
Ruimte voor 

ʻWildʼ
Een tiendaagse studie van de Vaart-omgeving van Leuven vanuit 
een werkplek in Abdij Keizersberg door De Andere Markt

Rechte verbindingen

Multifunctionele verbindingen

Wordt ontwikkeld

Recent ontwikkeld

Trage verbindingen

Mensen

Scenarios

Wonen

Werken

Landbouw

Gemengd gebruik

ʻWildʼ

a2o atelier voor 
architectuur 
en omgevingDE ANDERE MARKT



De Andere Markt (WORK)ING TRANSITION: Ruimte voor ʻWildʼ



Ruimte voor ʻWildʼ 
Wij, Pablo Calderon Salazar, Liesbeth Huybrechts en Mela 
Zuljevic maken deel uit van De Andere Markt 
(UHasselt/LUCA School of Arts), een ontwerplabo dat 
samen met de bevolking denkt en werkt rond de toekomst 
van werk in Genk. Wij verhuisden ons labo gedurende de 
LUCA Biënnale tien dagen (1-11 december 2017) naar 
Abdij Keizersberg in Leuven en het omliggende park om 
daar een alternatief perspectief te ontwikkelen op de 
ontwikkelingen van de Vaart-omgeving als werk-, woon- en 
verblijfsomgeving. De voormalige industriële omgeving 
van de Vaartkom is momenteel in volle  transitie en wordt 
herbestemd als een creatieve hub. 

Wij ervaarden de abdij als een plek van stil verzet tegen 
de snelle veranderingen. De bewoners volgen nog steeds 
de regel en regelmatige dagstructuur van Sint-Benedictus 
en zijn omgeven door een groen productief landschap met 
schapen en bijen. Het omliggende park is een plek waar 
de natuur nog wild mag zijn en jongeren zich nog kunnen 
terugtrekken in hun eigen verborgen wereld. Vanuit het 
oogpunt van deze abdij, gelegen op een groene berg, 
brachten we de verhoudingen van de lokale mensen en 
organisaties ten opzichte van werk in de rest van de 
Vaart-omgeving in kaart. Hoe verhouden de 
werkpraktijken van deze mensen en organisaties zich ten 
opzichte van de huidige omvorming van de site? We 
bevroegen zowel figuren die de site in het verleden 
vormgaven (via archieven en mondelinge geschiedenis), 
als actoren die er vandaag aanwezig zijn. Met hen en 
vanuit hun vaardigheden gaven we de toekomst van de site 
vorm en dachten we na over alternatieven voor of 
varianten op het - vaak - “one-size-fits-all” transitiemodel 
van industrieel erfgoed naar creatieve industrie. 

Meer concreet, bouwden we gedurende deze tien dagen 
een installatie, bestaande uit een grote kaart van de 
Vaart-site en portretten van mensen en verhalen over hoe 
zij deze site zien. De unieke uitgangspositie van de abdij 
maakte dat wij en onze bezoekers met een frisse blik naar 
de omgeving konden kijken. Samen met Jonas Knapen en 
Valentine Van den Eynde (a2o architecten), Karen Lens 
(UHasselt), Daan Van Tassel en Han Vloeberghs (Stad 
Leuven) en Hendrik De Smedt (desmedt architecten) 
werkten we in twee workshops voor en na onze 
gesprekken op de site, toe naar een een reflectie op de 
toekomst van de omgeving. Deze gesprekken en 
workshops leidden tot een magazine, dat je kan 
samenstellen tot een grote subjectieve kaart van de 
Vaart-site of eenvoudiger gezegd: een kaart door de ogen 
van de gebruikers. 

Onze observaties en gesprekken maakten duidelijk dat de 
ontwikkelingen in de Vaart-kom erg gewaardeerd worden 
en als een opwaardering van deze zone in Leuven gezien 
wordt. De ontwikkelingen hebben (bepaalde delen van) 
Wilsele en Leuven een nieuw centrum gegegeven. Maar 
zoals in elke ontwikkeling het geval is, zijn er nog 

 
 

uitdagingen. Die uitdaging lag voelbaar in een nood van 
de bewoners aan een meer - vergelijkbaar met de abdij - 
wilde en betaalbare ontmoetingsplekken in de stad, die 
open zijn voor diverse groepen van mensen (jong, oud, 
verschillende inkomens), zowel voor mensen uit Leuven en 
omstreken, als voor de bewoners van Wilsele. Dit zijn 
plekken waar informeel ontmoet, verbleven, 
geëxperimenteerd kan worden en die kunnen meegroeien 
met de mensen die ze bevolken. Het zijn - hoewel meestal 
niet bedoeld - omgevingen van verzet tegen zowel 
status-quo van wonen , werken en verblijven én tegen 
tabula rasa/kaalslag van nieuwe ontwikkelingen. Deze 
bieden inspiratie om op een co-productieve wijze nieuwe 
manieren van wonen, werken en verblijven te ontwikkelen.
 
We ervaarden de grotere omgeving van en langs de Vaart 
als een plek die kan vormgeven worden als interface van 
werk in de stad met een meer “wild” leven, op vlak van 
natuur, beweging en nieuwe werkvormen, maar ook nog 
niet ontdekte en bestemde plekken. De Vaart-site heeft die 
rol historisch vervuld en kan die opnieuw vervullen in de 
toekomst, op een hedendaagse manier. Na een aantal 
transitie- bewegingen moeten we opnieuw op zoek gaan 
naar die rol.

De eerste transitie vond plaats met de aanleg van de vaart. 
Deze was een verregaande inperking van het voorheen 
ʻwilde karakterʼ van de ontoegankelijke Dijle-vallei. 
Plotsklaps werd een oncontroleerbaar 
overstromingsgebied een volledig uitgekiende industriële 
zone. Aanvankelijk voornamelijk ten oosten van de Vaart, 
nadien geleidelijk ook ten westen, met conservenfabriek 
Marie-Thumas, sigarenfabriek Vander Elst enzovoort. De 
uitgekiende, maar toch ook wel ruwe en - snel ook - sterk 
vervuilde Vaart-site ontwikkelde zich als site voor werk in 
het industriële tijdperk. Het “wilde” van de vallei en de 
topografie blijft wel nog steeds voelbaar in dit stadsdeel, 
hoewel het rechttrekken van de Dijle langs de huidige 
Dijledreef heeft het wilde meanderende karakter ervan 
teniet heeft gedaan. Er zijn nog wel enkele decennia 
enkele afgesneden meanders blijven bestaan, en er 
bestonden ̒ maisons de plaisanceʼ aan die vijvers. Op oude 
kaarten (eind 19e eeuw) vind je bijvoorbeeld de ʻchamps 
élyséesʼ, een koffiehuis waar wandelaars kwamen 
verpozen tijdens een tochtje langs de Vaart. Dat bleef ook 
nog bestaan bij de komst van de industrieën.  

De tweede transitie vindt plaats wanneer in de Vaart-site 
gebouwen die stilaan leeg komen te staan, informeel 
ingenomen worden, na het wegtrekken van de grote 
industrie. Werken en wonen beginnen zich door die 
informele praktijken te vermengen. De site wordt 
langzaamaan proper gemaakt. Milieubelastende 
bedrijven moesten vertrekken. Zo heeft bijvoorbeeld de 
verbrandingsoven van Indaver plaats moeten ruimen voor 
Machiels ten oosten van de Vaart. 
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In een derde transitie, die nu volop bezig is, is een meer 
georganiseerde herbestemming van de industriële 
gebouwen aan de gang. De Vaartkom wordt woongebied 
en werk wordt heruitgevonden door “plekken” opnieuw in 
te richten. Dit heeft te maken met de opkomst van de 
creatieve economie, aangestuurd door het 
stadsvernieuwingsproject Vaartopia. Wilsele wordt ook 
stilaan minder een romantisch “dorp”, maar een actieve 
gemeenschap van mensen die van het hele land naar daar 
verhuisd zijn, na het studeren in Leuven. Zij willen deel 
uitmaken van de stad en zien de Vaart-omgeving als hun 
verbinding met die stad. Zij ijveren dan ook voor betere 
verbindingen. Tegelijkertijd zorgen deze beperkte 
verbindingen met de binnenstad voor een natuurlijke rem 
op de ontwikkelingen die de kwaliteiten van Wilsele als 
dorp zouden kunnen verminderen, met name rust, groen 
en open ruimte. De beperkte verbindingen zijn vandaag 
de prijs die Wilsele betaalt om ʻdorpʼ te blijven.

