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Johan van Reeth in gesprek met Geert Antonissen (Infohuis Stadsvernieuwing) en Sigrid Vanheukelen (Gebiedsgerichte
Werking). Bram Vanderlinden (Red Pepper Media) ﬁlmt.

Foto: Karel Robijns

‘De Vaartkom’, voorwerp van het grootste stadsontwikkelingsproject van Vlaanderen, zal de
volgende 15 jaren een grondige transformatie ondergaan. Deze Leuvense wijk met een grootindustrieel verleden en de daarbij horende architectonische relicten wordt in de toekomst een
nieuwe hotspot voor Leuven. Duizenden wooneenheden, een cultuurcentrum, appartementsgebouwen, parken, waterbeleving, voorzieningen, een school en kribbe…
Ook voor de omwonenden zal er een en ander veranderen. Wilsele-dorp krijgt zijn rechtstreekse verbinding met het centrum, de 19de eeuwse Ridderbuurt komt zij aan zij te liggen
met een nieuwe zeer moderne wijk, en Sint-Maartensdal en de binnenstad zullen aansluiten
aan de Vaart.
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“Vaartkom Weerspiegeld” is een afspiegeling van de Vaartkom: hoe ze was en beleefd werd
door de bewoners, omwonenden en werknemers. Individuele beleving dus, geen ‘absolute’
waarheid. Het is de weerspiegeling van de beleving van een plek, door de ogen, handen en
mond van betrokken Leuvenaars. Dit boek brengt dus het verleden in beeld en woord, maar
maakt telkens ook heel kort de link met de toekomst.
Bewoners en stadsdiensten werkten twee jaar samen aan het opsporen, noteren en verwerken van verhalen over de Vaartkom. Andere bewoners fotografeerden de veranderingen die
er in de loop van het project al in de Vaartkom te merken waren.
Bedankt aan hen allen voor hun betrokkenheid en enthousiasme.
En aan de lezer: laat u meevoeren en inspireren door de Vaart.

Denise Vandevoort

Waar kan Georges Van Herck zijn verhaal
beter doen dan op het dak van ‘zijn’
Entrepotgebouw?

Foto: Frank d’Hoine

Dolf Houblon in geanimeerde discussie
met Franky Hermans, Theo Sergeant en
Sigrid Vanheukelen.
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schepen van cultuur, sociale zaken, gelijke kansen en studentenzaken

Foto: Martine Soille

Dominique Van Doren leidt de werkgroep rond in
de Molens van Orshoven, een plek waarvan zij de
geschiedenis als de beste kent en die haar zeer nauw
aan het hart ligt.

Foto: Sigrid Vanheukelen

Jesse Vos (stagiaire Gebiedsgerichte Werking) geniet
op het dak van het Entrepotgebouw van het unieke
uitzicht op de Vaartkom.
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Foto: Shuktara Momtaz

