEK goed ingebed in
de wijk en heeft het door zijn ‘bottomup’-verhaal een paar duizenden ‘eigenaars’. Daarbij horen niet alleen de
negen organisaties uit de kunstwereld,
het jeugdwerk, het onderwijs, het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het
sociaal-artistiek werk die er huizen,
maar ook het publiek. Wekelijks passeren daar zowat 1.500 actieve deelnemers en bezoekers, samen bereikt het
OPEK in Vlaanderen ruim 200.000 mensen.
Aanvankelijk was het OPEK een tijdelijke locatie voor zijn bewoners. Nu is
het een permanente plek geworden, al
blijft het geheel een verhaal in wording.
De cohousing, de openheid en toegankelijkheid die het OPEK kenmerken, de
verschillende disciplines en sectoren,
de no-nonsense ‘do-it-yourself’-sfeer en
de ecologische doelen die worden nagestreefd, maken dat het hele project de
tijd op de staart trapt. De nieuwe ontwerpopdracht moet het OPEK structureel aanpakken zodat de functionaliteiten van het gebouw duurzamer worden.
Het programma omvat het inrichten
van de publieke delen, de buitenkant
van het gebouw (uitzicht en zichtbaarheid) en de binnenzijde, met de circulatie en inrichting van de ruimtes en de
akoestiek. De theaterzalen, de ateliers
en de repetitieruimtes krijgen een
upgrade, de kantoren voor het personeel moeten comfortabeler worden en
de technieken en duurzaamheid dienen verbeterd.
Het doel van de ontwerpopdracht is het
omzetten van het programma in uitvoerbare en door de gebruikers gedragen ontwerpen. Deze moeten het OPEK
duurzaam en flexibel upgraden voor de
toekomst, zowel voor wat het huidige
gebruik van het gebouw betreft, als
voor mogelijke toekomstige en nog
onbekende uitdagingen.
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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

Parkeertarieven: een kwestie
van perceptie
Een vergelijking maken tussen parkeertarieven in verschillende
steden is een moeilijke oefening. In Leuven leeft het
hardnekkige idee dat de parkeerprijzen in de stad bijzonder
hoog zijn. Dat klopt niet helemaal. Voor 2 uur en 49 minuten
in parking Ladeuze betaal je 7,1 euro, in parking Molenpoort in
Hasselt 8 euro, in parking Lamot in Mechelen 10,6 euro, op de
Antwerpse kaaien 9 euro en in parking Gent Zuid 10 euro. Dit
voor zover het gaat over parkings die worden uitgebaat door
privé-uitbaters in de grotere centrumsteden.

De privé-parkeerbedrijven doen nogal
veel moeite om hun prijszetting niet erg
transparant te maken. Een nieuwigheid
lijkt dat bijvoorbeeld Q-park altijd
uitgaat van een parkeertarief van
2 euro, maar dat het bedrijf voor dat geld
de parkeerduur per stad aanpast. In parking Molenpoort in Hasselt betaal je
2 euro voor 50 minuten parkeren, in parking Lamot in Mechelen is dat eveneens
2 euro voor slechts 45 minuten en in
Leuven Centrum is dat 2 euro voor
40 minuten en op zaterdag voor slechts
35 minuten.
Daarnaast blijft het nog steeds zo dat
een parkeerbedrag gevraagd wordt per
beginnende schijf van 1 uur of dus ook
voor 50 of 45 minuten. Er is dus een
behoorlijk verschil tussen de kostprijs
om een auto te parkeren in een ondergrondse parkeergarage gedurende 2 uur
en 59 minuten of voor 3 uur en 1 minuut.
In de praktijk scheelt dat maar een paar
minuten, in je portefeuille is dat verschil
echter duidelijk merkbaar.
Algemeen mag geconcludeerd worden
dat de prijzen van de privé-parkeeruitbaters (met uitzondering van Q-park) in
Leuven eerder lager dan wel hoger zijn
als we ze vergelijken met andere grotere centrumsteden met een regionaal
verzorgingsgebied.

Er is echter wel een verschil met parkeergarages die uitgebaat worden door
de steden zelf of waarbij het stadsbestuur een volledige of belangrijke greep
heeft op het commerciële beleid van
een parking. Zo is parkeren op de
Gentse Vrijdagmarkt, in parking ‘Reep’
of in Brugge in de stationsparking merkelijk goedkoper en kan het bedrag
worden herleid tot een prijs die schommelt rond de 5 euro voor drie uur.
In parking Vaartkom betaal je 4 euro
voor drie uur (het eerste uur is er gratis,
nadien betaal je 2 euro per uur met een
maximum van 6 euro per dag). In de
Minckelersparking betaal je 1,5 euro
per uur of 4,5 euro voor drie uur met
een maximale dagprijs van 6 euro.
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Voor het bovengronds parkeren in het
centrum lopen de prijzen met andere
steden vrijwel gelijk (ongeveer 2 euro
per uur). Van stad tot stad zijn er wel
verschillende zones waarin ook een
andere tijdsduur voor parkeren geldt.
Het maken van een vergelijking is daardoor niet altijd eenvoudig en soms zelfs
onmogelijk.
Wat parkeren betreft in een (ondergrondse) parkeergarage is er zoals verteld wel een verschil in tarifering naargelang de parkeergarage in handen is
van de stad zelf of wanneer de garage
verder weg ligt van het centrum. In dat
verband wil het Leuvense stadsbestuur
de parking Vaartkom een boost geven.

Eerste locaties Mobipunten bekend
De eerste negen locaties waar de stad
Leuven de zogenaamde Mobipunten
zal installeren zijn bekend. Een dertigtal andere mogelijke locaties worden nog onderzocht. Leuven krijgt
van Europa 516.721 euro subsidie om
de komende drie jaar vijftig Mobipunten in te richten. De stad vult het
subsidiebedrag aan met ruim 350.000
euro, zowel in geld als in werkuren.
De 50 Mobipunten moeten allemaal
klaar zijn tegen eind 2021.

huisstijl krijgen om de herkenbaarheid te bevorderen.
Er komen twee grote Mobipunten aan
de voorkant en de achterkant van het
Leuvense station, vijf middelgrote
aan de stations van Heverlee en Wijgmaal, op het Rector De Somerplein,
aan de Tiensepoort en op het SintJacobsplein en ten slotte twee kleinere varianten op parking Bodart en
het de Becker Remyplein in Kessel-Lo.

Daarnaast bekijkt de stad momenteel
nog of een dertigtal andere locaties
verspreid over Leuven-Centrum, Wilsele, Heverlee en Kessel-Lo in aanmerking komen voor de uitbouw van
een Mobipunt. Er zal ook een groot
Mobipunt komen in de Brouwersstraat, ter hoogte van de toekomstige
parking Benedenstad.

Beeld: Mobipunt.be

Mobipunten zijn plekken 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.
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
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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

Omzet in de Leuvense handel
De omzet in de Leuvense handel is moeilijk berekenbaar. Dankzij RetailSonar is echter
minstens een deel van die omzet in kaart te brengen. RetailSonar heeft daarvoor een
algoritme uitgewerkt in samenwerking met Vlaanderen en de verschillende steden en
gemeenten.

wordt 15,6% online uitgegeven. Voor de
fysieke winkel blijft op Belgisch vlak
1.050 euro per persoon over.
De marktgrootte van Leuven voor periodieke goederen bedraagt 227.800 FEQ.
dat is ongeveer evenveel als Hasselt.
De metropoolsteden Antwerpen en
Gent hebben respectievelijk drie en
twee keer de omvang van Leuven. De
vergelijking is daardoor indicatief. De
onderstaande tabel vertaalt de marktgrootte in FEQ naar effectieve omzet.

Koopbinding

© ipopba / Adobe Stock

Het model berekent de marktgrootte
van diverse productgroepen in FEQ
(voltijds equivalent shoppers). Vanuit
het aantal FEQ’s kan ook de omzet in
euro worden ingeschat.

ten in euro te berekenen. Er is op basis
van de consumenten-enquête door de
federale overheidsdienst Economie
geweten dat een Belg per jaar en per
kop ongeveer 1.250 euro besteedt aan
periodieke goederen. Van dat bedrag

Voor regionale centrumsteden is de
omzet voor periodieke goederen heel
belangrijk. Periodieke goederen staan
voor mode- en geschenkartikelen, met
name deze die zwaar doorwegen in het
winkelgedrag van de bezoekers.
Een FEQ is een fictieve consument die
zijn/haar ganse budget voor een
bepaald type product geheel in een
gemeente besteedt. Voor wat de periodieke goederen betreft: een Leuvenaar
besteedt 73,8% van zijn ‘shoppingbudget’ in winkels gelegen in Leuven en
26,2% in winkels buiten de eigen
gemeente. Voor periodieke goederen
staat 1 Leuvenaar voor 0,738 FEQ.
Die inschatting laat toe om ook omzet-

Een Leuvenaar besteedt zoals verteld
73,80% van zijn budget voor periodieke
goederen in Leuvense winkels (koopbinding). Voor de handelaar komt dat
bedrag overeen met 31,58% van zijn
omzet (koopattractie). Bijgevolg wordt
68,42% van de omzet gerealiseerd met
klanten die niet in Leuven wonen.
De cijfers tonen aan dat Leuven
behoort tot de vier grote shoppingsteden in Vlaanderen. De stad kan bogen
op een ruim verzorgingsgebied (voor
periodieke goederen) gekenmerkt door
een grote koopbinding, -attractie en
omzet.