De uitdaging voor planning en ontwerp zit daarom 
vandaag minder in de reeds veelvuldig herontworpen 
gebouwen, maar meer in de (trage) verbindingen, die nog 
weinig ontwikkeld zijn. In een 4de transitie kunnen deze 
trage verbindingen weer het wilde leven en de meer 
verwilderde, slechts deels toegankelijke, natuur 
binnentrekken in de Vaart-omgeving en bij uitbreiding in de 
stad. De nieuwe ontsluitingen hoeven geen katalysator te 
zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Enkel met de juiste schaal 
(bv die van het dorp) en gevoeligheid kan het wilde en 
informele karakter overleven. Dat betekent dat we aan 
(trage) verbindingen moeten werken die in een bepaalde 
hiërarchie kunnen samenwerken.

1. De ontwikkeling van een - nu nog maar fragmentair 
bestaande - groene route achter de Vaart. 
Deze route herbergt veel wilde natuur en kan functioneren 
als - wanneer beter verbonden - ecologische corridor en 
wandelpad. Deze hooggelegen route is tegelijk een 
uitkijkplaats, waar je de stad kan aanschouwen. Met de 
abdij-site als uitvalsbasis kan het een avontuurlijk wandel- 
en klim pad worden dat goed aangesloten wordt op een 
fietsroute doorheen Wilsele. We zien hier een overgang 
van de stille verborgen plek in de abdij, naar meer 
dynamisch spelen (speeltuin, groene ruimtes, scouts, ... in 
Wilsele), naar sporten (sporthal, voetbalveld, klimmen) en 
beweging,...

2. De verdere ontwikkeling van de bestaande blauwe 
route naast de Vaart als meer stedelijk “wild”. 

Dit door op deze verbinding meer ruimte te bieden voor 
een grotere diversiteit aan trage weggebruikers en 
gebruikers van de publieke ruimte: fietsers, voetgangers, 
kinderen, jeugd, recreatieve sporters. Dit meervoudig 
gebruik is niet evident wegens de eerder smalle Begaultlaan 
naast de Vaart achter de brug en diens intens en 
noodzakelijk gebruik voor bedrijvigheiden als fietsostrade. 
Vandaag zien we langs het water het ontmoeten 
plaatsvinden aan de Lidl (jongeren), in het OPEK en De 
Hoorn (dertigers), en in de Vaartkom  (speeltuigen en boten 
voor kinderen) en onder de brug van de Ludenscheidsingel 
als van de E314 (buitensport). Na de brug aan de 
Vaartkom valt het ontmoeten grotendeels stil, hoewel de 
functies van de boten (ijsjes, eten, feesten) en de kajakclub 
toch uitnodigen om daar meer ruimte voor te maken.

3. Het ontwikkelen van verbindende routes tussen de 
blauwe en groene aders. 

Hier kunnen gebouwen en bestaande wegen 
herontworpen worden als interfaces van de ene naar de 
andere route en dus tussen de stad en het wilde leven. 
Deze routes kunnen mogelijk verder doorgetrokken 

kunnen worden naar de stad. Ankerpunten zijn hier

De abdij als aankomstplek voor de groene route.

De Lidl als letterlijke brug naar Wilsele.

De loods als kruispunt tussen de Vaart en Wilsele

De Marie Thumas, een plek geheel eigen aan 
Wilsele/Leuven, een plek waar wonen, werken, 
ontspannen, ontmoeten en verbinden op een spontane en 
ongedwongen manier in elkaar overlopen. De bonte en 
hybride ontwikkeling van de Marie Thumas is geen 
bewuste beleidskeuze geweest, maar een gevolg van de 
aard van de eigendom en van de open architectonische 
structuur van het gebouw (en het doolhofgevoel 
binnenin). Van de verschillende private lofts wist de stad 
zelfs tot voor kort niet dat ze bestonden. Toch is dit het 
hybride gebouw bij uitstek, waar veel overheden 
vandaag naar streven. Dit gebouw kan nog meer dan 
vandaag de hybride ontmoetingsplaats worden tussen 
het reeds bestaande creatieve stedelijke leven, de 
sportfuncties in het gebouw en het groen dat er achter 
ligt. Het bestaande café van de fitnessruimte kan meer 
tastbaar worden in de publieke ruimte en meer een 
buurtfunctie gaan vervullen.

De moskee en de stadswerkplaatsen zijn beiden plekken 
met een belangrijke sociale en publieke functie, die 
evenwel niet in de publieke ruimte voelbaar is door het 
ontbreken van een gezicht.

De huidige site van handelaar bouwmaterialen “André 
Celis” kan samen met het terrein op de hoek van de 
Pastoor Legrandstraat ontwikkeld worden door en met 
mensen in de Leuvense gemeenschap tot een nieuwe 
wijk, waar werken, wonen en groene recreatie elkaar 
versterken. De ontwikkeling biedt nieuwe impulsen voor 
het versterken van het dorpsleven, met kleinere 
commerciële functies, rond de kerktoren.

Het fietsknooppunt met daarachter de Sportschuur als 
fietshub en rustpunt.

 
Met het ontwikkelen van die trage verbindingen die de 
interface moeten vormen tussen de stad en het “wilde 
leven” behoort ook een ontwerp van wayfinding, 
navigatie, de weg vinden en aanduiden. Het groene 
Wilsele staat bijvoorbeeld niet aangeduid op kruispunt 
fietsnetwerk Leuven-Herent. Ook moet er nagedacht 
worden over parkeren in relatie tot woonomgeving en de 
trage verbindingen, en het waarderen van de zone ten 
westen van de Vaart als leefomgeving.
 
Met andere woorden, we zien het ontwerpen van plekken 
en vooral verbindingen met een “wild” hart, als 
ontwerpuitdaging voor de toekomst. Dit wilde leven omvat 
voor ons geen romantisch teruggaan naar het verleden. 
We pleiten eerder voor het op een hedendaagse manier 
verweven van nieuwe en noodzakelijke ontwikkelingen met 
wat rock-ʼn-roll, in het binnen-, maar vooral in het publieke 
buitenleven.
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Door mijn eerder creatieve aard, is men me kwijtgespeeld aan 
deze plek. Het gemeenschapsleven hier sprak me aan. Ik ben ook 
aangetrokken door boeken, literatuur, het stille werk. Ik had toen 
al die contemplatieve houding. Soms groeit het lezingen geven ook 
boven je hoofd, maar je kan jezelf niet voorbij hollen. De bel gaat 
gaat en het is tijd voor eten of het gebed. Het is een afgebakend 
ritmisch en gezond leven. Sinds 2008 is het park in erfpacht 
gegeven aan de stad. Wij deden er niets mee en nu is het van de 
gemeenschap, maar we hebben er ook nog een stem in. Er staat 
een schuurtje dat door de imker wordt gebruikt. Schapen worden 
gebracht om het gras af te doen. 