Op sommige plekken wordt de vluchtigheid van het bestaan extra in de verf gezet. De snel
veranderende Vaartkom is zo’n plek. De stadswijk rond de Vaart was tot voor kort een door
het fabrieksleven vergrijsde, ongeschminkte schoonheid met een prominente stalen polsslag.
De laatste jaren werd het gebied herontdekt en intussen rijzen uit de asse van een industrieel
verleden langzaam maar zeker de nieuwste hoogstandjes van moderne architectuur.
Dat een stadswijk af en toe een facelift ondergaat is de normaalste zaak ter wereld, maar
daarbij mag het geheugen van deze wijk niet uit het oog verloren worden. Daarom lanceerde
de stad Leuven in april 2008 een oproep: “Buurtbewoners gezocht om op een creatieve
manier om te gaan met de transformatie en op een alternatieve manier bezig te zijn met zowel
het verleden als de toekomst van de Vaartkom”. Algauw ontstonden er tijdens een eerste
brainstorm twee strekkingen binnen de groep geïnteresseerden: zij die de evolutie nauwgezet wilden vastleggen op de gevoelige plaat en een andere groep die geïntrigeerd was door
de gezichten achter en de persoonlijke levensverhalen van “de werknemer en de bewoner
van de Vaartkom van vroeger”. Het boek dat u nu in handen hebt is het symbioseproduct
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van deze twee groepen. Het is bedoeld als een persoonlijke terugblik op wat was én als een
welkomstgeschenk voor de nieuwe bewoners van de Vaartkom, zodat ook zij de genius loci,
de specifieke identiteit van hun nieuwe woonwijk, kunnen ontdekken.
Om het persoonlijke verhaal van “de werknemer van de Vaartkom” goed te kunnen registreren en verwerken, werden we door de erfgoedcel van de stad gekneed tot professionele
interviewers. Urenlang brainstormden we in wijkbureau Oud-Centrum in het Schorenshof te
Wilsele-dorp over de must-have interviews in het boek; over contracten, identificatiefiches,
thema- en vragenlijsten en over de nodige opnameapparatuur. Voor dit laatste kwam er een
geschenk uit de hemel gevallen: filmbedrijf Red Pepper Media, eveneens aan de Vaartkom
gevestigd, besliste uit sympathie voor het project alle interviews kosteloos te komen filmen.
Het is dankzij deze geste dat we u ook achteraan in het boek een dvd kunnen aanbieden, die
het boek aanvult en verrijkt.
Met een degelijke voorbereiding, maar vooral met onze oren en ons hart, bezochten we
mensen die ons hun gewone en daarom ook zo intrigerende verhaal vertelden over het stuk
van hun leven dat ze aan de Vaartkom doorbrachten. En zo werden het dakterras van het

Uitzicht op de Vaartkom, nog vòòr de
brouwerij zich naar hier uitbreidde en toen
de brandweerkazerne nog moest gebouwd
worden.
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entrepotgebouw, de intussen verdwenen frituur van Dolf, het artistiek cafeetje van de Molens

van Orshoven, de brandweerkazerne, het Hungariagebouw, buurthuis ‘t Lampeke en een heel
aantal woonkamers omgetoverd tot het achtergronddecor van onze bijzondere vertellers. De
nostalgie waarmee de meeste verhalen gebracht werden zal u zeker niet onberoerd laten.
Dankzij de organisatorische vaardigheden van Suzanne Debecker, een trouw lid van de werkgroep, kregen we de kans om rondgeleid te worden in de gebouwen van de Molens van
Orshoven. Gastvrouw Dominique Van Doren wist ons te verwennen met boeiende verhalen
over de Molens en de Vaartkom van vroeger en nu.
Onze stagiaire Jesse Vos had het geduld om de interviews stuk voor stuk uit te typen. De
afzonderlijke verhalen werden vervolgens tot een mooi en leesbaar geheel samen gepuzzeld
door auteurs Guy Missotten en Ludwig Desmet. Zij schreven ook een korte historische schets.
Het Infohuis Stadsvernieuwing zorgde dan weer voor kleine luikjes naar de toekomst voor
elke locatie die in de verhalen voorkomt.
Maar het zijn vooral de bewoners die hebben meegewerkt aan dit project die we uit de grond
van ons hart willen bedanken. Zij hebben dit alles op vrijwillige basis gedaan: urenlang vergaderen en afspreken, mee op pad gaan, teksten lezen, foto’s maken. Dankzij hun enthousiasme
hebben we dit project tot een goed einde gebracht.
Het was, achteraf bekeken, voor ons allen een intensief proces waar we, naast herinneringen aan een avontuurlijke duik in het verleden, ook vriendschapsbanden aan over gehouden
hebben.
Hierbij laten we ons avontuur in literaire vorm aan u over. Laat u vanaf de volgende bladzijde
meevoeren naar de tijd waarin het industriële hart van de Vaartkom nog volop klopte.
Wij wensen u een aangename reis.