FEQ

euro
(in miljoen)

Dagelijkse goederen

116.800

320,4

Periodieke goederen

227.800

251,3

Bruin- en Witgoed ( elektro – elektrisch)

151.000

27,7

Doe-het-zelf

91.500

15,9

In en om de woning

68.500

30,6

645, 9
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Nieuwe brouwerij actief
in de Abdij van Park
Eeuwenlang brouwden de norbertijnen van de Abdij van Park
in Heverlee bier voor eigen consumptie. Onder de Franse
overheersing in 1797 werden de kanunniken verplicht de abdij
te verlaten. Alle gronden en goederen werden geconfisqueerd
door de overheid en geveild. Tijdens deze woelige periode
kwam ook een einde aan het bierbrouwen. In 1828 werden de
brouwketels verkocht.

Recent beslisten de norbertijnen van
Park om terug aan te knopen met hun
aloude traditie van bierbrouwen en
openden ze een nieuwe abdijbrouwerij.
Het eerste bier kreeg de naam Libertus,
genoemd naar de invloedrijke abt
Libertus De Paepe die van 1648 tot 1682
de abdij bestuurde. Toekomstige bieren
zullen ook de namen krijgen van personen die veel voor de abdij betekend
hebben.
Een tiental jaren geleden vroeg brouwer
Joris Brams, die opgroeide in de scha-
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duw van de Abdij van Park, zich af
waarom de norbertijnen geen bier produceerden. Hij wist dat vroeger in de
abdij, naast de molen die het graan
maalde, bier werd gebrouwen.
Uiteindelijk bracht hij in 2012 in overleg
met de kanunniken het Heverlee-bier
op de markt. Dat groeide intussen uit
tot een succesverhaal in het buitenland. De verkoop ervan zorgt voor een
relevant inkomen voor de Abdij van
Park. Het bier Heverlee, waarvan nu al
meer dan 16 miljoen pintjes per jaar

worden verkocht, wordt gebrouwen bij
de Limburgse brouwerij Martens.
In 2017 staken de paters van de Abdij
van Park en Joris Brams de koppen
opnieuw bij elkaar. “Er werd beslist om
de brouwerij zorgvuldig te restaureren
en op de originele plaats herop te bouwen. BW Process, een Belgisch bedrijf
gespecialiseerd in de productie van
brouwerijmateriaal, stelde zijn ervaring
en kennis ten dienste van ons project
en bracht tal van vernieuwende ideeën
aan. Hiermee wordt opnieuw aangeknoopt met een andere eeuwenoude
traditie van onze Abdij, namelijk het
toepassen van innovatieve en duurzame oplossingen”, vertelt broeder Filip
Noël, pater-econoom van de Abdij van
Park.
“In de Abdijbrouwerij van Park worden
slechts heel kleine hoeveelheden bier
geproduceerd met lokale grondstoffen
volgens eeuwenoude principes. Eén
brouwsel is 1.000 liter. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van bio-ingredi-

ënten en kruiden die op het domein
van de abdij groeien. Bij het brouwen
volgen wij de seizoenen. Het graan
wordt gemalen in de nabijgelegen
watermolen. Daar kunnen de bieren
ook geproefd worden. De bieren worden
lokaal verkocht. De jaarlijkse maximumcapaciteit van de Abdijbrouwerij
van Park bedraagt ongeveer 2.000 hectoliter”, vult Joris Brams aan.
Ook hier geldt dus het adagio van de
Abdij ‘Ne Quid Nimis’. Alles met mate.
Niets in overvloed. De brouwerij heet
‘Braxatorium Parcensis’, wat ‘Brouwerij
van Park’ betekent in het Latijn.
De bieren die er gebrouwen worden zijn
abdijbieren want ze worden, net zoals
het geval is met de trappistenbieren,
geproduceerd binnen de muren van de
abdij, en niet door een commerciële,
seculiere brouwerij die aan een abdijgemeenschap licentieroyalty’s betaalt
voor het gebruik van de naam van de
abdij. De abdij moet wel altijd toestemming geven voor het gebruik van de

naam van de abdij, elk nieuw gebrouwen bier, elk nieuw etiket, enz.

Kloostermuren
Er zijn niet zoveel abdijen meer waar
effectief nog op het abdijdomein zelf
bier wordt geproduceerd. Bij de Abdijbrouwerij van Park is dat dus wel het
geval. De benaming ‘trappistenbier’ is
juridisch beschermd en mag alleen
gebruikt worden wanneer de productie
van het bier plaatsvindt binnen de
kloostermuren van een trappistenabdij
onder toezicht van de monniken. Het
merk ‘trappist’ mag dus nooit door een
andere brouwerij gebruikt worden.
Hoewel de Braxatorium Parcensis-bieren, net zoals de bieren van de trappistenkloosters binnen de muren van de
abdij worden gebrouwen, worden ze
dus gewoon ‘abdijbieren’ genoemd.
Voor de productie van de bieren van de
Abdij van Park worden biogranen
gebruikt. Elk bier zal zijn eigen kleur,
smaak en aroma hebben. De bieren zijn
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Optimaal genieten
met een HotSpring Spa

ONTDEK
ONZE

sauna's en
infraroodcabines

Kom eens kijken in onze showroom !

Gervi Leuven
Aarschotsesteenweg 584, 016 447 034
www.gervi.be
facebook.com/gervigivesyoumore

JACUZZI

S W I M S PA

SAUNA & STOOMBAD

INFRAROODCABINE

TUINMEUBILAIR

HotSpring

Endless Pools

Klafs

Infraworld

Dedon

ongefilterd en niet gepasteuriseerd. Ze
gisten na op de fles. Dit komt de smaak,
aroma en de houdbaarheid, die enkele
jaren kan oplopen, ten goede. De smaak
kan nog met de jaren evolueren.
Libertus is momenteel verkrijgbaar in
flessen van 33 cl en weldra ook in kruiken van 1 liter en vaten van 20 liter. De
bieren zullen verkocht worden via
www.braxatoriumparcensis.be en een
aantal lokale kanalen.

Etiket
Het etiket van het Libertus-bier bevat
veel meer informatie dan alleen maar
het zichtbare drukwerk. De Abdij heeft
bewust gekozen voor een innovatieve
digitale toepassing, waarbij bijkomende
elementen zichtbaar worden wanneer
men het etiket met behulp van een
Augmented Reality (AR) smartphoneapp bekijkt.
Dankzij deze AR-technologie krijgt de
consument er op een heel intuïtieve
manier een extra informatielaag bij
wanneer hij het papieren etiket waarneemt. De AR-app SnapPress kan gratis
gedownload worden via de Android of
Apple App Store.

twee vijvers, de derde en de vierde werden pas rond 1700 uitgegraven. De vijvers dienden als kweekvijvers en
waterreservoirs om de molen aan te
drijven. Achter de molen en aansluitend bij de Sint-Janspoort stond een
smidse.

De watermolen

De watermolen bleef eeuwenlang in
gebruik en werd verpacht. Die maalde
er tarwe, rogge en gerst voor de abdij
maar ook voor de boeren uit de omgeving. Omstreeks 1860 werd in het
molengebouw een krachtige stoommachine geïnstalleerd die de maalcapaciteit gevoelig opdreef. Naar aanleiding
van het overlijden van de toenmalige
molenaar werd er tussen 1963 en 2014
in de abdij niet meer gemalen.

De watermolen werd in 1534 opgetrokken, samen met de kern van de huidige
Sint-Janspoort. Er waren toen slechts

Het molengebouw stond op instorten.
In 2013 werd begonnen met de restauratie. Sedert maart 2014 wordt opnieuw
graan gemalen op elke derde zondag
van de maand. Het graan dat gebruikt
wordt voor de Braxatorium Parcensisbieren wordt in deze molen gemalen. In
2014 werd in het gebouwencomplex van
de watermolen brasserie De Abdijmolen
geopend. Ook daar kan men de bieren
van de Abdij van Park degusteren.
Joris Brams werd geboren en getogen in
Leuven en woonde vroeger naast de
abdij. Het was zijn geliefkoosde speelterrein in de jaren ‘70 en ‘80. Nadat hij
in Leuven als industrieel ingenieur was
afgestudeerd, ging Joris in 1991 aan de

slag in de brouwerijsector. Hij deed
ervaring op zowel in België als elders in
de wereld.
Hij startte bij Alken-Maes waar hij
gedurende tien jaar operationeel directeur was. Nadien werkte hij voor de
Britse aandeelhouder als technisch
directeur en had hij de leiding over
bijna 100 brouwerijen in Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, China, India en
Vietnam.
Toen de groep in 2008 haar brouwerijactiviteiten verkocht aan Heineken en
Carlsberg, ging Joris werken voor een
Iers-Schotse brouwerij, waar hij in 2012
het Heverlee-bier creëerde. Dat bier is
ondertussen uitgegroeid tot een succes
van meer dan 40.000 hectoliter en
genereert mooie inkomsten voor de
Abdij van Park.
Het in ere herstellen en opnieuw
opstarten van de Abdijbrouwerij was
dan ook de volgende logische stap. Joris
wordt hierbij bijgestaan door zijn echtgenote Katia. Hij is ervan overtuigd dat
het Braxatorium Parcensis-project een
succes wordt.

Voor meer informatie over de brouwerij
en de bieren van de Abdij van Park:
www.braxatoriumparcensis.be of
www.abdijbrouwerijvanpark.be
en op Facebook, Instagram en Twitter onder
Braxatorium Parcensis.
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Kia.com
JAAR GARANTIE

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

De Niro ziet er
extra trendy uit.

Beschikbaar als 100% elektrisch,
hybride en plug-in hybride.

elektrisch

hybride

plug-in hybride

De nieuwe Kia Niro-familie. Beschikbaar als 100% elektrisch, hybride en plug-in hybride.
Hoog tijd om je manier van rijden te herzien. De nieuwe Kia Niro-familie heeft een nieuwe, hertekende look en biedt keuze uit drie type motoren: 100%
elektrisch, hybride en plug-in hybride. Voeg daarbij een extra ruim interieur en 7 jaar garantie en u begrijpt meteen waarom er niets boven een Niro gaat.