Hoe we werken? Monniken kiezen eigenlijk voor god en niet voor 
elkaar, maar met 5 wordt je een gezin. Wij verzorgen de 
gastenverblijven, de studenten, de huishoudelijke taken. Wij 
hebben plaats voor 80 studenten. We hebben het nu moeilijk, 
omdat ze een beetje veel gebouwd hebben in Leuven. Deze 
verblijven vormden onze inkomsten.DI
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Ik speel een rol als katalysator van nieuwe dynamieken op 
historische plekken. Ik doe onderzoek naar herbestemming van 
abdijen. Deze Benedictijnenabdij is een levende gemeenschap met 
relatief jonge mensen. Zij hebben “tijd nemen” als troef, iets waar 
we nog amper tijd voor maken, en dat trekt jonge mensen aan. Dat 
is verbonden aan de regel van Benedictus. In deze regel zit vooral 
vervat dat dagindeling heel belangrijk is, een programma. De 
abdijen zelf zijn een zelfbedruipend systeem. Sommigen 
gebruikten hoeves om geld te maken. Ze werkten vaak samen met 
lekenbroeders om de boerderij te laten draaien. Veel mensen 
geven ook les, werken aan universiteiten, zijn verplegers of 
artsen,… In een levende gemeenschap, wordt hun loon dan in een 
pot gestort. De uitbouw van de ruimten diensten en logistiek in 
abdijen gebeurde heel bottom-up, op basis van de vaardigheden 
van de in de gemeenschap aanwezige monniken. KA
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Ik speel een rol als katalysator van nieuwe dynamieken op 
historische plekken. Ik doe onderzoek naar herbestemming van 
abdijen. Deze Benedictijnenabdij is een levende gemeenschap met 
relatief jonge mensen. Zij hebben “tijd nemen” als troef, iets waar 
we nog amper tijd voor maken, en dat trekt jonge mensen aan. Dat 
is verbonden aan de regel van Benedictus. In deze regel zit vooral 
vervat dat dagindeling heel belangrijk is, een programma. De 
abdijen zelf zijn een zelfbedruipend systeem. Sommigen 
gebruikten hoeves om geld te maken. Ze werkten vaak samen met 
lekenbroeders om de boerderij te laten draaien. Veel mensen 
geven ook les, werken aan universiteiten, zijn verplegers of 
artsen,… In een levende gemeenschap, wordt hun loon dan in een 
pot gestort. De uitbouw van de ruimten diensten en logistiek in 
abdijen gebeurde heel bottom-up, op basis van de vaardigheden 
van de in de gemeenschap aanwezige monniken. LU
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Ik ben architect en ben vooral een actieve buurtbewoner van de 
Ridderbuurt. Ik ben vorig jaar bij Dijledal beginnen werken. Zo 
gaan we nu met Schorenshof beginnen en willen we nadenken hoe 
zo een ontwikkeling kan bijdragen aan de hele omgeving van 
Wilsele. De wijk ligt heel dicht bij de Vaart, maar het is nu 
afgesneden. Het zou veel meer verbonden moeten zijn, met 
wandelroutes.Ik werk ook in de buurtgroep de Ridderbuurt. We 
dienden een project in voor Kom op voor je Wijk. Twee jaar 
geleden wouden we inspelen op mobiliteit. De Ridderstraat zou 
een eenrichtingsstraat worden. Wij wouden graag een hangplek 
veroveren in die ontwikkeling. Eerst wilden we de hele straat 
ontwikkelen, met een breder voetpad omdat het heel veel gebruikt 
wordt door studenten en fietsen. Het laatste plan omvat enkele 
platformen, wijdere stukken op het voetpad. We dachten het te 
gebruiken voor het open en informeel ontmoeten, plekken die 
kunnen groeien over de tijd heen.We kregen banken van de stad 
tijdens de zomer, en die werden goed gebruikt. Dat was een mooie 
bevestiging van ons project. As bewoner ben ik blij met de 
supermarkt, maar de commerciële activiteiten zijn wat vreemd: een 
sportwinkel, een slaapwinkel, een kruidvat. We missen kleinere 
winkels: kruidenier, bakkerij enzovoort. Wie weet vult de nieuwe 
markthal dat in, maar daar ben ik nog niet geweest. DA
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Nu blijven vooral gevestigde waarden over, de jonge generatie is weg,…
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Ik vind het boeiend om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en 
verbanden. Ik werk bij de stad Leuven, bij het economie 
departement. Ik ben aan het zoeken naar mogelijkheden voor de 
creatieve en culturele sector rond de Vaart, via het project 
Vaartopia. Het wil bestaande spelers zoals het kunstencentrum 
OPEK, de creatieve hub De Hoorn, de ateliers van Cas-co, de 
woonboten voor jeugdhuizen, architecten en productiehuizen, de 
tijdelijke inrichting van publieke ruimtes Sluispark en het plein 
voor OPEK verder aanvullen en versterken. Er gebeurt 
voortdurend iets in de Vaart-site. Er opent bijvoorbeeld net een 
nieuwe stadsmarkt, de Smidse, met eerder een commercieel, 
“upmarket” en toeristisch doel.HA
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Ik ben een valler. Ik val in een context. Op een plek zoals deze 
moet ik mijn manier van werken helemaal herontdekken. Mijn 
praktijk van curatorschap en kunst is een poging om deze heel 
andere plek te proberen vatten. In de Vaart-site gebeurt op 
microniveau wat er op macroniveau gebeurt: een abdij, inbev, een 
beursgenoteerd bedrijf, bedrijven in de culturele industrie, een 
moskee en de ambachtelijke geschiedenis van bier maken. IE
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Jo Zanders is muzikant, hij maakt instrumenten, vaak samen met 
anderen. Hij verbindt graag dingen met elkaar, projecten met 
andere ritmes, met publiek en creëert hij een “poly-ritme”. De abdij 
is reeds tien jaar de tuin van Jo Zanders, zijn vrouw en twee 
kinderen. Hij houdt van het ritme van het park. Rustig, wild, 
bio-divers. Hij gebruikte om te rusten, te spelen, en voor feestjes. 
Daarom werd hij tijdelijk activist. Hij was tegen het plan van een 
schepen Rik Daems om het in een wijngaard te veranderen. 
Daarvoor moesten delen van de oude appelboomgaard verplaatst 
worden. Hij geloofde niet in het beeld van een “Montmartre in 
Leuven”, of in het terug gaan naar de middeleeuwse tijd wanneer 
er een wijngaard was geweest op die plek. Een wijngaard maakt 
biodiversiteit stuk. De reden van zijn actie ging niet enkel over het 
reageren tegen biodiversiteit, maar ook tegen het onderhandse 
van de politiek. 
“Ik heb enorm veel geleerd van het proces. Ik zou het nooit 
opnieuw doen, omdat het zoveel energie vraagt. Vandaag is het 
weer een rustige plek, dat door de groendienst wordt 
onderhouden. Het beeld wordt een viewpoint over de stad, maar 
het heeft geen commerciële doelen. De Vaartkom heeft veel 
appartementen zonder tuinen, dus het is belangrijk een groene 
plek te behouden.”JO
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Marcel Smets, deel van het Projectteam 
Stadsontwerp van de KU Leuven, stelde in 1990 
een ontwikkelingsplan voor de Vaartkom voor. 
Dit was een opdracht van het Leuvense stads-
bestuur. In de jaren ʼ80 groeide immers het 
besef dat voor de Vaartkom een nieuwe 
toekomst gezocht moet worden. “Het plan 
schetst een wervend beeld voor de herontwikke-
ling tot gemengd stedelijk gebied. Beleidsvo-
erders, administraties, investeerders en eindge-
bruikers moeten immers nog overtuigd worden 
van het enorme potentieel van de Vaartkom. 
Het ontwikkelingsplan krijgt echter geen 
concreet gevolg. Het toenmalig stadsbestuur 
geeft prioriteit aan de plannen voor de station-
somgeving.
www.leuven.be/file/886/download?token=5yfgyN3C