Sigrid Vanheukelen en Colette Coninckx
Cel gebiedsgerichte werking en cel stedelijk buurtwerk stad Leuven
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De Leuvense Vaart: haar
geschiedenis in vogelvlucht
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Als onze voorouders erin geslaagd waren de Dijle te kanaliseren, hadden ze nooit een vaart
moeten graven. Nochtans had men al heel wat pogingen ondernomen om die natuurlijke
waterweg beter toegankelijk te maken. Transport via de waterlopen was immers veel goedkoper dan via het land. Wegen waren in slechte staat –voor zover die er al waren– en een
paardenspan kostte handenvol geld. Bovendien werden onze gewesten constant geteisterd door oorlogsgeweld en roverbendes, wat het toch al langzame wegverkeer nog extra
bemoeilijkte.
Al in 1327 ondernam hertog Jan III pogingen om de Dijle beter bevaarbaar te maken. Hertog
Jan IV probeerde de grillige rivier tot in Waver naar zijn hand te zetten en in 1430 vaardigde Filips de Goede een decreet uit om de Dijle uit te diepen tot in Mechelen en om de
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rivier in te tomen met sluizen. Het heeft allemaal niet veel geholpen want op de Dijle kon je
alleen ‘Dijlepleiten’ gebruiken, platbodemvaartuigen met maximum 20 ton laadvermogen. Die
legden dan aan in de haven aan de Vismarkt. Vlot ging dat waterverkeer niet. Denk maar aan
het transport van de stenen voor het stadhuis die vanuit Avesnes-le-Sec meer dan een jaar
onderweg waren. Dat was dan te wijten aan de koppigheid van Gentse schippers die wilden
dat die stenen op hùn boten werden overgeladen.
Leuven had voortdurend herrie met de gilde van de boottrekkers uit Werchter, die rond 1550
zo’n 150 leden telde. Met acht man trokken die een boot van Haacht naar Leuven in ongeveer
vier uur. Door hun monopolie, beschermd door de hertogen van Croÿ, konden ze daarvoor
vragen wat ze wilden en dat zinde de Leuvenaars niet.
Wat hen nog veel minder beviel was dat Brussel in 1561 een kanaal, via Willebroek, naar de
Schelde aanlegde ter vervanging van de ondiepe Zenne. Zoals geweten waren Leuvenaars
en Brusselaars niet de beste vrienden en die naijver ging verder dan de ruzie over wie nu al
dan niet de echte Meyboom mocht planten.
Al in 1630 maakte Leuven plannen voor een kanaal naar Antwerpen; in 1660 dacht men eerder
aan een kanaal naar Vilvoorde om daar aan te sluiten op de Willebroekse Vaart. Ook beston-

Alleen de sterk gebouwde watertoren van
Artois heeft de bombardementen van mei
1944 overleefd.
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den plannen in zuidelijke richting voor een rechtstreekse aansluiting op het kolenbekken van

Charleroi. In 1653 wilde men zelfs een kanaal graven naar de Samber, via Waver. In dat opzicht
werd datzelfde jaar al geprobeerd om de Dijle te kanaliseren tot Court-Saint-Etienne maar
technisch gezien was dat een onmogelijke klus vanwege de té sterke stroming van de Dijle.
Uiteindelijk drong het Leuvense stadsbestuur er in 1730 bij de Oostenrijkse keizer op aan
om een kanaal te mogen graven vanuit Leuven ‘tot in de groote wateren tussen de stadt
Mechelen ende Willebroeck’. Dat werd weer op de lange baan geschoven vanwege oorlogsgeweld. Tot 21 januari 1750. Die dag kreeg burgemeester Theodoor baron d’Eynatten het
verlossende woord dat de toestemming was verleend. Daarop werd de stad ondergedompeld
in een ongekende feestvreugde met vuurwerk, publieke muziekopvoeringen en danspartijen,
feestverlichting en beiaardconcerten. Op 9 februari kwam landvoogd Karel van Lotharingen
in Leuven toe onder kanongebulder, saluutschoten en klokkengelui. In stoet ging het naar
Wilsele waar de aartshertog de eerste spadesteek deed met een daarvoor speciaal vervaardigde zilveren spade. Die spade is spijtig genoeg verdwenen maar in museum M staat nog
wel de kruiwagen waarin die eerste spadesteek werd opgeladen. Ruim 500 Ardense boeren
begonnen met hun graafwerk dat in juli 1753 beëindigd werd. Toch duurde het nog tot 1763
vooraleer het kanaal definitief in gebruik kon genomen worden. Misrekeningen, verkeerde
beslissingen en onnodige spaarzaamheid hadden instortingen aan boorden en sluizen in
Mechelen en Tildonk tot gevolg.
Op het kanaal konden schepen tot 100 ton worden ingezet, tien keer meer dan op de Dijle.
Er bestond ook personenvervoer via de Vaart. Paarden trokken een schuit van Leuven naar
Kampenhout en daar werd dan overgestapt op een andere schuit die tot in Mechelen ging. In
1780 was er in Leuven elke dag een schuit om 07.00 uur en eentje tussen 13.00 en 15.00 uuur,
afhankelijk van het seizoen. Vanuit Mechelen kwamen die in Leuven aan om 11.30 en tussen
17.00 en 19.00 uur. Bepaald goedkoop was het niet, een enkeltje kostte zeven stuiver, meer
dan het halve dagloon van een vakman.
Niet alleen het vaarticket was allesbehalve goedkoop, ook de aanleg van het kanaal had handenvol geld gekost. Het stadsbestuur was ervan uitgegaan dat het kanaal van Leuven hét
commerciële centrum van het land zou maken, maar dat viel behoorlijk tegen. De werkzaamheden hadden immers drie keer zoveel gekost als oorspronkelijk geraamd. Leuven stond op
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De Vaartkom omstreeks 1804, schilderij toegeschreven aan Louis Autissier. (bezit van Museum M)