KIA Gilcon Leuven

Geldenaaksebaan 321 | 3001 Leuven (Haasrode) | T 016 40 04 36 | F 016 40 97 51 | www.gilcon.be | Rudi.schell@gilcon.be
7 JAAR MAP UPDATE

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

0,0 - 5,3 l/100 km (WLTP)

0 - 120 g/km (WLTP) Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

opt ie k @opt ie kdepauw.be
016 23 61 92
Tiensestraat 30
3000 Leuven
w w w.optiekdepauw.be
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nieuwigheden
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Brouwen zoals in de
middeleeuwen maar met
moderne technologie
in een eest. Op dat moment blijft het
beste over van twee werelden. Een
gerstkorrel vol zetmeel en vol enzymes.
Dit is precies wat de brouwer nodig
heeft. Door de temperatuur aan te passen van de eest, verandert ook de kleur
van de mout.
Vooraleer met brouwen kan begonnen
worden, moet de mout nog gemalen
worden. Dit gebeurt in de Abdijmolen
waar een geschikte steen werd gevonden die grof kan malen. In de eerste
ketel van de brouwerij wordt water van
52°C met de gemalen mout gemengd.
Daarna wordt de temperatuur van het
mengsel verhoogd tot 63°C. Op die temperatuur zijn de beta-amylasen zeer
actief. Ze knippen de lange zetmeelketens in stukken waardoor er suikers
worden gevormd. Nadien wordt de
temperatuur verder opgedreven tot
72°C zodat ook de alfa-amylasen geactiveerd worden.

Door de eeuwen heen was de Abdij van Park gekend voor zijn
innovatie. In de nieuwe abdijbrouwerij is dat niet anders. Bij de
productie van de bieren wordt gebruik gemaakt van moderne
innovatieve technologie met respect voor de basis van het
middeleeuwse brouwen. Kortom, het brouwproces van weleer
in installaties van vandaag.

Wat vooral belangrijk is, is de tijd die
genomen wordt om de Braxatorium
Parcensis-bieren te brouwen. Traag is
goed. Dit in tegenstelling tot tal van
grotere brouwerijen waar de nadruk
wordt gelegd op snelheid en productiviteit.
De in de Abdijbrouwerij van Park
gebruikte methode werd ook al in de
middeleeuwen gehanteerd. Er wordt
namelijk van het graan een suikerop-

lossing gemaakt die men laat vergisten.
Daarbij worden alcohol en koolzuurgas
gevormd. Graan is het belangrijkste
ingrediënt van de abdijbieren van Park.
Niet alleen gerst, maar ook rogge, tarwe
en mais kunnen worden gebruikt.
In de Braxatorium Parcensis-bieren
wordt vooral zomergerst gebruikt, die
men laat kiemen. Het kiemproces kan
worden stopgezet door het ‘in de kiem
te smoren’ met behulp van hete lucht

Zodra al het zetmeel afgebroken is, krijgen we ‘wort’. Wanneer aan het wort
tarwe, rogge of mais wordt toegevoegd,
zullen de enzymes van de mout ook het
zetmeel van deze granen mee afbreken
en omzetten in suikers.
Na de filtering met een revolutionaire
Meura 2001-filter van Belgische makelij
ontstaat klaar wort. Deze filter biedt het
grote voordeel dat met heel verschillende granen kan gewerkt worden en
dat het laatste suikerextract er via
membranen onder druk door wordt
geperst. Geen verlies dus en enorm
snel.
Wat overblijft, is draf. De abdijkoeien
zijn er verlekkerd op. Vervolgens wordt
het wort, samen met de hop, gekookt in
de kookketel. Daarbij vormt er zich nog
een troebele materie (trub) die ook
moet worden afgescheiden. Nadien
wordt het wort gekoeld tot 20°C en
wordt het naar de gisttank overgepompt.
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Liefst Leuven
organiseert
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Leuven by Night
vrijdag 29 november
Op vrijdag 29 november is het weer Leuven by Night,
een topgezellige late night shopping waarmee we de
eindejaarsperiode feestelijk inzetten. En het is die dag ook
Black Friday, de straten zullen zeker en vast vol lopen.
Wat organiseer jij in je zaak en/of in je buurt
om je klanten te verwennen?
Laat het ons weten via inschrijving@liefstleuven.be en
we zetten het graag mee in de kijker.

Social media Shoppen in Leuven
Zet Shoppeninleuven als eerste in je nieuwsoverzicht.
› Als dit nog niet het geval is: Volg shoppeninleuven
› Duid ‘als eerste weergeven’ aan in je nieuwsoverzicht
Deel de evenementen en berichten van de pagina
› Stuur ons je leukste materiaal en we nemen het
mee op in de kanalen

Win een Winkel

Liefst Leuven organiseert in december de wedstrijd WIN
EEN WINKEL. Er worden drie, vier, vijf,... vitrines van leegstaande panden (afhankelijk van het aantal bereidwillige
eigenaars van leegstaande panden en het aantal deelnemende
winkels
en
horecazaken)
bestickerd
met een feestelijke, rijkgevulde etalage en de klant
maakt kans om een volledige vitrine te winnen.
Hoe verloopt dit concreet?
› Schenk een item of bon, met een min. waarde van €30
› Je logo wordt mee opgenomen in de afbeelding van de
bestickering
› Je zaak wordt online in de kijker gezet
› Alle deelnemende zaken kunnen deelnemersformulieren schenken aan hun klanten
› De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Liefst Leuven in januari 2020

Gebruik altijd #shoppeninleuven
› Voeg altijd de #shoppeninleuven toe aan je stories
› Shoppeninleuven kan zo jouw boodschappen heel
eenvoudig in haar stories opnemen
Op 16 november komt
de Sint naar Leuven
en toert hij met zijn
koets, paard en een
hele horde Pieten door
de stad. Van die dag
tot en met 1 december wordt ook een
Sint-etalagezoektocht
georganiseerd in de
winkelstraten.
Wil jij een Sinterklaasje in je etalage verstoppen en deel
uitmaken van het Sint-parcours?
Laat het weten via inschrijving@liefstleuven.be. Tijdens de
koopzondag van 1 december zetten we de winnaars uitgebreid in de bloemetjes.

Evenementenkalender
3 november

Koopzondag november

16 november Intrede Sinterklaas
29 november Leuven by Night eindejaar
1 december

Koopzondag december

15 en 22 dec.

Koopzondagen kerstmarkt/Wintertijd

Info, vragen, suggesties,…
Tine Vandeweerd (handelscoach) 0486/63.51.43 - tine@liefstleuven.be - www.liefstleuven.be

Tussen de koeling en de gisttank wordt
nog lucht door het wort gejaagd. Een
gistcel heeft namelijk lucht nodig om
zich te vermenigvuldigen. Op een
bepaald moment zullen de gistcellen
zich niet meer vermenigvuldigen maar
gaan ze over tot een alcoholische vergisting. Ze eten suikers en scheiden
alcohol en koolzuurgas uit. Er komt ook
wat warmte vrij waardoor de gistingstanks gekoeld moeten worden om de
temperatuur constant op 22°C te houden. Na ongeveer een week is het
brouwsel uitgegist en kan het worden
gekoeld tot bijna het vriespunt.

Daarna laat men het bier gedurende
enkele weken rijpen op lage temperatuur. Dit is een zeer traag proces, dat
noodzakelijk is om het bier evenwichtig en stabiel te krijgen. Vervolgens
wordt het bier afgevuld in flessen of
vaten. Bij het afvullen, wordt opnieuw
een klein beetje gist toegevoegd waardoor er in de fles nog eens een vergisting plaatsvindt. De derde vergisting,
de ‘tripel’, is een feit. Alle Braxatorium
Parcensis-bieren zijn dus eigenlijk tripels.
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Abdij van Park kende
woelige geschiedenis
In het jaar 1129 zond de abt van Laon op vraag van Godfried met de Baard enkele norbertijnen
naar Heverlee. Ze kregen er het jachtpark van de hertog ter beschikking. De abdij kreeg daarom
de naam ‘Abdij van Park’. Conform het ideaal van ordestichter Norbertus stortten de discipelen
zich op hun leven van contemplatie, apostolaat, armoede en landontginning.
In 1154 bezat de jonge gemeenschap
reeds meer dan 350 ha bos, landerijen
en weiden in een dozijn Brabantse dorpen. In de prille beginperiode werden
de kanunniken vergezeld van zusterskanunniken, weliswaar in een strikt
gescheiden systeem. Daarnaast waren
er nog broeders en novicen. De abdij
verloor niet veel later haar statuut als
dubbelklooster.
Omstreeks het midden van de vijftiende
eeuw was de stichting van Abdij van
Park gestabiliseerd. Er woonden toen
circa 30 kanunniken, novicen, enkele
broeders en inwonende dienstlui. Vanaf
de late jaren 1560 deelde de abdij in de
klappen van de godsdienstoorlogen. De
opbrengsten droogden op en de abdij
kreeg te maken met plunderaars.
In 1568 vestigde de hertog van Alva,
opperbevelhebber van de Spaanse troe-

40

Handelen 5 | 2019

pen in de Nederlanden, zijn hoofdkwartier in de gebouwen. De kanunniken
trokken zich terug in hun refugehuis in
de Minderbroedersstraat in Leuven.

huidige hoeve, het wagenhuis en de
stallingen met voorplein en de stucwerkplafonds van Jan Christiaan Hansche tot stand.

De abt was de hoogste in rang en droeg
de eindverantwoordelijkheid zowel
voor het geestelijke als voor het tijdelijke. In het Ancien Regime waren de
abten van Abdij van Park zeer invloedrijke figuren. Omstreeks het midden
van de zeventiende eeuw, toen de abdij
onder het abbatiaat van Libert(us) de
Pa(e)pe (1648-1682) zowel spiritueel als
economisch een hoogtepunt beleefde,
strekte haar grondbezit zich uit over
130 dorpen.