Marcel Smets

Sébastien Artois was een leerjongen in Den 
Hoorn, (sinds 1366 een herberg en later een 
brouwwerij). “Zijn naam doet vermoeden dat 
zijn familie uit de streek van Artois, in 
Noord-Frankrijk, stamde. In 1708 werd hij 
meesterbrouwer. Minder dan tien jaar later had 
hij de brouwerij overgenomen. Via zusters en 
broers, huwelijken en erfenissen, bleef Artois 
meer dan honderd jaar in de familie. Stella 
werd zowel binnen als buiten de grenzen het 
bekendste Belgische bier.“

Grote Belgische bieren/druk 5, M. Jackson, Lannoo Uitgeverij, 2005

Sebastien Artois
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Ik ben een authentieke cafébazin. Mijn man heeft osteoporose, dus 
ik doe het zware werk, bakken dragen, eten maken, en poetsen. Ik 
heb geen extra vrije tijd. Hier komen vooral mensen van de 
bedrijven, de buurt,... In de zomer is het wat minder, omdat ik geen 
terras heb. Het café zal gerenoveerd worden, want het is 
industrieel erfgoed. Alles hier rond zijn ze ook aan het renoveren. 
Ik ben gekend voor het goed schenken van mijne stella. Wij staan 
voor de oude manier van café doen. Vroeger kwamen mensen hier 
zitten, omdat ze thuis geen verwarming hadden. Die kwamen twee 
keer per dag iets drinken en dan naar huis. Die hadden geen auto, 
niets. Vroeger waren het allemaal molens, en de mensen kwamen 
na hun werk grote pinten drinken. Om het bier te koelen gebruikten 
we ijs.De stella heeft alle brouwerijen (zoals Breda enzovoort) 
overgenomen. Wat ze nu wereldwijd doen, deden ze toen lokaal. 
Stella was heel bitter toen (1926), dat trok aan. Ze zijn dat het hele 
jaar gaan brouwen, en dat was “bingo”. Mijn schoonvader was 
bevriend met de toenmalige cafébaas. Zo hebben we dat 
overgenomen. Toen reden de treinen nog tot aan de sluisstraat. Het 
was hier een vuil industriegebied met zwart water, daar zat geen 
vis in. De dijle was een vuile sloot. Er is heel veel veranderd. Het 
bracht wel werk mee, maar nu kost ons dat natuurlijk veel geld om 
dat proper te maken.M
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In de Vaartkom zoek ik naar een evenwicht tussen een diversiteit 
van gebouwen, mensen en stemmen. Ik probeer daar een rol in te 
spelen, maar vind het een moeilijke oefening. Ik kwam hier als 
student architectuur/stedenbouwkunde naar Leuven en ik ben hier 
daarna blijven werken. Er is een project aan de rand van de 
Vaartkom, tussen de Mechelsestraat en OPEK. Dat is in constructie 
en dat coördineer ik. Soms wordt ik bang van de ontwikkelingen 
omdat er veel geld mee gepaard gaat. Plekken zoals de Smidse 
zijn mooi, maar ook heel clean. Het departement architectuur van 
de KULeuven doet jaarlijks een project in een verlaten gebouw in 
Leuven, ook in de Vaartkom, bijvoorbeeld in de oude bottelarij. Dit 
gebouw was eigendom van een grote projectontwikkelaar. De 
studenten deden een campagne om het te behouden, al was het 
gedoemd ontwikkeld te worden. 

Dit maakte de projectontwikkelaars boos, wat latere samenwerking 
onmogelijk maakte. Soms vergeten de projectontwikkelaars de 
diversiteit van gebruiken, mensen en gebouwen. Het oude en het 
nieuwe mag naast elkaar bestaan. Ik hoop dat ik daar zelf een 
beetje aan kan bijdragen, toch heb ik vaak het gevoel dat ik er 
maar naar sta te kijken, zonder veel impact te hebben.  LI
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Wij vinden het moeilijk om onszelf te omschrijven, maar neem 
maar “Precieze Pietjes”. Gommaar is precies met woorden en 
Marijke met beeld. Gommaar werkt voor Cypres, een 
communicatiebureau dat al meer dan tien jaar in de Vaarstraat 
gesitueerd is. Hij heeft de omgeving sterk zien veranderen. Het is 
allemaal cleaner geworden. Het was echt een hub van creativiteit 
vroeger, zoals Hungaria met de artistieke loften en de klimzaal en 
de silo, allemaal met een hoek af. Nu blijven vooral gevestigde 
waarden over, zoals een Buur en een Boondoggle. De jonge 
generatie is echter weg, … 
De moeilijkheid gaat zijn dat als ze nieuw plekken gaan creëren 
voor die jonge mensen, dat dat een moeilijke onderhandeling 
wordt met de investeringsmaatschappijen. Die hebben weinig 
interesse in het aantrekken van jonge studioʼs en bureaus. De 
nieuwe inplantingen, zoals de Balk Van Beel zijn meer 
“upmarketʼ”, minder op jongeren. Ik vraag me af hoe je jongeren 
terug een plek kan geven. De jeugd die wij hadden, met veel 
informele plaatsen, ik weet niet waar jongeren dat vandaag 
vinden. Marijke werkt voor het architectenbureau KPW 
architecten, een fusie van een aantal kleine architectebureaus. Wij 
zitten in de Vital Decosterstraat. Voor ons is die locatie belangrijk 
omdat wij echt centraal willen zitten. In de Vaart-site hebben wij 
nog niets ontworpen, wel hebben we er aan een wedstrijd 
meegedaan. Ik vind het eigenlijk wel een leuk centrum: de Hoorn, 
het pleintje aan de Sluisstraat. Ik vond Leuven wat ingedommeld en 
met de nieuwe ontwikkelingen is dat weer op gang getrokken, toch 
voor mensen met kinderen zoals ons. Voor jongeren is dat 
misschien niet de juiste plek.M
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Met de aanwezigheid van studenten na de 
oprichting van de universiteit van Leuven in 
1425 en ook door de slechte kwaliteit van het 
vervuilde beschikbare drinkwater floreert de 
brouwerij. In de 15de eeuw groeit het bedrijf uit 
tot een van de grootste ondernemingen van de 
stad. De gemiddelde stadsinwoner dronk rond 
1500 zoʼn 300 tot 440 liter bier per jaar.`
nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_ArtoisBrouwerij Artois
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Ik verbind mensen doorheen het communiceren met veel partijen. 
Ik ben deel van de buurtwerking van stad Leuven, die heten 
buurtcentra”. “Mijn” zone begint onder de brug tot de weg met 
Herent. Veel mensen zien Wilsele als een slaapdorp. Het 
buurtcomité 3012WD, dat nu al 14 jaar bestaat, wil dat beeld 
veranderen. Keizersberg zien wij als deel van het Wilsele, al is dat 
niet echt zo. Keizersberg wordt gebruikt om activiteiten te doen, 
zoals een paasactiviteit met de scouts. Het wordt ook veel gebruikt 
om te komen wandelen. Aan de OPEK kan je nu omhoog en dan 
rechtdoor onder de brug door, de ring langs en dan nog trappen 
op en dan zit je in Wilsele. Toen de Vaartkom nog niet was wat ze 
was en OPEK nog douane, gebruikten weinig mensen dat pad. 
Omdat veel mensen het niet wisten liggen en het was eerder 
donker en guur. Nu wordt het wel gebruikt, maar enkel in het licht. 
Het Stad, het Vlaamse gewest en het buurtcomite 3012WD zijn 
rond die ontsluiting bezig. Het buurtcomité ijvert al even voor 
goede verbindingen, met de fiets en met de bus, bijvoorbeeld naar 
Gasthuisberg vanaf de dokterspraktijk. Het wil ook nadruk leggen 
op het feit dat Wilsele dorp niet enkel dient om te parkeren. Er mag 
meer nagedacht worden over hoe we parking delen, bijvoorbeeld 
de parking van de lidl staat leeg.De transitie van de Vaartsite is 
positief geweest voor Wilsele omdat het zorgt voor een betere 
ontsluiting. Je kan er boodschappen doen, en het is aangenamer 
om daar te komen. Door de betere ontsluiting worden OPEK en de 
terrassen nu veel vaker gebruikt als dorpscafé. De sociale 
woningen aan de Vaart zijn zeer gegeerd door mensen die van 
Wilsele kwamen, het werd een gegeerde plek “aan het water”. Je 
moet de berg niet op. Al heeft die berg ook voordelen, want het 
biedt meer rust en minder druk. 
De allochtone bewoners van Wilsele gebruiken de moskee in de 
Vaart-site heel actief en er gebeurt daar veel voor kinderen. Je hebt 
dan iets verder de sportschuur onder de spoorweg. Die wordt veel 
gebruikt voor clubs van buitanaf die komen spelen. Andere 
belangrijke plekken in Wilsele zijn De falouche, een bakker, een 
dagwinkel, de dokterspraktijk met dokter Verschuren, onder de 
brug, één cafe aan de kerk, cafe majestique is gesloten en 1 café 
aan de sportschuur (café op de hoek) is nog actief, de 
Wereldwinkel. Verder worden de Colruyt en de Lidl veel gebruikt, 
al liggen die niet in Wilsele. Verder zijn er veel groene pleintjes, 
maar je moet ze weten liggen. Er ligt een voetbalveld achter de 
school dat nu gesponsord wordt door Dries Mertens en dat 
mogelijk een aantrekkingspool wordt voor Wilsele. CO
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De Vaart-site mag wat mij betreft minder “clean” zijn. De nieuwe 
ontwikkelingen maken het allemaal wat te afgeborsteld. We 
hebben nood aan meer alternatieve en onafgewerkte plekken. De 
jeugd heeft zo een plekken nodig, waar dingen niet af zijn en 
dingen nog verborgen kunnen worden.LE
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Hij trad in 1936 in de abdij van Affligem in en 
koos als kloosternaam Ambrosius. Na zijn 
priesterstudies ging hij aan de faculteit Godge-
leerdheid in Leuven studeren, waar hij in 1946 
het doctoraat behaalde op een proefschrift 
over de charismatische opvatting van het 
apostelschap van de heilige Paulus. Zijn 
exegetische vorming wakkerde zijn belang-
stelling aan voor de liturgische beweging die in 
de Affligem en Keizersberg tot ontwikkeling 
was gekomen. In 1968 werd hij prior en vervol-
gens ook abt van de abdij van Keizersberg. Het 
was geen gemakkelijke opdracht. De abdij 
behoorde immers tot de Franstalige groep (van 
Maredsous) en onderging de invloed van een 
conservatieve Franstalige bourgeoisie uit de 
Leuvense regio. Die positie was na de splitsing 
van de Leuvense universiteit voorbijgestreefd. 
Verheul diende de abdij navenant te verneder-
landsen en te vernieuwen. Uit de samenwerking 
tussen de abdij en de universiteit ontstond in 
1969 het Liturgisch Instituut.
nl.wikipedia.org/wiki/Ambroos_Verheul