het randje van een bankroet ondanks de financiële tussenkomst van de Leuvense brouwers.
Generaties Leuvenaars hebben daar moeten voor opdraaien. De inkomsten uit vaargelden en
tolrechten wogen niet op tegen de onkosten.
Een belangrijk breekpunt voor de Vaartkom betekende de Franse Revolutie van 1789. Daarbij
werden de oude cijnzen en binnenlandse tolrechten maar ook de ambachten opgeheven
en dat gaf nieuwe kansen aan groothandelaars. Die mochten tot dan alleen goederen op
de markt brengen die niet door de eigen ambachtslui vervaardigd werden. Voor hen betekende een vlotte aanvoer van goederen meer dan een commercieel gunstige ligging in het
stadscentrum. Dus vestigden ze zich aan de Vaartkom. Invoerders van schoenleer, vis, wijn,
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suiker, koffie, zout, wol, bouwmaterialen (leien, kasseien, kalk, natuursteen…) kenden er een
stevige uitbreiding. Die handelaars hadden minder oog voor het lokale afzetgebied dan voor
de nationale en internationale markt. Zij richtten een Kamer van Koophandel op en mengden
zich stelselmatig in het overheidsapparaat. In 1794 waren niet minder dan 17 van de 25 aangesloten leden van deze ‘vaarthandelaars’ ook lid van het Franse stadsbestuur.
Aan de andere kant had het Franse bewind ook een schaduwkant. De Leuvense Vaart werd
genationaliseerd, de Fransen staken de opbrengsten in hun zak maar deden niets aan het
onderhoud. Het kanaal raakte in een zodanig verval dat het nog nauwelijks bevaarbaar was.
Dus kreeg Leuven zijn kanaal terug.
Na de val van Napoleon en tijdens het bewind van Willem I van Oranje (1815-1830) werden
allerlei plannen ontwikkeld om bestaande waterwegen te verbeteren of nieuwe aan te
leggen. Eens België onafhankelijk was, ging de Schelde weer dicht en dat was niet alleen
voor Antwerpen een ware ramp, ook de Leuvense handel kreeg daardoor harde klappen en
de trafiek op het kanaal liep sterk terug.
Erger nog werd het toen op 5 mei 1835 de spoorlijn Leuven-Mechelen werd ingehuldigd. De
trekschuit deed er vier en een half uur over om die twee steden te verbinden; de trein slechts
drie kwartier. Dus won de trein het pleit. Als reactie hierop verdiepte Leuven zijn kanaal voor
schepen tot 200 ton. Daarop –in de negentiende eeuw– vestigden zich langsheen de Vaart
talrijke voedingsbedrijven die veel bulkgoederen nodig hadden. De Vaart werd een industriële
waterweg wat achteraf gezien de redding betekende.
In 1972 droeg de stad Leuven het kanaal over aan de staat, en later kwam het in handen van
het Vlaams Gewest terecht. De Leuvense Vaart werd officieel ‘kanaal Leuven – Dijle’.
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De Vaartkom na de bombardementen. De silo’s van Hungaria bleven gespaard. Foto genomen op de hoek
van de Vaartstraat.
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Rechts bovenaan: De aanleg van het viaduct als afsluiting van de
ring rond Leuven (1973).
Links onder: Het verdwenen huizenblok in de bocht van
de Vaartkom, waar we nu de Zoutstraat vinden. (Foto
Stadsarchief)
Rechts onder: De elevator die het graan van de schepen naar
de Molens van Orshoven voerde (Foto Stadsarchief, datum niet
bekend).
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Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Emile Segers