In de periode 1719-1730 kreeg de abdij
haar huidige uitzicht. De plattegrond
van de site met de bebouwingspatronen en het cultuurlandschap met de
vijvers zijn middeleeuws. Het klooster
volgt het plan van Sankt Gallen en respecteert de logica van de maateenheid
van een vierkant.

Vlaanderen telt vandaag nog talrijke
monumentale vierkantshoeves, fraaie
pastorieën en mooie dorpskerken die
werden gebouwd door de Parkabdij. Tijdens een bouwcampagne kwamen de

Het abtskwartier, de kerk, de refter, de
keuken, de warmkamer, de infirmerie
en de kapittelzaal scharen zich rondom
een open vierkante ruimte, het pand,
met daarrond vier pandgangen. Verder
waren er nog slaapvertrekken en een
bibliotheek. De site had ook nog een
watermolen en verscheidene poortgebouwen.

kanunniken kwamen terecht in het
onderwijs of werden aalmoezenier.
Daarnaast huisvestte de abdij verschillende generaties Leuvense studenten.
Na het tweede Vaticaans Concilie ontsnapte de abdij niet aan de neerwaartse
tendens van het kloosterwezen in
West-Europa. Het aantal roepingen
daalde, de economische activiteiten
verminderden en het gebouwencomplex was in een niet aflatende strijd
met slijtage en erosie gewikkeld.
De norbertijnen beseften zeer goed dat
het van groot belang was om hun erfgoedsite voor de komende generaties te
bewaren. Daarom stapten ze vanaf de
jaren 1990 in het verhaal van restauratie en herbestemming.

Op het einde van de achttiende eeuw
barstte de Franse revolutie los. In 1797,
onder de Franse overheersing, viel het
doek over de Abdij. De abdij werd afgeschaft. De kanunniken werden verplicht de abdij te verlaten. Alle gronden
en goederen van de norbertijnen werden geconfisqueerd door de overheid
en verkocht.

ven het gebouw bewonen. De KU Leuven zal in samenspraak met de stad
Leuven en de norbertijnen buitenlandse priesterstudenten in de abdij
huisvesten. De algemene diensten van
de Katholieke Hogeschool Leuven
nemen het Gastenkwartier en het Provisorenhuis in.
De Abdij van Park is één van de best
bewaarde abdijcomplexen in de Nederlanden. Sinds de bouw van de kerktoren in 1729 werd vrijwel niets afgebroken of bijgebouwd. Samen met de erfgoedcollecties, de interieurs en het historische landschap is dit potentieel
UNESCO-werelderfgoed.
Voor meer informatie betreffende de kanunnikengemeenschap van de Abdij van Park:
www.norbertijnenabdijvanpark.be

In 2003 beslisten de norbertijnen om
grote delen in erfpacht te geven aan de
stad Leuven en werd het Museum Abdij
van Park opgericht. De restauratiewerken gingen dat jaar van start. In 2011
werd de hele abdijsite, inclusief het
kloostercomplex, voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan de stad Leuven. In
ruil kan de stad rekenen op een uitzonderlijke en eenmalige restauratiepremie van de Vlaamse overheid.
De restauratie gebeurt met het grootste
respect voor het behoud en de authenticiteit van de site. De norbertijnen blij-

De kunstcollecties, het archief en de
boeken werden door de kanunniken in
veiligheid gebracht. Dankzij een stroman slaagden de kanunniken erin om
hun abdij met de omliggende gronden
terug te kopen.
De abdijkerk werd vanaf 1803 de zetel
van de nieuwe parochie Sint-Jan-deEvangelist. Het duurde uiteindelijk tot
1836 vooraleer de overlevende kanunniken de abdij konden heroprichten.
Herstel kwam er pas in de tweede helft
van de negentiende eeuw. De norbertijnen sprongen in die periode ook op de
kar van de missionering.
De twintigste eeuw bracht nogmaals
een heropbloei. Er vormde zich
opnieuw een netwerk van parochies
bediend door een Parkheer. Andere
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Bloemen Vannerum

bvba

Nieuw busbaantracé
voor campus
Gasthuisberg
De ontwerpers Sweco en het Leuvense Bureau voor Urbanisme (BUUR) werken mee aan de nieuwe vrijliggende busbaan en het verkeersknooppunt op de ziekenhuiscampus
Gasthuisberg. Dit gebeurt in opdracht van het UZ Leuven.

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

BUUR is, in onderaanneming van Sweco, verantwoordelijk
voor het voorontwerp. Sweco verzorgt de technische vertaling naar een uitvoeringsklaar ontwerp. Ook de begeleiding
van de werken maakt deel uit van de opdracht. De werkzaamheden voor deze vervoershub beginnen in 2020 en zullen tegen 2023 afgerond zijn.
Campus Gasthuisberg zal uitgebouwd worden als een belangrijk multimodaal vervoersknooppunt in de Leuvense stadsregio. Een nieuw bustraject zorgt voor een snelle verbinding
tussen Gasthuisberg, het onderzoekscentrum Imec, het
wetenschapspark Arenberg en het station van Leuven.
Langs de zuidelijke ringweg van de campus komen een vrijliggende busbaan, twee bushavens, een nieuw fietspad en
een grote fietsenstalling. In de spits zullen 80 bussen per uur
de campus bedienen.
Met het nieuwe Ringtracé+ langs Gasthuisberg en Imec wordt
het Regionet-project door BUUR op de sporen gezet. Het moet
een ‘modal shift’ in gang brengen in de wijde Leuvense regio.
Concreet gaat het om een verdubbeling van de verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer en een daling van
het aantal autoritten met 20%.
“Daarmee worden de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van
campus Gasthuisberg en bij uitbreiding de hele stadsregio in
de toekomst veilig gesteld. Het betekent ook een flinke stap
in de richting van een klimaatneutraal Leuven”, aldus Johan
Van Reeth, gedelegeerd bestuurder van BUUR.
De zuidelijke bushalte op campus Gasthuisberg. (Beeld: BUUR)

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
42
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Leuven telt bezoekers
in de winkelstraten
Alle straten van de Leuvense benedenstad noteren een
gemiddelde passage van ongeveer 60.000 mensen per
week. In het algemeen is de passage in het centrum stabiel
gebleven. De ‘doorbloeding’ van het centrum heeft wel enkele
veranderingen ondergaan. Het grootste verschil met vroeger
is dat het druktebeeld in de rest van de binnenstad veel meer
gelijkmatig verspreid is. De bezoekers zijn nu te vinden in
het hele kernwinkelgebied terwijl ze vroeger vooral een paar
kernstraten frequenteerden.
De Brusselsestraat haalt een weekcijfer
van zowat 100.000 passanten en benadert daarmee zelfs de drukte van de
Diestsestraat. Dat was enkele jaren geleden ondenkbaar, al is het geen nieuwe
vaststelling dat de Brusselsestraat is
geëvolueerd tot een drukke winkelstraat.
Ook in de Parijsstraat, de Mechelsestraat en de (beneden)Tiensestraat is

de passage gevoelig gestegen, ten
opzichte van 2017 zelfs met 11%.
In de Diestsestraat stabiliseert de passage in zone 1, maar neemt ze in de
zones 2 (midden) en 3 (laatste stuk,
richting station) vrij sterk toe. De Diestsestraat (het gedeelte tegen het centrum) blijft nog steeds de toplocatie
voor de stad.

De drukte in de Bondgenotenlaan benadert deze van de Diestsestraat (zone 3),
maar de drukte wordt hier wel verspreid over twee voetpaden. Omwille
van het verkeer hebben de meeste
bezoekers niet de gewoonte om zigzaggend over de Bond te lopen, terwijl dat
in de Diestsestraat wel het geval is.

Bussen
Dagelijks zijn er via het busvervoer van
De Lijn 37.207 verplaatsingen naar de
Leuvense binnenstad. Van de 91 bussen
op de regiestelplaats Leuven-Noord zijn
er 61 hybride bussen.
Tijdens een snelheidsmeting uitgevoerd
in april 2017 in de binnenstad bleek dat
slechts 3% van de bussen meer dan 30
km/uur reed. Dit is een daling met 4%
ten opzichte van december 2016.

Fietsen
Binnenkort gaat de stad opnieuw verkeerstellingen uitvoeren. De laatste tel-
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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_HANDELSZAKENLEUVEN_210x149
LEUVEN_210x149mm.indd
mm.indd 11
2017_HANDELSZAKEN

PURE EXCELLENCE THROUGHOUT THE RANGE

8/05/18 11:43
11:43
8/05/18

DRUKTEBEELD IN CIJFERS

Gemiddelde
passage/week
2018

Min-max

Evolutie
(18/17)

=

Brusselsestraat

99. 000

95.000 – 112.000

Parijsstraat

58.000

52.000 – 70.000

Mechelsestraat

61.600

56.000 – 67.000

Tiensestraat

61.300

52.000 – 76.000

Zone 1 - sensor 1

95.300

82.000 – 112.000

Zone 1 - sensor 2

110.000

100.000 -114.000

Zone 2 - sensor 3

109.000

101.000 – 126.000

Zone 2 - sensor 4

100.000

92.000 – 115.500

Zone 3 - sensor 5

72.000

Zone 3 - sensor 6

60.000

52.000 - 65000

é
î
î
é
é
é

51.000

48.000 – 60.000

î

Ladeuze - Bond via Decosterstraat

24.000

21.200 – 26.600

Bond - Diestsestraat via Vanderkelenstraat

35.000

31.500 – 36.800

Rector De Somerplein

48.000

45.000 52.000

ê
ê
é

Zone 1 - even

49.500

43.000 – 53.000

Zone 1 - oneven

47.000

42.000 – 51.000

Zone 2 - even

67.000

63.000 – 71.000

Zone 2 - oneven

72.400

66.500 – 79.400

Zone 3 - even

29.300

26.000 -32.750

Zone 3 - oneven

44.400

40.000 -48.000

é
é
é

Diestsestraat

Ladeuze - Bond via Vanderkelenstraat
© ae / Adobe Stock

lingen dateren van 2017. Toen bleek er
een toename van het aantal fietsers te
zijn in de binnenstad van 32%.
De verhouding auto’s/fiets kantelde
sterk in het voordeel van de fietsers
(41% fietsers tegenover 54% auto’s in
2017). Recente tellingen van diverse
instanties tonen aan dat we ons mogen
verwachten aan een nieuwe stijging
van het aantal fietsers in de stad. Uit
onderzoek blijkt ook dat fietsers heel
belangrijk zijn voor de handel.