Ambroos Verheul

Langzamerhand rijpte echter de idee om in 
deze universiteitsstad een volwaardige abdij te 
stichten als monastiek studiehuis voor de 
toekomstige priesters. Voor de nieuwe studen-
tenrector Dom Robert de Kerchove leek de 
Keizersberg de meest aangewezen site om een 
nieuw kloostercomplex op te richten. Intussen 
was de Keizersberg echter in de loop van de 
19de eeuw verkaveld in meerdere percelen, 
met als gevolg een gestage bevolkingstoe-
name. De kasteelsite zelf was nog tot driemaal 
toe van eigenaar veranderd en op de overige 
gronden, voornamelijk in de oostelijke zone, 
bezaten diverse eigenaars kleine woonhuisjes 
die voor het merendeel verhuurd waren aan 
tuiniers die er een moestuin op na hielden”.

inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/teksten/128279

Robert de Kerchove

Dom Bruno (Henri Reynders), was beroemd 
omdat hij veel Joodse kinderen verborgen 
heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was 
een monnik op de Keizersberg van 1922 tot 
1968.

en.wikipedia.org/wiki/Keizersberg_Abbey

Dom Bruno

In 1899 maakte hij deel uit van de werking van 
de stichting van de abdij Keizersberg in Leuven. 
“Hij trad ook veel op als leider van geestelijke 
afzonderingen en als biechtvader. De latere 
kardinaal Désiré-Joseph Mercier behoorde tot 
zijn biechtelingen”.
nl.wikipedia.org/wiki/Columba_Marmion

Columba Marmion

De Andere Markt (WORK)ING TRANSITION: Ruimte voor ʻWildʼ



COMMU-
NICEREN

AUTHENTICITEIT

Wilsele Dorp

Kinderen hebben herke

nn
in

gs
pu

nte
n in

 een stad. Schorenshof in Wilsele is zo e

en plek.

Ook
 he

t w
on

en
 in

 W
ilse

le 
is 

du
ur 

ge
wor

de
n e

n e
r z

ijn

 w
ein

ig 
wink

els
 ov

er. 

Wilsele wordt a
ltij

d e
en

 beetje achtergelaten.

De Andere Markt (WORK)ING TRANSITION: Ruimte voor ʻWildʼ



Ik noem mezelf niet graag communicatieverantwoordelijke, maar 
impact producer van het OPEK. Via het communiceren van onze 
werking, werk ik aan impact op verschillende niveaus: de buurt, 
beleid, het culturele veld… Naast de steden, hebben we ook 
intense samenwerking met het hoger onderwijs: UCLL, LUCA 
Drama,... We hebben ook een mecenaatswerking, met elk jaar een 
mecenaatsdiner, waar we ook relaties aangaan  met burgers en 
het bedrijfsleven. Mijn persoonlijke tuin kijkt gaat omhoog naar de 
Wijngaardberg, waar de Tuinbouwschool ook ligt. Ik geloofde wel 
in het verhaal van de wijngaard in het park, dat kon gelinkt worden 
aan de geschiedenis. De bomen in de boomgaard waren ook al 
heel oud. Er waren schapen en pauwen, maar de pauwen werden 
gevaarlijk, omdat ze het viaduct op renden. We vinden het park 
fijn, het is heel toegankelijk geworden: we picknicken daar. Het ligt 
vandaag echt in het centrum, als bijkomend stadspark. Al mis ik wel 
ruimte om te spelen in de publieke ruimte. De rest van de Vaartsite 
gebruiken we ook als centrum: we winkelen in de Lidl, we eten in 
De Hoorn of open, we missen alleen een goede bakker.TI
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Ik (en mijn bureau endeavour dat het sociale potentieel van 
ruimtelijke projecten onderzoekt) herdenk graag een vraag, om 
dan tot een nieuwe benadering te komen van een ruimtelijke 
uitdaging. De jeugddienst van de Stad leuven vroeg ons om een 
Speelweefselplan te ontwerpen. Dat omvat traditioneel het in kaart 
brengen van huidige speelmogelijkheden en zachte verbindingen. 
Wij hebben de vraag omgedraaid: Hoe gaat stad leuven om met 
kindvriendelijkheid en publieke ruimte? Welke instrumenten 
hebben we nodig om zo een speelweefselplan te ontwikkelen? 
Kinderen hebben herkenningspunten in een stad. Schorenshof in 
Wilsele is zo een plek. Dat is een sociale woonwijk in Wilsele die 
ze gaan verbouwen. Om te ontdekken waarom die plek, en vooral 
het buurthuis (een apart huisje op de site) zo goed werkt, hebben 
we een spel ontwikkeld voor kinderen om hun wijk in kaart te 
brengen. We onderzoeken de schemerzone tussen Wilsele en de 
stad. Dat is soms een moeilijke, denk maar aan het Engels plein dat 
nu zeer auto-gedomineerd is en geen blik biedt op een wijk die 
erachter ligt. Tegelijk gebruiken jongeren de lidl daar in de buurt 
als hangplek. Op de steile wand rond Wilsele zijn veel groene 
pleintjes, waar al eens een vuurtje gestookt wordt, maar dat is ook 
de helling aan het Marie Thumas gebouw, waar al eens een 
buurtfeest is doorgegaan om deze informele route naar Wilsele te 
verkennen. We onderzoeken in een derde case een tijdelijke 
informele fitnessplek, een open gym, onder de brug. Er is nood 
aan zo een informele plekken die ingevuld worden door jeugd.TI
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Ik ben architect, ik heb al meer dan 30 jaar een kantoor in Leuven. 
Ik bouw veel in Leuven en ook aan de Vaart. Ik zoek graag een 
evenwicht tussen verschillende belangen in en aspecten van een 
architecturaal project. Het grote Hungaria gebouw heb ik gedaan: 
een ondergrondse parking, winkels, wat kantoren en hotel 
Hungaria en appartementen die naar de Vaartkom kijken. En in dit 
stukje, in Wilsele ga ik de site voor André Celis samen met a2o 
doen, omdat mijn kantoor te klein is.HE
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Ik wil graag een Vaart-site die voor “iedereen” is. Ik werk zelf in 
OPEK. Het landschap van de Vaartkom is snel aan het veranderen, 
door de snelle residentiële ontwikkelingen. De nieuwe architectuur 
contrasteert met de oude industriële gebouwen. Enerzijds is het fijn 
dat gebouwen gerenoveerd worden. Anderzijds, zijn veel van de 
gebouwen die opengaan minder toegankelijk voor mensen omdat 
ze duur en elitair zijn. Met al de verhalen rond creatieve industrie, 
kunst en cultuur, is het belangrijk om te praten over het meer gelijk 
delen van ruimte met mensen.EG
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Ik ben als ruimtelijk planner voor de stad Leuven erg actief in het 
maken van verschillende soorten verbindingen. Het kan gaan om 
het leggen van ruimtelijke relaties, het fysiek verbinden van 
plekken, maar ook om het verbinden van mensen via 
samenwerking in stadsprojecten of via het ondersteunen van 
wijkinitiatieven of ruimtelijke onderzoeken. Ik vind het belangrijk 
om verbindend te zijn, om verbanden te leggen, ook tussen 
verschillende sectoren en beleidsdomeinen. In de oostzijde van de 
Vaart en Wilsele wil ik meewerken aan het vormen van een 
ruimtelijke beleidsvisie, waarin tal van actoren, zowel 
ondernemers, ontwikkelaars, onderzoekers, als bewoners, scholen 
en verenigingen,.. betrokken zijn.