© Martine Soille

Emile Segers en zijn buizenbedrijf aan de Sluisstraat
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Het bedrijf Segers voerde buizen uit naar alle hoeken van het land, én ver daarbuiten.

Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Emile Segers

Geboren en getogen in de Sluisstraat mocht Emile Segers als jongen niet te vaak buiten komen.
Tenzij om bij de ‘marollekes’ of in het Sint-Pieterscollege naar school te gaan. De hoek Sluisstraat/
Glasblazerijstraat/ Mechelsestraat was vòòr de oorlog immers zowat dé uitgaansbuurt van
Leuven met meer dan 20 cafés; het ene naast het andere. Tijdens de oorlog zat het er vol Duitse
soldaten die in Sint-Maartensdal gekazerneerd waren. Dat bracht alleen maar veel kabaal, zattemansgelal en vechtpartijen mee. In die omstandigheden hou je de kinderen maar beter binnen.
“Later, toen ik na de oorlog oud genoeg was om een pint te drinken, schoot er van al die café’s
maar ééntje meer over; al de rest was weg,” vertelt hij met spijt in de stem.
Emile was vòòr de oorlog wel al bij de scouts maar de werking daarvan werd door de Duitsers
verboden. Dus was er voor de jeugd niet veel te beleven tijdens die woelige jaren. Emile liep
school. “Altijd te voet en via een vast uitgestippelde weg. Als je daarvan afweek, kreeg je
straf. Als het regende, deed men mij wel weg met de auto en mochten een paar buurtjongens
mee”.
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Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Emile Segers

De opslagplaats van Segers aan de Sluisstraat werd al gauw te klein zodat respectievelijk naar de
Diestsesteenweg en naar Haasrode werd uitgeweken.

Buizen, buizen, buizen
Emile werd als knaap reeds vroeg betrokken in het familiebedrijf: buizen! Zijn grootvader Van
Ingelgem, afkomstig uit Willebroek, was een specialist in het aanleggen van de buizenstelsels in ijsfabrieken. Destijds was koeling nog niet algemeen en diende men blokken ijs aan te
kopen. In 1929 nam vader Segers het bedrijf over. Voordien werkte die bij de Boerenbond,
maar nadat hij kennis had gemaakt met één van de drie dochters Van Ingelgem behoorde dat
snel tot het verleden. Brouwerijen waren hun vaste klanten maar die begonnen stelselmatig
zelf koelinstallaties aan te leggen en lokten het personeel bij Segers - Van Ingelgem weg.
Vader Segers gooide het over een andere boeg: minder zelf installeren maar meer groothandel en een verbreding van het aanbod.
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Het bedrijf bleef groeien en daarvoor was personeel nodig. De broer van vader Segers kwam er
werken en diens vrouw ook. Magazijnier Milleke Mol uit Wilsele – ‘Ik heb als gamin nog veel op
zijn schoot gezeten’ – begon er toen hij 13,5 jaar oud was en bleef er tot aan zijn pensioen, vijftig
jaar later. “Die man was een fenomeen. Wij hadden misschien wel 900 verschillende onderdelen
in huis en hij kende bijna alle prijzen daarvan uit het hoofd. Die wist ook altijd wat er in stock was
en wat moest bijbesteld worden. Daar had je geen computer voor nodig.“