Vanderkelenstraat

Bondgenotenlaan

é
ê
é
é

=
=

Inning auteurs- en uitvoerdersrechten
samengevoegd
Wie als ondernemer muziek in het openbaar afspeelt (in
de verbruikszaal, de winkel, ...), moet hiervoor auteursrechten betalen aan de inningsorganisatie Sabam. Doorgaans zijn ondernemers hiervan op de hoogte. Ze dienen
hun aangifte in bij Sabam en betalen de factuur.
Veel minder bekend is dat ze daarnaast ook nog een
afzonderlijke aangifte moeten indienen voor het betalen
van de uitvoerdersrechten (muzikanten). Dat moet gebeuren bij een andere inningsorganisatie (Playright of Simim)
van wie ze hiervoor een aparte factuur ontvangen. Ondernemers die dat niet weten of uit het oog verliezen, krijgen
een boete.

Sinds kort bestaat nu één uniek platform dat de auteursen naburige rechten beheert bij het (af)spelen van muziek
in het openbaar.
“Die integratie van de huidige aparte platformen voor
auteursrechten (Sabam) en voor uitvoerdersrechten
(Simim en Playright), moet komaf maken met de huidige
verwarring en misverstanden daaromtrent en betekent
ook een administratieve vereenvoudiging”, aldus ondernemersorganisatie Unizo die hoopt dat de efficiëntiewinst
door deze gestroomlijnde en inmiddels digitale inningsmethode zich ook vertaalt in lagere inningskosten.
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GROTE LENTE ACTIE

NIEUW

in Leuven!

op alle producten 10% korting
ongeacht bedrag!
+ gratis levering
OF montage
+gratis Fermob
Balad tuinlamp
h25
t.w.v. €72,90 bij
een bestelling
vanaf €1.500,00

© Sebastien Erome

© Stephane Rambaud

Kleur je tuin

Doe nu je voordeel!
Acties lopen tem de laatste
dag van Juni 2019

Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo
016 46 12 33 • info@colouredgardens.be

www.colouredgardens.be
Open woensdag - vrijdag: 12-18 u
• zaterdag: 10-18 u • zondag: 10-17 u

Garden Stock &
Outlet pakt uit!

TUINMEUBELEN

Vanaf nu GROTE
LENTE ACTIE

aan meeneemprijzen

KIES UIT RUIM AANBOD IN DE WINKEL

OOK OPEN OP

ZON- &
FEESTDAGEN
VAN 10-17u

www.gardenstockoutlet.be

OP=OP

Ligbedden vanaf 100 euro
Complete sofasets vanaf 999 euro
Tuintafels vanaf 699 euro
Stoelen vanaf 99 euro

Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo • 016 46 12 33 • info@gardenstockoutlet.be
Open woensdag - vrijdag: 12-18 u • zaterdag: 10-18 u • ook open op zondag: 10-17 u

10% extra korting
bovenop de outletprijzen
+ een KADO naar keuze!
✔ GRATIS HOES

voor tuinset (sofa) OF
✔ GRATIS LEVERING
(20km rond Leuven) OF
✔ GRATIS SIERKUSSENS
(kleur naar keuze) OF
✔ GRATIS MONTAGE

ADV_GSO+coleured gardens_190x130.indd 1

4/06/19 13:32

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.

Eerste trambussen in Vlaanderen
Op de terreinen van Brussels Airport in Zaventem werd de eerste
trambus van het land voorgesteld. Het nieuwe voertuig is 24m
lang en ontleent zijn naam aan de unieke combinatie van het
comfort van een tram en de wendbaarheid van een bus. De
Vlaamse busbouwer Van Hool levert veertien exemplaren van dit
hybride voertuig aan vervoermaatschappij De Lijn. Omstreeks
deze tijd worden de eerste trambussen in gebruik genomen.

Busbouwer Van Hool, de ontwerper van
de trambus, leverde al soortgelijke
voertuigen in elf landen; de trambus
rijdt er in zeventien steden. Nu is ook
Vlaanderen aan de beurt. Vervoersmaatschappij De Lijn zal de eerste
trambussen inzetten in de Brusselse
noordrand. De trambussen werden de
voorbije maanden grondig getest door
De Lijn en er werden een vijftigtal
chauffeurs opgeleid om met de grote
bus te leren rijden.
De geavanceerde afgesloten stuurcabine biedt een veilige rijervaring aan de
chauffeur die zo de volle aandacht op
de weg kan houden. Dankzij camerabeelden in plaats van spiegels heeft de
chauffeur in zijn stuurpost bovendien
een goed overzicht van de op- en
afstappende reizigers. De hybride trambus (ze beschikken over zowel een elektromotor als een dieselmotor) is ook
een kwart zuiniger en stiller dan een
dieselbus.

Foto’s: De Lijn.

De trambus is een opvallende nieuwkomer in het straatbeeld. Door zijn lengte
benadert de nieuwe bus het ruimtegevoel van een tram. Er is plaats voor 137
reizigers, maar ook voor kinderwagens,
bagage of fietsen. De vier brede deuren
en de lage vloer zorgen in combinatie
met toegankelijke haltes voor een
vlotte in- en uitstap van de reizigers.

Ondanks de lengte blijkt de bus zeer
wendbaar; ook met korte bochten of
met rotondes heeft het voertuig geen
moeite. De kleinere achterbouw en de
licht meedraaiende achterste vierde as
zorgen ervoor dat de trambus zeer soepel bochten kan nemen. De bussen zijn
ook uitgerust met een systeem om de
verkeerslichten te beïnvloeden.
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DE NIEUWE

F I AT 5 0 0 X
VANAF

€ 12.790
ONDER VOORWA ARDEN ( 1)

A TAST E O F TO M O R R OW, TO DAY
Nieuw design • Nieuwe generatie motoren • LED-lichten • Infotainment-systeem met 7’’ touchscreen en smartphoneconnectiviteit
• Dynamische achteruitrijcamera • Herkenning verkeersborden • Lane Departure Warning System met bijsturing • Adaptieve
cruise control (ACC) • Autonoom noodremsysteem • Dodehoekwaarschuwing*

5 - 7,1 L/100 KM

127 - 166 G/KM C02 (WLTP)

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

(1) Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een Fiat 500X Pop 1.6 E-Torq 110 pk. Aanbevolen catalogusprijs: € 17.790 BTWI min de korting: € 2.500 BTWI en de recyclagepremie: € 2.500 BTWI (2). (2) Recyclagepremie is geldig bij de overname 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 minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het
aankoopcontract en moet minimum 7 jaar oud zijn. U vindt de voorwaarden en de deelnemende netwerken terug op www.fiat.be. V.U. Yann Chabert. Adverteerder FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12 a – 1160 Brussel. RPR : Brussel. KBO 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04]: www.fiat.be. Foto ter illustratie en niet contractueel.
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De Walvis zwemt naar nieuwe
wateren
Met Cornelis van der Zande en Freek Albregt als vennoten aan
het roer zwemt de befaamde vishandel & traiteur De Walvis, de
laatste in zijn soort in het stadscentrum, een nieuw hoofdstuk
in zijn bestaan tegemoet. De twee nieuwe uitbaters hechten
het grootste belang aan kwaliteit, versheid en netheid en geven
met hun gerookte zalm en zelf opgelegde haring alvast een
paar indrukwekkende visitekaartjes af.

het was nog een triperie van ene
mevrouw Van Brusselen, die de tegeltjes in de winkel heeft geplaatst.”
“De lantaarn is een bijdrage van de beenhouwerij, waarschijnlijk van vóór de oorlog. Deze wijk is volgens een bepaalde
overlevering niet platgebrand omdat
heel veel plaatselijke handelshuizen
eigendom waren van de Duitse familie
Arenberg. Een andere, volgens sommigen meer aannemelijke theorie, is dat de
ambachtslui in de omgeving van de
Slachthuiswijk vertrokken, maar werden
tegengehouden door de Duitsers die hen
nodig hadden om hun troepen te bevoorraden en voor één Rijksmark een plaatje
konden kopen dat hun huis tijdens de
Eerste Wereldoorlog beschermde. Het
interieur is in elk geval origineel uit de
tijd van de eerste wereldbrand”, graaft
de medevennoot in het verleden.
Cornelis zijn ouders, die vooraf geen
kennis van de visverkoop bezaten, hielden het tussen 1987 en 1991 vol in het
oude winkeltje. In 1991 verbouwden ze
de zaak en richtten ze achter de winkelruimte tevens een visrestaurant in.

Met Cornelis van der Zande (met pet) en Freek Albregts aan het roer begint De Walvis aan een nieuw
hoofdstuk in zijn bestaan.