Concreet volg ik er de lokale uitwerking op van een speelweefsel 
samen met de jeugddienst, zoek ik naar verbindingen tussen de 
woonkern van Wilsele Dorp en de Vaart, tast ik mogelijkheden af 
voor herbestemming van oude (industriële) gebouwen, en behartig 
ik de belangen van de stad Leuven in enkele omvangrijke projecten 
zoals de site Van Eyck-Celis. Opzet is om een gedragen visie te 
verankeren in een RUP, zoals ik momenteel ook voor het gebied 
ten westen van de Vaart realiseer. De klimaatneutrale ambitie van 
de stad wens ik hier telkens een plaats in te geven, door 
bijvoorbeeld in te zetten op een sterke groenstructuur en natuur 
temidden van de woon- en werkomgevingen, of op lokale 
hernieuwbare energie in projecten.   DA
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De Leuvense vaart was altijd al de as waarrond mijn leven draaide. 
Wonen, werken, feesten en ontdekken sinds de jaren 90. 
Tegenwoordig vind je ons, als grafische studio KPOT in het Marie 
Thumas gebouw. Van daaruit geven wij vorm aan merken en 
evenementen in Vlaanderen.  De locatie is fantastisch. Het gebouw 
ademt creativiteit en biedt een mooi tegengewicht voor de snelle 
ontwikkelingen aan de vaartkom. Je vindt hier een vintagewinkel, 
een hipster koppel, kunstenaars, opslagruimtes en vreemde figuren 
die hier al decennia ronddwalen. Moet kunnen denk ik dan.W
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Ik ben als kameleon op heel wat manieren actief in de mediasector 
en werk regelmatig met productiehuizen. Heel wat Leuvense 
mediabedrijven vulden vroeger goedkopere plekken in op deze 
site, maar die zijn tijdens de veranderingen op de site 
langzaamaan verhuisd.W
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Het in 1886 opgestartte conservenfabriekje 
Marie Thumas werd genoemd naar de echtge-
note (1854-1932) van de ingenieur Edmond 
Thumas (Doornik, 1847-1923). In 1879 kocht 
het koppel drie percelen grond langs de 
Leuvense Vaart van een brouwer. Volgens de 
plannen van het kadaster bevond zich een 
“lusthof” op deze terreinen”. De idee van de 
fabriek was geïnspireerd door een reis in Frank-
rijk naar een conservenfabriek. Eens terug in 
België, schafte Edmond zich een aantal beno-
digdheden aan, om te kunnen experimenteren 
met de conservatie van groenten. Zijn vrouw 
Marie bezat een behoorlijke groentetuin.Deze 
sector was in ons land nog volkomen onbekend 
terrein. Marie nam de dagelijkse leiding van 
het fabriekje in handen. Edmond heeft zijn job 
als directeur van de gasfabriek tot zijn pensioen 
verder gezet.

Marie Thumas

Begault had een leidinggevende functie in de 
Marie Thumas fabriek. Hij was jarenlang actief 
in het leger. Hij werd in 1908, na zijn opleiding 
aan de Militaire School, officier bij de artillerie. 
“Hij nam deel aan de Eerste Wereldoorlog en 
onderscheidde zich bij gevechten rond Antwer-
pen, in Pervijze, Diksmuide en Ieper. Hij werd 
gekwetst op 11 november 1916, maar keerde 
na enkele weken naar zijn eenheid terug. Hij 
werd verschillende malen vermeld op de 
dagorde van het leger. Hij verliet het leger in 
1920 met de graad van kapitein en nam 
leidende functies op in verschillende onder-
nemingen, zoals Marie Thumas, Le Soleil en 
Alibel. Hij werd voorzitter van de Kamer van 
Koophandel in Leuven en van de beheerraad 
van de Leuvense Maatschappij voor goedkope 
woningen. Hij werd ook rechter bij de handel-
srechtbank in dezelfde stad”.
nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Begault

Louis Begault
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Klimzaal Hungaria heeft reeds een jarenlange 
reputatie. Jo Wuytack, Werner Hofmans en Dirk 
Schampaert waren de eigenaars. Jo heeft eerst 
een klimzaal in Mechelen opgestart, daarna in 
Leuven in Hungaria en nu - nadat het Hungaria 
gebouw afgebroken werd - opnieuw aan de 
Vaart, de klimzaal Stordeur. In deze zaal klimt 
ook de klimclub. Zaal Stordeur ligt naast 
metaleuven, en gaat ook een Renault garage 
huisvesten en een drankencentrale. Werner 
heeft dan samen met Pieter Dehaes samen de 
Boulder opgestart in Herent, een lage klimzaal. 
Boulderen betekent in klim-termen dat er routes 
worden geklommen die die niet hoger zijn dan 
2 a 3 meter.