Oorlog
En dan brak de oorlog uit; Emile was tien jaar oud. Materiaal werd zeldzaam maar de zaak
bleef open. Vader Segers wilde met de Duitsers niet handelen maar met een revolver tegen de
slaap moest hij wel leveren. Vader Segers was ook luitenant bij de Passieve Luchtverdediging,
een dienst door de Duitsers in het leven geroepen als aanvulling van de toen pas opgerichte
brandweer. Bij bombardementen moesten die burgers van de luchtverdediging dan helpen.
En werk hadden ze. In 1940 aan de Tiensepoort en later tijdens de geallieerde bombardementen zowat overal in de stad.
Na de oorlog diende alles weer van nul worden opgebouwd want de wijk rond de Vaartkom
was zowat helemaal in puin gelegd. “Tja, de brouwerij Artois moest ook verder doen, nietwaar. Per dag kwamen hier zeker 50 gasten van Artois stukken halen die ze nodig hadden.
Wij waren in feite het magazijn van de Stella, hé.”
Na zijn schooltijd moest Emile naar het leger. Lichting 1950. Oorspronkelijk was dat maar voor
een jaar, maar nauwelijks had hij zijn uniform aangetrokken of er kwam daar al meteen zes
maanden bij. In het bezette Duitsland. “Ik was daar niet kwaad om. Op 18 maanden tijd was
ik 18 kilo bijgekomen,” lacht hij.
Eens die dienstplicht voorbij, moest Emile mee opdraven in het bedrijf. Hij bleef er tot zo’n 15
jaar geleden. De zaak draaide goed vanwege de wederopbouw. “Daar kwamen dan nog eens
badkamers en centrale verwarming bij; dingen die voor de oorlog niet bestonden, hé,” legt
Emile uit. “Als je vooruit wil, moet je volgen. En we hebben gevolgd!”
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Buurt ontwricht
Intussen was de buurt rond de Sluisstraat en Glasblazerij zowat leeg gelopen. Voor zover ze
niet door het oorlogsgeweld verwoest waren, werden de wel erg krappe huisjes een voor een
verlaten. “Je kwam daar door de deur naar binnen, dan had je één plaatsje en daarachter de
Dijle,” vertelt Emile. “Hier naast ons, waar Poverello gezeten heeft, woonde een transporteur die
nog voor ons gewerkt heeft. Die haalde met paard en kar buizen voor ons in het station.”
De lokatie aan de Sluisstraat werd te klein. Daarom werd in de jaren zeventig aan de
Diestsesteenweg een nieuwe loods gebouwd, maar na tien jaar voldeed die alweer niet meer.
Dus verhuisde heel de santenkraam naar Haasrode. “Die plannen heb ik helemaal zelf getekend
want architecten weten niet hoe je buizen van 8 meter lang en 250 kg zwaar moet opslaan en
verplaatsen. Die dingen hef je niet met de hand op de vrachtwagen, hé.” Zijn buizen gingen
naar heel Europa, naar Afrika tot in Saoudi-Arabië toe. “Als we in Kongo moesten leveren,
bestelden we altijd het dubbele want voor al die kisten en buizen ter plaatse waren, was de
helft gepikt,” glimlacht hij.
Emile Segers zag zijn bedrijf groeien en groeien. Op een bepaald ogenblik werkten er 40 personeelsleden en werd er geleverd met 6 vrachtwagens. “Altijd goed personeel gehad, maar
ja, ik werkte zo hard als zij. Mijn vader trouwens ook. Zo gaat dat in een familiebedrijf. Ik ging
met die mannen na de uren een pint drinken en dan heb je geen problemen met elkaar.”

Einde van een tijdperk
Vijftien jaar geleden stopte Emile met zijn bedrijf. De zaak ging eerst over in handen van
een Brusselaar, dan in die van Nederlanders en nu is het Engels. “Mijn zoon wilde wel verder
doen maar je moet een hoop kapitaal hebben om zo’n zaak over te nemen. Hij werkt nu in
Maastricht, ook in een bedrijf van buizen.”
Ondanks het feit dat het bedrijf nog altijd Segers – Van Ingelgem heet (“De Engelsen hebben
dat zo gehouden omdat wij zo gekend zijn.”) trekt Emile het zich allemaal niet meer aan. “Ik
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ben er tenslotte ook al vijftien jaar uit, hé.” Dat wil daarom niet zeggen dat hij zijn buurt kan
missen. “Ik heb hier heel mijn leven doorgebracht, nietwaar,” klinkt het. “Ik heb hier alles weten
bouwen en ook weer slopen. Vroeger woonde er meer volk en iedereen kende iedereen. De
mensen zaten meer buiten, babbelden meer met elkaar. Dat zie je nu niet meer.”