Toen De Walvis op 1 april 1987 zijn deuren opende, waren nog een handvol
viswinkels actief in de Leuvense binnenstad. “Mijn ouders kochten deze
zaak van ene Dennis, die toen al twee
jaar deze winkel openhield en die nog
andere winkels heeft uitgebaat. Dennis
runde hier een triperie die toen ook al
‘De Walvis’ heette en die ingevuld werd
als viswinkel, maar die de broodnodige
accommodatie ontbeerde.”
“Zo was er geen koud water, waren de
bovenste verdiepingen de voorbije kwart
eeuw niet meer gebruikt, waren de ramen
stuk en groeiden berken uit de schouw.

We hebben toen een jaar op twee kamers
hierboven gewoond”, herinnert de
34-jarige Cornelis, zoon van de vroegere
uitbaters Arno en Dominique, zich.
De naam ‘De Walvis’ is historisch vergroeid met deze plek. “In het verleden
zijn er in de Mechelsestraat drie of vier
‘Walvissen’ geweest. Dit pand heette
echter eertijds ‘Het Dwaallicht’ en moet
een herberg geweest zijn. We hebben
hier in de grond nog een bol in geperst
hout gevonden die diende voor de
azijnproductie en een middeleeuwse
waterput. Dit is sinds mensenheugenis
een plaats waar eten verwerkt werd en

“Tussen 1991 en 2001 hebben ze hier
ook een restaurant voor 24 couverts
gerund, maar hun concept kwam volgens mij wat te vroeg voor zijn tijd. Zo
besliste mijn vader al in 1993 om zijn
restaurant rookvrij te maken en geen
frisdranken aan te bieden. Hij had geen
vaste gerechten op zijn kaart; carte
blanche koken was zijn sterkte. De
faam van het restaurant heeft wel altijd
bijgedragen tot de reputatie van de
winkel”, weet Cornelis.
In 2001 bleef een kleine winkel zonder
restaurant over. In 2006 kwam de tweede
toonbank erbij, werd de winkel dubbel
zo groot, werd de keuken ingericht en
kwamen Cornelis en Freek er werken. De
derde mijlpaal in de geschiedenis van De
Walvis is de overdracht aan hen op
1 april 2019, dag op dag 32 jaar na de
start van Cornelis’ ouders.
“Ik heb bij Groep T op de ring een regentaatopleiding Biotechnieken in de landHandelen 5 | 2019
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ex-sherpa Tashi, die zich al sinds 2010
onder meer bezighoudt met onderhoud
en herstellingen en op een jobstudent
’s zaterdags in de winkel.

en tuinbouw gevolgd en wilde hiermee
in het onderwijs stappen. Ik bezat echter
een zeer brede interesse, dus wist ik niet
goed welke job ik moest kiezen. Toen ik
op mijn 21ste voor al mijn vakken en stages geslaagd was, ben ik voor een jaar
naar San Paolo di Jesi in de Italiaanse
provincie Ancona in de Marche getrokken, waar een neef van mij woont.”
“Gedurende dat jaar heb ik vooral Italiaans geleerd en bij hem op de boerderij
en op het veld gewerkt. Toen ik terugkwam, moest ik echter een keuze
maken tussen het onderwijs en de vishandel. Ik begon te proefdraaien in de
winkel en kreeg op 1 januari 2007 na
enkele dagen al een contract aangeboden. Ik vind trouwens zelf ook dat ik in
deze vishandel veel beter tot mijn recht
kom dan als leraar”, meent Cornelis.
Zijn twee jaar oudere vennoot Freek
volgde hotelschool aan het VTI, deed
zijn stage bij topkok Ludo Tubée van
het nu verdwenen sterrenrestaurant
Belle Epoque in de Bondgenotenlaan en
werkte lange tijd voor Octogoon. Hij
kan dus bogen op een heleboel ervaring
in de keuken en is heel sterk in afwerking en presentatie, waardoor hij zijn
bereidingen er adembenemend aantrekkelijk kan doen uitzien. Ook Cornelis’ broer Emile is zeer geïnteresseerd in
het werk op zich, maar wou niet per se
meer verantwoordelijkheid op zich
nemen. Hij staat mee in de winkel.
De winkelruimte beslaat zowat 50 m² en
daarachter is nog een even grote opper-

vlakte beschikbaar. Het cliënteel is heel
verscheiden, van jonge en hippe studenten die sushi tonijn of ceviche komen
kopen over afgestudeerden die in Leuven zijn blijven plakken en de intellectuele elite tot eenvoudige mensen en Leuvense grootmoeders die ’s vrijdags hun
zure haring komen halen. De zaak verwelkomt ook heel veel klanten van buiten Leuven: uit Aarschot, Tienen, Maasmechelen, Lanaken, tijdens de kersttijd
uit Kapelle-op-den-Bos, ….
“Tijdens de voorbije jaren hebben we
wel vijf collega’s in Vlaams-Brabant
zien stoppen zonder overnemers.
Behalve De Walvis is alleen vishandeltraiteur Vanzegbroeck op de Naamsesteenweg in Heverlee, een fijne collega
naar wie we regelmatig klanten doorsturen en omgekeerd, in Groot-Leuven
overgebleven.”
“Concurrentie ondervinden we vooral
van de supermarkten voor de dagelijkse consumptie en bereidingen, bv.
salades. Zo neemt een Duitse supermarktketen bewust geen marge op vis
en verkoopt hij dit voedingssegment
als commodity om te kunnen verdienen aan andere producten zoals chips.
Sommige van onze klanten willen echter geen voorverpakte vis en/of wensen
uitleg bij hun aankopen”, zeggen Freek
en Cornelis.

Zeeuwse oesters
Behalve op de twee vaste medewerkers
Emile en de 22-jarige Laura kunnen ze
een beroep doen op de Nepalese

“We kunnen hier alles aanbieden, als
het maar uit de zee komt. Hierbij spitsen
we ons wel toe op de Noordzee, één van
de zeeën met de grootste netheid, voedingswaarde en viscapaciteit; vroeger
boden we ook wel exoten aan, maar die
willen de klanten steeds minder. We zijn
ook een grote fan van Zeeuwse oesters
en verwerken heel veel zalm van
Schotse topkwaliteit, waarbij we geen
compromissen sluiten. Schotse koud
gerookte zalm is één van onze signatuurproducten. We pekelen, ontzouten
en trancheren (= in gelijke stukken of
plakken snijden) de zalm ’s nachts en
kunnen de gerookte zalm reeds ’s ochtends in de winkel aanbieden, een topservice die zo goed als uniek is in België”, lichten Cornelis en Freek toe.
Op het vlak van schaaldieren biedt De
Walvis vooral ongepelde garnalen en
hele kreeften aan. “In principe werken
we voor kreeften graag op bestelling
omdat we dan vers kunnen leveren. We
hebben ook geen homarium en ik
geloof niet dat je kreeften lang in bakken kan houden zonder aan kwaliteit
in te boeten”, vindt Cornelis van der
Zande.
Hij legt altijd verse producten in de
toonbank. Wat daar niet kan blijven liggen, wordt gefileerd zodat Freek er
bereidingen mee kan maken. Zo heeft
deze laatste steeds verse vis om mee te
werken en zo een afwisselende verscheidenheid aan bereidingen aan te
bieden. “Op die manier kan ik altijd fileren en heeft Freek steeds een andere
‘speelvis’ waarmee hij kan werken.
Hierdoor eten onze klanten ook niet
elke keer hetzelfde en verandering van
spijs doet eten”, luidt het.
In hun streven naar versheid zorgen
Cornelis en Freek er ook voor dat ze
geen te grote hoeveelheden van een
bepaalde vis zoals rode poon of dorade
royale in huis hebben. Zo kunnen ze
elke dag andere bereidingen en vissoorten aanbieden.
De Walvis zet zoals gezegd sterk in op
kwaliteit en versheid. “De geur in de
winkel bepaalt in grote mate de beleving, zo leerden mijn ouders al meteen
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tijdens de eerste week dat ze hun zaak
openhielden. Ze beseften dat ze het
niet zouden redden als ze hun uitbating niet uiterst proper hielden; in die
tijd hadden viswinkels immers nog de
reputatie dat ze stonken. Mijn ouders
poetsten echter grondig elk kiertje.”
“Deze aandacht voor hygiëne is belangrijk voor alles, ook voor de omgeving. Zo
hebben we ons visafval altijd diep ingevroren vooraleer we het buitenzetten en
tracht Tashi onze graten zoveel mogelijk
afzonderlijk te selecteren. Ons organisch
afval, ons restafval, onze verpakkingen
en ons papier worden afzonderlijk
gesorteerd, wat bijdraagt tot onze uitstraling en onze uitstekende verstandhouding met de buren”, beseft Cornelis.
Hij heeft zijn handelswijk sinds 1987
tot vandaag zien groeien en de Mechelsestraat een positieve metamorfose
zien ondergaan. “In 1990 was dit hier
nog een studentenbuurt en was de Vismarkt een uitgaansplein. Slagers als
Janssens en Rondou waren er toen al
wel. Omstreeks 1992-’93 is Fried Elsen
van Elsen Kaasambacht erbij gekomen
en toen is de reputatie van de Mechelsestraat beginnen te groeien. Dan is ook
de straat heraangelegd.”
“We kunnen hier uitpakken met stoffenwinkel Pauli en met twee van de
oudste stripwinkels van België en bezitten van Koffie Onan in de Parijsstraat
tot Patisserie Zuut op de Vismarkt een
unieke belevingsroute die moeilijk te
kopiëren valt. Van Sax en ’t Wolwinkeltje in de Parijsstraat tot de Hema in de
Brusselsestraat en Rotis in de Wiering
straat biedt deze wijk voor elk wat wils.
Het feit dat een Deense keten als Flying
Tiger zich tussen high end mode,
ambachtelijke zaken en heel gewone
winkels posteert, beschouw ik zelfs als
een compliment”, weet hij.