Klimclub Hungaria

Cas-co vzw beschikt over een voormalige indus-
trieel magazijngebouw aan de Vaartstraat 94 
aan de Vaartkom in Leuven, op wandelafstand 
van het station van Leuven. De Vaartkom is een 
oude industriële site rondom de Vaart en de 
Dijle die momenteel volop aan het evolueren is.
Cas-co biedt in Leuven beeldend kunstenaars, 
theatermakers en performers ruimte voor 
artistieke praktijk en experiment. Dit doet 
Cas-co door betaalbare en kwaliteitsvolle 
ateliers te ontwikkelen, actief project- en presen-
tatiekansen te creëren en samen te werken”.

cas-co.be

CAS-CO

Caffee Coiffee staat voor lekkere koffie en een 
nieuw kapsel in een chique loft, in het indus-
triële hart van Leuven. Waar ooit een oude 
meelfabriek flink wat stof deed opwaaien, doet 
nu je nieuwe coupe van zich spreken.
vaartkom.be/handelaars/caffee-coiffee/

Caffee Coiffee heeft met de Remy toren in 
Wijgmaal opnieuw gekozen voor een prachtig 
(beschermd) industrieel pand. U kan bij ons dan 
ook een wandeling maken in één van de 
opslagsiloʼs. Bij de ingebruikname zijn we op 
authentieke bloemdozen gestoten die u kan 
bezichtigen in onze wachtzaal.
www.caffeecoiffee.be/#/design

Caffe Coiffee

De metamorfose van de Leuvense Vaartkom tot 
een nieuwe stadswijk heeft een hoge tol geëist. 
Restaurant en café Hungaria moet immers 
gedwongen de deuren sluiten omdat het 
Hungaria-gebouw getransformeerd wordt tot 
een exclusief wooncomplex.
www.hln.be/regio/leuven/hungaria-sluit-definitief-de-deuren~a946f29b

Hungaria

De Vaart-site is bijzonder interessant omdat het zo multifunctioneel 
is. Het biedt veel mogelijkheden op vlak van wonen, werken, 
cultuur, ontspannen, groen en natuur. De Vaart-site is een soort 
mini-stad waar al die functies aan bod komen. Deze site is voor mij 
ook een ruimtelijk project dat past binnen een ruimere 
stadsontwikkeling. Ik heb een lange geschiedenis aan 
stadsontwikkeling meegemaakt. Ik herinner me nog de eerste 
plannen begin jaren ʻ90 die gemaakt werden door Marcel Smets. 
Die plannen werden ontwikkeld in nauwe samenhang met de 
stationsomgeving, het Spoorwegplateau, de Philips-site, de 
binnenstedelijke ontwikkeling van de Dijle tot aan de Bodart 
parking, het creëren van een opeenvolging van groenplekken en 
parken. We werken echt aan groene corridors en verbindingen 
tussen groen. De Keizersberg is nu publiek geworden; het werken 
aan een trage verbinding tussen Wilsele en de Keizersberg wordt 
nu heel interessant. Een voetgangers en fietsverbinding boven de 
Begaultlaan, in samenhang met de Vaart in zijn geheel is ook 
interessant. Na een ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vaartkom, 
komt er ook een voor de Begaultlaan. Verderop liggen de vijvers 
van Belfroid en zien we een koppeling ontstaan met een 
natuurgebied aan andere kant spoorweg, het provinciaal domein, 
Abdij van Park enzovoort. Aan de andere zijde van de Vaart zijn 
er ook heel wat ontwikkelingen aan de gang, zoals de 
Minckelersstraat, het Artoisplein. We proberen in al deze 
ontwikkelingen te streven naar een hybride samenstelling van 
bewoners, en wonen, werken, groen en recreatie.   CA
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Wij kiezen voor het woord “ecologisch”, omdat mensen hun 
verbinding met de natuur missen, dus de enige oplossing is om 
natuur naar de stad te brengen.JA
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Mela Zuljevic:
Ik werk voor De Andere Markt. Mijn doctoraatsonderzoek gaat 
over het kritisch omgaan met erfgoed en dat als inspiratie 
gebruiken om de toekomst vorm te geven. Dat maakt de Vaart-site 
ook interessant voor mij om te bestuderen. 

Liesbeth Huybrechts:
Ik zette een aantal jaren geleden De Andere Markt op om de 
toekomst van werk samen met Genkenaren te onderzoeken na de 
sluiting van Ford. Ik onderzoek ook op andere plekken ruimtelijke 
omgevingen die in volle transitie zijn en probeer bewoners te 
betrekken in het samen nadenken over die veranderingen, over de 
geschiedenis daarvan en de toekomst. De Vaart-site is in die zin 
heel boeiend. Het feit dat ik ben opgegroeid in de 
Minckelersstraat, aan de Vaart-site en ik de omgeving enorm heb 
zien veranderen, maakt deze site nog interessanter voor mij.

Pablo Calderon:
Ik werk in De Andere Markt, waar ik het potentieel van design 
(interventies) onderzoek als manier om burgerparticipatie te 
stimuleren rond publieke kwesties (bv. mobiliteit, werk etc) en om 
zelf-organisatie bij gemeenschappen rond deze kwesties te 
bevorderen. De Vaart-omgeving is interessant omdat het een 
voorbeeld is van een omgeving in verandering waar burgers een 
interessant blik op kunnen bieden die toekomstige ontwikkelingen 
kunnen inspireren. DE
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ECOLOGISCH

HYBRIDE

Vu

urk
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We hebben te weinig plaats o
m ding

en te organiseren. 
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“Wij vinden de Vaart-site een belangrijke en spannende plek. Wij 
zijn nieuwsgierig. We zouden graag hebben dat het niet enkel 
“hipster” is, maar dat er iets van de authenticiteit van de site 
bewaard blijft: de gebouwen, de straten,.... Het is goed om na te 
denken of er niet meer bewaard kan blijven, van de oude 
infrastructuur, maar ook de lokale cultuur die er in aanwezig was. 
Zo vinden we de Balk van Beel een erg mooi en ecologisch 
interessant project, maar tegelijk voelt het niet heel lokaal. Wat dat 
lokale betreft zijn we ook bezorgd over Wilsele. De Vaartkom 
moet Wilsele ook mee deel maken van de stad. Wilsele wordt altijd 
een beetje achtergelaten, zo gebeurt de huisvuilophaling niet met 
dezelfde zorg enzovoort. Er ontbreken ook veel verbindingen 
tussen Wilsele en de stad.EL
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Ik ben actief in het buurtcomité van Wilsele en ik hecht veel belang 
aan participatie, het betrekken van de buurt. Wilsele dorp huisvest 
2000 families. Mensen werken in Wilsele vooral bij dokters, 
banken en kinesisten. Veel mensen nemen de fiets en gaan in 
Brussel werken. Het is echter erg geïsoleerd. We willen het beter 
maken, maar het heeft tijd nodig. We willen graag een Sint 
Martinuscentrum maken, omdat mensen toch moeite hebben om 
naar de Vaartkom af te zakken. We willen andere gebruiken van 
de kerk voorstellen om dat te doen, bijvoorbeeld yogalessen 
geven, of scoutsactiviteiten organiseren of gemeenschapstuintjes in 
de tuin van de parochie. We hebben te weinig plaats om dingen te 
organiseren. Ook het wonen in Wilsele is duur geworden en er zijn 
weinig winkels over. Het is hier fijn leven, maar het is hard 
afgegrensd. We vinden wel dat de Vaart zich mooi ontwikkeld: 
Opek, de Hoorn en de Smidse. Maar het is er allemaal erg duur en 
niet zo sociaal en inclusief. Het is tegelijk goed, want anders waren 
er mooie gebouwen verdwenen. Marie Thumas vind ik heel erg 
mooi. Er is zelfs een tuin-initiatief op het dak. Een heel goed 
initiatief ook vind ik de open gym onder de brug. Dat is door de 
jongeren georganiseerd. Daarom hoop ik dat er meer open 
plekken overblijven in de Vaartkom. De groene connectie die jullie 
voor jullie zien is fantastisch. Het is moeilijk, maar je moet het 
proberen. Wij hebben dit soort wegen nodig. Dat zou onze 
verbinding met elkaar en met de stad verbeteren. Wij vinden dat 
de Keizersberg van ons is. 30 jaar geleden, voor de weg er kwam 
konden we naar Keizersberg wandelen. Ik droom van een 
uitkijkplatform met trappen naast het Mariabeeld om naar 
beneden te kijken.  KA
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Ik heb dit café een uur geleden geopend. Ik huur het van de stad. 
Ik wil het uitbaten als dagcafé dat een gezellige sfeer heeft naast 
de loutere functie als sportcafé. Voordien was het vooral een 
sportkantine. Nu wil ik het veranderen in een plek waar je ook kan 
aperitieven, of als fietser kan stoppen (het ligt op een aangename 
fietsroute), of om te sporten. Ik ga daarom investeren in de 
publieke ruimte. Ik ga de tennisnetten verwijderen, maar de 
parking blijft. De investering in de publieke ruimte doe ik zelf. NI
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STORDEUR