Peter van de brandweer
Emile Segers is 30 jaar peter van de brandweer geweest, en zijn vrouw meter. Nu heeft de
zoon die taak overgenomen. “Ik had het hen gezegd: op mijn 65 ben ik weg! De oude pompiers ken ik allemaal heel goed. Ik ging daar ’s avonds volleybal spelen en de mannen een pint
betalen. Waar? In de kazerne want die mannen waren 24 uur op 24 van dienst. Die mochten
niet buiten. Maar ja, die zijn nu ook verhuisd, hé.”

De Sluisstraat gaat tussen de Hoorn
en de binnenstad veranderen van
een weg in een wandel- en ﬁetspad
… door het groen. De reusachtige
magazijnen gaan plaats maken
voor het nieuwe Sluispark dat heel
wat groen brengt in deze volgebouwde omgeving. Het park kan
ook een meer geleidelijke overgang maken tussen de majestueuze industriecomplexen aan de Vaartkom
en de historische kleinere panden van en rondom het Klein Begijnhof.

Foto: BUUR

n TOEKOMST SLUISSTRAAT
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Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Adolf Houblon

Foto: Frank d’Hoine

Adolf Houblon en zijn
“Frituur Vaartkom”
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Met deze korte boodschap maakten Dolf en
Paula een einde aan meer dan dertig jaar frituur
Vaartkom.
Foto: Georges Van Herck (douanier entrepotgebouw)

Na meer dan dertig jaar heeft Dolf Houblon voor de laatste keer de sleutel van frituur
Vaartkom omgedraaid. De container, waarin de frituur was ondergebracht, moest onherroepelijk van het plein voor het Entrepot verdwijnen. Daarmee kwam een einde aan een woelige
frituurgeschiedenis die voor Dolf en zijn vrouw Paula in 1978 begon.
In dat jaar namen ze frituur Belva over waarin ze zelf als personeel werkten. Destijds stond
de frituur nog aan het terrein van Foresco, aan het huidige Joanna Maria Artoisplein, in
de buurt van de Twee Waters. Daarna verhuisde de frituur naar de Redersstraat, naast de
rangeerspoorweg, maar ook daar moest ze verdwijnen wegens de aanleg van de ring rond
Leuven. Dan ging het naar het plein voor het Entrepot maar ook daar moest regelmatig van
plaats worden veranderd. Uiteindelijk kwam de frituur in een container terecht en werd de
naam Belva veranderd in Vaartkom.
Dolf had ook twee rijdende frituren van De Belva overgenomen. “Daarmee deden we alle
grote motorcrossen aan, maar we zijn er moeten mee stoppen omdat we altijd miserie hadden
met ons personeel,” zucht Dolf Houblon.
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Foto: stadsarchief Leuven

Tot vòòr de vernieuwing van de Vaartkom werd de omgeving gedomineerd door de frituur van Dolf Houblon,
én door geparkeerde auto’s.
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Brandweer: goede klanten
Met de economische veranderingen en de stedenbouwkundige ingrepen rond de Vaartkom
zag Dolf ook zijn cliënteel veranderen. Je had vroeger nog een hoop bedrijven: tabakswaren
Vander Elst, de Atéliers de la Dyle, Hungaria, Berghmans, Vandereycken, Mercedes, Marie
Thumas, Record, de brandweer… “Dat waren mijn beste klanten. Die mannen maakten zelf
geen eten meer maar kwamen hier fritten halen. Die kwamen hier dan toe met een grote korf
want ze moesten voor twintig man meenemen,” lacht Dolf.
Fabrieken en handelszaken zijn intussen verdwenen of weggetrokken en frituur de Vaartkom
moest het meer hebben van toevallige passanten of klanten die speciaal hier naar toe kwamen
vanuit Veltem, Herent tot Wezemaal toe.