Koraalrif
Cornelis noemt De Walvis met een
metafoor een spreekwoordelijk koraalrif tussen de Vismarkt en de Oude
Markt, met zijn voor- en nadelen. “Deze
wijk met zijn 0% leegstand (immokantoren laten zelfs kaartjes achter met de
vraag om hen te bellen als er een pand
vrijkomt) is een voorbeeldwijk voor
Vlaanderen, maar ligt tegelijk moeilijk
voor het stadsbestuur. Koraal kan
immers in gunstige omstandigheden
groeien als kool, maar kan ook heel rap

De Walvis bevindt zich in de alom gewaardeerde Mechelsestraat in het midden van de commerciële belevingsroute tussen de Parijsstraat en de Vismarkt.

stukgaan als het microklimaat tegenzit”, beseft hij.

wat heel erg wordt gewaardeerd”, knipoogt Cornelis.

De Walvis beschikt ook over een traiteurdienst met een uitgebreide keuze
aan slaatjes, lasagne, vispaella, aperitiefhapjes, gerookte zalm en haring en
rog in ’t zuur voor feestjes, vergaderingen en teambuildings. “We hebben de
opendeurdag van BMW-garage Juma
culinair verzorgd, doen trouwfeesten,
vervullen oesteropdrachten, … Zo hebben we een oesterbar opgezet voor D&D
Consulting in Sint-Truiden en we gaan
ook aan huis koken en nemen kleinschalige activiteiten aan.”

De Walvis maakt alles zelf; 95% van wat
in de winkel ligt, is huisgemaakt.
“Omdat we zowat alles hier maken,
bezitten we ook het Handmade In Belgium (HIB)-label. We leggen nu zelfs
onze eigen haring op, wat heel erg wordt
geapprecieerd door onze klanten. Dat
doet de industrie immers niet omdat dit
heel arbeidsintensief is. We fileren ook
onze zalm, wat we tien jaar geleden niet
zouden gekund hebben omdat we daar
toen technisch niet toe in staat waren.
Met de tijd kweek je ook meer behendigheid: vroeger besteedde ik één uur aan
tien haringen, wat te lang duurde; vandaag doe ik tien kilo haringen in één
uur”, lacht de medevennoot.

“Hierbij kiezen we steeds voor kwaliteit
zonder daarbij de goedkoopste te willen zijn. Onze sterke punten zijn onze
service en onze kennis van vis en
schaaldieren, onze dagverse huisgemaakte bereidingen, … Op dat vlak
heeft zich ook wel een mentaliteitswijziging voorgedaan: vroeger waren mensen beledigd als ik hen bij wijze van
spreken kookles stond te geven, maar
vandaag vragen ze zelf om advies.”
“Hierbij tracht ik me dan op te stellen
als een maaltijdconsulent en hen te
helpen op basis van gerichte vragen
zoals hoeveel gangen ze voorzien en
welke groenten ze in huis hebben. Dat
heb ik echt moeten leren door de
inhoud van kookboeken en kookprogramma’s als een spons op te slorpen.
In onze keuken heb ik ook heel veel
met eigen ogen zien gebeuren; als je
elke dag twintig zeebaarsfilets op vel
ziet bakken, weet je na een tijdje wel
hoe dit moet. Zo kan ik onze klanten
nuttige kooktips en -tricks doorgeven,

Na de recente overname blikken Freek en
Cornelis ambitieus naar de toekomst. “Dit
huis is van mijn ouders en we dromen
ervan om het over een jaar of tien te kunnen overkopen. Ik word er 35, Freek 37;
als we 60 zijn, is de lening dan afbetaald.
Ik zou ook over vijf jaar de toog in de winkel aan de andere kant willen plaatsen en
willen investeren in hernieuwbare energie (zonnepanelen) op twee daken. Onze
koeling verbruikt immers zoveel energie
dat dit een goede investering zou zijn. We
leven van de zee en bij uitbreiding van de
natuur; dan is het ook onze plicht om die
zo goed mogelijk in ere te houden”,
besluit Cornelis.
De Walvis
Mechelsestraat 23, Leuven
tel. 016 23 25 18
de.walvis.leuven@gmail.com
www.walvis.be
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is een recht.

Goed zitten is een recht.
Thuis én bij de collega’s.

Ergonomie en design • Woon- en kantoorconcepten
DINING
MEETING
WORKING
WAITING
LOUNGING
E AT I N G I N
G AT H E R I N G
OUTSIDE

Ergonomie en design • Woon- en kantoorconcepten
Bierbeekstraat 18, 3360 Bierbeek
T 016 46 80 41
info@sioen-furniture.be
www.sioen-furniture.be
TOONZAAL MET PARKING

201611_sioen_ondernemen_v2.indd 1

Bierbeekstraat 18, 3360 Bierbeek
T 016 46 80 41
info@sioen-furniture.be
www.sioen-furniture.be
TOONZAAL MET PARKING
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Virtuele rondleidingen
in zes Leuvense kerken
De Erfgoedcel Leuven, Visit Leuven en de
kerkbesturen hebben zes Leuvense kerken 24 uur
op 24, zeven dagen op zeven virtueel opengesteld.
Je kan ze vanaf nu met je computer of tablet
volledig digitaal bezoeken en ze in detail in 360°
bekijken.
Via de websites erfgoedcelleuven.be en visitleuven.be kan je op
bezoek in de Sint-Kwintenskerk (Naamsestraat), de Sint-Michielskerk (Naamsestraat), de Sint-Geertruikerk (Halfmaartstraat, SintGeertruiabdij), de Sint-Antoniuskapel (Damiaanplein, Ramberg), de
Sint-Jan-de-Doperkerk (Groot Begijnhof) en de Sint-Jan-de-Evangelistkerk (Abdij van Park).
“Van achter je computer of met je tablet of smartphone kan je elk
van deze kerken buiten en binnen in detail in 360° bekijken. Je
krijgt bovendien informatie over enkele belangrijke erfgoedobjecten van de kerk en dit in vijf talen. Het is een interessante nieuwigheid voor de Leuvenaar en de toerist”, aldus schepen van Cultuur
en Toerisme Denise Vandevoort.
Beelden: Tim Leyn - Storygraaf stad Leuven

Handelen 5 | 2019
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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.

De Smidse wijzigt concept
De Smidse in de Sluisstraat, de voormalige smederij van
brouwerij Stella Artois die dankzij projectontwikkelaar
ViRiX getransformeerd werd tot een overdekte markt voor
ambachtelijke voedingsproducten, wijzigt zijn concept. Naast
voeding zal er nu ook plaats zijn voor kleine ondernemingen.

Eigenaar ViRiX besliste in overleg met de
betrokken handelszaken om het concept
bij te sturen. De voedingsmarkt wordt
verkleind en de vrijgekomen ruimte zal
ter beschikking worden gesteld voor bijvoorbeeld co-working, start-ups en
kleine bedrijfjes. De centrale bar krijgt
een make-over en moet de trekpleister
worden van De Smidse. Voor de uitbating van de bar kijkt ViRiX uit naar een
ervaren horecaman- of vrouw.
De Smidse moest de Leuvense miniversie worden van La Boqueria in Barcelona, maar dat blijkt dus wat te hoog
gegrepen. Is Leuven te klein voor een
dergelijk initiatief? Zeker niet. In Mechelen werd met De Vleeshalle in een historisch gebouw een soortgelijke en succesvolle voedingsmarkt gelanceerd.

Slagerij De Kapblok verdwijnt uit De
Smidse hoewel deze tweede vestiging
van de bekende slagerij niet verlieslatend was. Het pasta- en workshopatelier

Rossi krijgt meer ruimte en wordt een
volwaardig restaurant dat zowel ’s middags als ’s avonds open is. De zaken op
de eerste verdieping zijn wel succesvol.

Het grote verschil met Leuven is dat de
Mechelse hal ’s avonds pas om 20 uur de
deuren sluit en in het weekend zelfs om
22 uur. In de Sluisstraat gaat alles dicht
om 18 uur, ook op zaterdag. Voor een
dergelijk concept is dat veel te vroeg.
Ook de promotie laat te wensen over.
Twee jaar na de opening zijn er nog
altijd heel wat Leuvenaars die nog nooit
van De Smidse hebben gehoord.
www.desmidseleuven.be

Wasbar opent in Leuven
De Wasbar, een concept dat een eetcafé combineert met
een wassalon, opende eind september in Leuven een vestiging en nam zijn intrek in het pand van Lilas Mode aan de
Tiensestraat. De dameskledingzaak sloot in juli na 107 jaar
de deuren en transformeerde nu dus tot een restaurant
met zestig zitplaatsen.
De Tiensestraat in Leuven blijft blijkbaar aanlokkelijk voor
Belgische foodconcepten die doorgaans eerst in andere steden een eerste vestiging openen en daarna ook in Leuven
neerstrijken. Zo hebben we onder meer de spaghettizaak
Bavet, het gehaktballenrestaurant Balls & Glory, de ramenbar Umamido, de pizzazaak Otomat en Hawaiian Poke Bowl.

Op dat moment had het Wilrijkse bedrijf Top Brands de
Wasbar-vestigingen al overgenomen van de oorspronkelijke oprichters. Top Brands staat ook in voor de uitbating
van de Pizza Hut-vestigingen in België en Boulangerie Paul
en heeft ook een participatie in Ellis Gourmet Burger. De
Wasbar wil het concept nog in andere steden lanceren en
hoopt in 2021 de eerste stappen in het buitenland te kunnen zetten.

De eerste Wasbar opende zes jaar geleden in Antwerpen,
later volgde Gent. Leuven is de zesde vestiging. Een Wasbar
in Kortrijk die in 2014 opende moest na tegenvallende cijfers twee jaar later de deuren sluiten.
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Het vuur. De passie.