Verderop liggen de vijvers van Belfroid en zien we een koppeling ontstaan met een natuurgebied.
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in het respecteren van milieuvoorwaarden

Natuur naar de stad te brengen.
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Ik geef mijn bedrijf vorm in nauwe samenwerking met buurt en 
beleid, om op goede manier te kunnen samenleven. Wij zijn in 
1954 opgestart als familiebedrijf, ik ben de tweede generatie, mijn 
zoon de derde generatie. Vanaf 1988 zitten wij op de Kolonel 
Begautlaan. Toen was dat een aarden weg waar geen huizen op 
stonden. Wij zijn een handel in bouwmaterialen met veel ruimte en 
veel producten. Wij werken heel vroeg en eindigen laat. In de 
bouw is dat zo. We maken al eens lawaai en stofhinder. We 
hebben ons de laatste jaren ons echter de laatste jaren 
geprofileerd als een bedrijf dat mee wil zijn in het respecteren van 
milieuvoorwaarden. Wij hebben een mooie, propere, nette site. 15 
jaar geleden waren er wat meer problemen. Daarom heeft de stad 
beslist op een bepaald ogenblik om achter onze site een 
speelweide aan te leggen. Daar is dus een bufferzone aangelegd, 
net als naar de begraafplaats naar de linkerkant. Wij zijn nu ook 
een distributiepunt aan het maken aan het Leuvense dijlekanaal. 
Als dat gerealiseerd is, wanneer milieuvergunning in orde is, willen 
we deze plek omvormen in een modern verkoopspunt van 
bouwmaterialen. We willen de toonzaal moderniseren, 
verdubbelen en omvormen tot een professionele DIY 
verkoopswinkel, met een binnen-stapelruimte van bouwmaterialen. 
Wij willen twee verdiepingen naar beneden. Zo kan de 
lawaaihinder naar onder. We zijn ook aan het omschakelen naar 
elektrische heftrucks. We denken dus aan onze omgeving, waar 
we bijzonder weinig klachten van krijgen. In Wilsele zitten we erg 
kort bij de stad. Elke grootstad heeft een handel in bouwmaterialen 
nodig. Ofwel doe je het met de auto, ofwel heb je dat in de stad en 
dan werk je aan een klimaatneutrale omgeving mee. Aan de Vaart 
is er heel wat gebeurd. Tegenover ons is er een grote ruimte 
ontstaan met een Renault garage en een klimmuur van 37 m 
hoogte. Naast ons heeft Inbev een stockage van lege bakken. Die 
mogen tot 24 hoog bouwen. Wij willen dus ook het maximum er uit 
halen. Wij willen wonen met werken combineren hier. Hier werken 
200 mensen. Veel laaggeschoolden (2/3de) en vaak wonen die in 
de buurt, daar geven we prioriteit aan. Veel van onze werknemers 
komen ook met de fiets. Transport gebeurt nog vooral met de auto 
omdat het zware transporten zijn. We werken samen met 
Citydepot, maar dat loopt nog niet goed. De deur aan deur wordt 
amper gebruikt. We hebben gezamenlijk hal gehuurd om dat te 
faciliteren, maar het moet veel actiever gestimuleerd worden dat 
iedereen het gebruikt, door bijvoorbeeld echt vrachtwagens met 
meer dan 12 ton te gaan weren uit de stad. We zijn wel 
geïnteresseerd om zo een mobiliteitsvragen samen met de stad aan 
te pakken. FR
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Ik ben geboeid door wat hybride is: de ruimte en hoe mensen 
daarin samen komen. We ontdekten een soort missing link in het 
landschap naast de Vaartsite. We zagen mogelijkheden voor een 
alternatieve verbinding, naast de Vaart zelf. Daarom hebben we 
daar een reeks van workshops rond opgezet. Die verbinding lijkt 
ons een belangrijke voorwaarde voor het verder ontwikkelen van 
twee aan ons toegewezen sites naast de Vaart.JO
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Ik ben een architect en urban designer bij a2o en ben al enkele 
weken de Vaartsite aan het bestuderen. Ik houd van contrast als 
inspiratiebron, en ik vind dat nu ook in deze studie, de contrasten 
tussen de wijken en de industriële site rond de Vaart. VA
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We komen wel eens in De Hoorn om te eten, maar ik vind de 
Vaartkom “te aangelegd” en weinig gezellig. Ik heb het eigenlijk  
nooit zo een fijne site gevonden, misschien nu nog minder dan 
vroeger. Dan is de tuin van de abdij meer mijn ding, wat informeler 
en wilder. Pieter Derwae werkt als meubelmaker en is in zijn vak 
“vindingrijk”, Agna Schiffeleers werkt bij de financiële dienst van 
de KULeuven en moet “accuraat” zijn in het werk dat ze doet. PI
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Wij zijn ervaren bewoners. Wij wonen al heel lang in de Vaart-site. 
We hebben altijd in de Vaartstraat gewoond. Maurice zijn vader 
had daar een fietsenfabriek. Maurice zelf ging werken op de 
universiteit, bij natuurkunde. Simone was kotmadam. Ze woonden 
naast de peda De Katrientjes. Simone heeft veel in de abdij 
geholpen. Ze heeft ook Mo-Clean mee opgestart, dat jobs creëert 
voor menessen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in 
schoonmaak en fietsmobiliteit. Dat is opgestart in de Valkerijgang, 
waar veel kansarme groepen woonden, die door migratie in 
Leuven terecht kwamen. Er was veel industrie rond voedsel: Marie 
Thumas, de Bottelarij, de Stordeur waar maïs verwerkt werd. 
Daarnaast was er ook veel ambacht, zoals de smederij, onze 
fietsenfabriek enzovoort. M
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De Smidse, de voormalige smederij van Stella, 
is volledig gerenoveerd en omgevormd tot een 
overdekte markt voor ambachtelijke voeding-
sproducten: vlees, brood, wijn en geestrijke 
dranken, aperitiefhapjes, koffie en thee, choco-
lade, verse pasta en groenten. Een centrale 
bar, yogastudio, kapsalon, waxbox en een 
praktijk voor hartcoherentie vervolledigen deze 
nieuwe ontmoetingsplek.

www.desmidseleuven.be/onsverhaal
De Smidse

What used to be an abandoned, run-down part 
of Leuven, is now a hip area booming with 
creative and artistic activities.(...) In order to 
strenghten these dynamics and turn this area 
into a creative hub with international appeal, 
the Vaartopia project was introduced. Vaarto-
pia is Leuven MindGateʼs response to the need 
for a create hub with affordable space for the 
creative sector of the Leuven region.
www.leuvenmindgate.be/about-leuven-mindgate/projects/vaartopia

Leuven MindGate

Vaartopia will soon be known as a breeding 
ground for creativity and social engagement. 
Letʼs be ambitious, a lot of things are happening 
right now but the best is yet to come. The 
realisation of Vaartopia will create a dynamic 
vibe which you would expect in cities like Berlin, 
Barcelona or Copenhagen.
www.leuvenmindgate.be/about-leuven-mindgate/projects/vaartopia

Mohamed Ridouani
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WORKSHOP EN TENTOONSTELLING 
Abdij Keizersberg  Nov 30 - Dec 11 2017
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