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

Villa l’Aurora opent
gastronomisch stadskasteeltje
Het lang leegstaande stadskasteeltje naast de AD Delhaizesupermarkt op de Tervuursesteenweg in Heverlee heeft een
lovenswaardige nieuwe bestemming gekregen. Eind juli is
pizzeria l’Aurora immers van de Brusselsestraat naar dit
precieus gerestaureerde gebouwtje verhuisd en heeft ze haar
naam verfijnd en opgewaardeerd tot Villa l’Aurora.

nen plaatsnemen in zwartgrijze stoeltjes. Rechts van het gebouw is bovendien een kleine parking voor een vijftal
wagens ingericht.

Puglia
Villa l’Aurora wordt geleid door de uit
Bari (regio Puglia, Italië) afkomstige
Giulio De Feudis, die voordien 22 jaar
lang aan het roer stond van l’Aurora.
“Onze nieuwe zaak is elke dag geopend
van maandag tot zondag tussen 12 uur
en 14.30 uur en van 18 uur tot 22.30 uur,
behalve op zaterdagmiddag. Hierbij zetten we sterk in op pure smaken in een
relaxte sfeer. We serveren specialiteiten
uit Apulië zoals parmigiana evenals
scampi van de chef met een sausje van
room, tomaat en curry en geflambeerd
met cognac en ossobuco.
Daarnaast staan verse (waaronder ook
vegetarische) pasta’s, zoals pasta al tartufo e con funghi di bosco op het menu.
Je kan hier tevens kiezen uit meer dan
dertig pizza’s (vegetarisch, met vis, calzone, …) om ter plaatse te verorberen of
om af te halen. Als dessert kunnen we
onder meer onze onnavolgbare crêpes
all’arancia aanraden”, glundert hij.

Giulio De Feudis leidde voordien 22 jaar lang Pizzeria
l’Aurora in de Brusselsestraat.

Een leegstaand stadskasteeltje werd smaakvol opgewaardeerd tot een aangenaam Italiaans restaurant.

De bezoeker betreedt dit elegante pand
in stijl via een statige witmarmeren
trap die leidt naar een even smaakvol
als eenvoudig ingerichte bel-etage.
Daar is plaats voor vijftig gasten in een
vrolijk vederlicht decor met écru muren
en lichtbruine rieten stoeltjes aan donkerbruine tafeltjes op bruin parket. Een

ruime witte toog, een karakteristieke
schouw, een mooie houten kast en
indrukwekkende luchters vervolledigen dit interieur.
Achteraan leiden enkele treetjes je naar
een aangenaam terras waar bij mooi
weer nog een veertigtal personen kunHandelen 5 | 2019
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Het restaurant kan zes rode, vier witte
en twee roséwijnen (rosati) ontkurken.
De wijnkaart wordt op smaak gebracht
door rode toppers als Primitivo di
Manduria en A Passo Lento en de witte
Pinot Grigio Camul Bianco uit de
Veneto. Lambrusco, Prosecco di Valdobbiadene en Prosecco Salatin verrijken
voort het assortiment.
Vooraf kan je je smaakpapillen masseren met een aperitivo della casa (een
cocktail van Martini, Campari, gin en
Rosso Antico) of Il Padrino (The Godfather) en achteraf in schoonheid afsluiten met een deugddoende grappa di
Barolo, grappa Decem Bertagnolli (10
anni) of een negroni.
Villa l’Aurora krijgt behalve haar
trouwe Leuvense cliënten van weleer
ook vele dertigers en veertigers uit

De overstap van Leuven naar Heverlee bleek vanaf de eerste dag een succes.

onder meer Heverlee en Bertem over de
vloer. Vanaf de eerste dag stal het restaurant trouwens het hart en de monden van tal van tafelaars. De overstap
van Leuven naar Heverlee is dan ook
gewaagd en geslaagd.

Villa l’Aurora
Tervuursesteenweg 150, 3001 Heverlee
Tel. 016 29 47 90
info@laurora.be
www.laurora.be

Klanten vragen het hele jaar door korting
Consumenten gaan er steeds meer van uit dat ze het hele
jaar door prijskortingen kunnen krijgen en aarzelen niet
om zelf een korting te vragen. Dat blijkt uit een onderzoek
van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij
633 kleinhandelszaken uit de non-food sector (kleding,
multimedia, design, meubel, elektro,…).
“Kortingen vragen, ‘afdingen’, gebeurde vroeger ook al,
maar hun aantal neemt toe. Maar liefst acht op de tien
handelaars worden ermee geconfronteerd en vaak het
hele jaar door. Daar waar vijf jaar geleden slechts een
kleine helft hiervan last had en dan vooral net vóór de
koopjesperiode, is er duidelijk een uitbreiding”, vertelt
Christine Mattheeuws van NSZ.
De grote winkelketens en de online platformen zijn volgens handelaars de belangrijkste redenen voor het afdingen. Het gevolg is dat klanten dergelijke kortingen overal verwachten,
het hele jaar door. Maar ook het
hoog aantal opeenvolgende kortingsdagen zorgt ervoor dat consumenten korting gewoon geraken.
Handelaars stellen ook vast dat de
klanten veel mondiger zijn geworden, zeker online.
Klanten nemen soms ook een loopje
met de waarheid en durven zeggen
dat het bij de concurrent goedkoper

is, ook al is dat niet het geval. Ook het dreigen dat ze naar
de concurrent stappen als ze de korting niet krijgen, komt
maar al te vaak voor. Bovendien durven klanten die de kortingen niet (kunnen) krijgen negatieve commentaren verspreiden via de sociale media.
Toch zegt meer dan de helft van de ondervraagde handelaars dat de verkoopsmarges simpelweg geen extra kortingen toestaan en een derde weigert systematisch in te gaan
op de kortingsvraag van de klant. Kleinhandelszaken kunnen niet rekenen op een kapitaalkrachtige holding en een
grote marketingmachine.
Winkels die wel ingaan op zo’n vraag doen dat haast uitsluitend bij zeer trouwe klanten of consumenten die een
omvangrijk aantal items aankopen. Dat is commercieel
bekeken dan weer heel normaal.
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Leuvenaars bouwen drone
die vliegt zoals een insect
Hummingdrones, gevestigd aan het Engels Plein aan de
Vaartkom in Leuven, maakt kleine bio-geïnspireerde vliegende
robots die vliegen door met hun vleugels te fladderen, in plaats
van propellers te gebruiken zoals andere drones. Hun missie is
om mensen - van jong tot oud - te inspireren voor wetenschap
en technologie door kleine robots te ontwikkelen die tot ieders
verbeelding spreken. De Robo Firefly is het eerste product van
de start-up.

De Robo Firefly kan met de kleine ingebouwde batterij een vijftal minuten in
de lucht blijven. De batterij laadt volledig op in 15 minuten. De basisversie
(gewicht 23 g) zou 119 euro gaan kosten
terwijl je voor de proversie (20 g) 149
euro zou moeten neertellen. De toestelletjes worden bestuurd via bluetooth
(via de smartphone of een controller).
De Robo Firefly heeft geen speciale
functie maar de makers willen vooral
de link leggen tussen de natuur en
technologie. Het gaat hen meer over de
verwondering dan over de functionaliteit. Frederik Leys, de CEO van Hummingdrones, begon negen jaar geleden
met de ontwikkeling van deze bio-geïnspireerde drone als onderdeel van zijn
thesis aan de KU Leuven. Daarna
behaalde hij zijn doctoraat in Werktuigkunde.
Hummingdrones
Engels Plein 35 – 0101, Leuven
info@hummingdrones.com
www.hummingdrones.com

Het is een piepkleine drone die er niet
alleen uitziet zoals een insect maar in
plaats van propellers uitgerust is met
vleugeltjes en ook zo vliegt. De ontwikkeling van de minidrone duurde negen
jaar. Nu is de Robo Firefly klaar om het
labo te verlaten en kondigen de makers
de voorverkoop aan. Ze hopen de eerste
exemplaren aan klanten te kunnen
leveren in juni 2020.
Het ontwerp van de Robo Firefly is geïnspireerd door de vlucht van insecten en
het zal de eerste robot op de markt zijn
die vliegt door de hoogfrequente fladderende vleugelbeweging van insecten
na te bootsen. Het heet de ‘Firefly’
omwille van de stroboscoop die is ingebouwd om de vleugelbewegingen in
realtime slow motion te visualiseren.
De Robo Firefly kan geweldige vliegbewegingen uitvoeren en doet dit zonder
veel lawaai te maken; er klinkt alleen
een aangenaam ‘zoemend’ geluid.
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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.

SA-Visit_advertentie 93 x 278_2015m05d05.indd 1

5/05/15
15:21
light-unit-handelen-advertentie.indd
light-unit-handelen-advertentie.indd 33

13/02/2018
13/02/2018 09:29
09:29

De Nr. 1 van de commerciële
voertuigen in Europa

Ontdek de nieuwe Ford Transit Courier, Connect,
Custom, 2T en de nieuwe Ford Ranger.
Professionals moeten aan steeds hogere eisen voldoen. Het nieuwe gamma
commerciële voertuigen van Ford is gelukkig ontworpen om buitengewone
prestaties te leveren. Het diverse gamma gaat van de krachtige Ford Ranger en
indrukwekkende Transit 2T, over de Custom en Connect tot de vlotte Transit
Courier. Dankzij hun nieuwe, vlotte rijdynamiek en zuinig brandstofverbruik, kan
uw zaak elke opdracht aan. Als ondernemer kan u er steeds op rekenen. Bezoek
onze showroom voor meer informatie.

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

Å 4.2-8.2 L/100 KM. Æ 109-248 G/KM CO2. (NEDC)
Å 5.2-10.7 L/100 KM. Æ 135-281 G/KM CO2. (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele velgen en/of banden
kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens. Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen,
raadpleeg www.nl.ford.be.
ford.be.