Zwemmen aan de Duitse Brug
Van trekschuiten weet Dolf niets af. “Dat ken ik alleen vanuit de boekskes.” Van de tram aan
de Vaartkom ook niet veel. “Op de Tervuursesteenweg reed er nog een naar Brussel. Mijn lief
woonde aan die steenweg en als ik daar ging vrijen moest ik goed opletten waar ik m’n auto
parkeerde of ze reden je omhoog.”
Van het rangeerstation op het Engels Plein weet hij dan nog wel het een en ander.
Goederentreinen kwamen langs de Vuurkruisenlaan naar het plein en werden van daar naar
het Entrepot en/of de andere industriële vestigingen geduwd. Net voor zijn deur had hij een
draaiplateau.
Dolf herinnert zich ook nog de tijden dat de waterkwaliteit van de Vaart beter was dan
vandaag. “Wij gingen vroeger altijd zwemmen aan de Duitse Brug. Zo, in onze slip het water
in. Toen was er ook meer verkeer op de Vaart. Bij betonbedrijf Transcomat, aan de opslagtanks van BP of bij de veevoederbedrijven lagen wel altijd boten te lossen.”
“Toen ik nog bij de welpjes was, ik was toen zes of zeven jaar oud, gingen we vaak tot aan de
‘Passerelle’, de voetgangersbrug. Daar iets voorbij lag een grote schuur met kano’s in. Daar
zijn we vaak zo’n kano gaan halen om ermee op de Vaart te dobberen. En in de winter konden
we van hier tot in Wijgmaal schaatsen.”
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Foto: Martine Soille

Vooruitgang en vernieuwing aan de Vaartkom weerspiegeld in de ramen van vergane industriële glorie.

Intens leven
De Vaartkom leefde toen nog heel intens, met veel cafés. Dolf herinnert zich nog heel goed
‘De Welkom’, bij Gérard en Julia, waar hij met kaarten ging spelen en soms wel tot een gat in
de nacht bleef hangen nadat de frituur gesloten was. Je had ook nog ‘De Bareel’, bij Fons, de
‘Moulin Rouge’, ‘Bij den Hollander’ of ‘Bij Fin’. Verder was er ook nog een viswinkel, een slager,
een smid, een mosselboer. “Aan de Vaart werd toen goed geleefd, maar nu is het allemaal een
beetje doods vergeleken met vroeger,” mijmert Dolf.
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Hij wil dan wel een uitzondering maken voor activiteiten zoals de Havenfeesten, de jaarlijkse
triatlon, de eenmalige uitvoering van Boombal voor het Entrepot en natuurlijk de grootse
feestelijkheden rond 550 jaar stadhuis met de aankomst van een hele vloot platbodems.
Ja, de aanleg van de jachthaven bracht ook weer wat leven in de brouwerij maar Dolf weet
nog goed dat er daarvoor alleen Den Tube en de José lag. Verder niets.
Tot slot wil Dolf ons nog het geheim van een ‘goede frit’ meegeven en dat is opvallend eenvoudig: inox. “Dat is veel beter dan aluminium. In inox hoor je de frietjes ‘zingen’ als je ze bakt.
Als je die opschudt in een inox zift, kun je ze zonder moeite meenemen tot in Wijgmaal. Dan
zijn ze nog goed, hé.”

n TOEKOMST ZES BLOKKEN LANGS DE
NOORDOEVER

De zes blokken met kleine tussenstraatjes vormen de ruggengraat van het
gebied. Dit uniek uitzicht gaat de komende jaren nog worden versterkt door
de inplanting van een reeks nieuwe gebouwen en het verdere hergebruik
van de historische panden. Drie grote woonprojecten staan in de steigers
en gaan nog beter tot uiting komen wanneer de weg aan de oever autovrij
wordt. Het gaat over twee private projecten en één project waarin de stad
(AGSL) en de sociale bouwmaatschappij Dijledal samenwerken.
Projectontwikkeling Hungariabuilding: Willemen
Projectontwikkeling Watersidebuilding: Ghelamco
Projectontwikkeling Blok 1: AGSL & Dijledal
Architecten Hungariabuilding: Avonts & partners nv, desmedt architecten bvba, Jaspers Eyers & Partners
Architecten Watersidebuilding: Jaspers - Eyers & Partners
Architecten Blok 1: A33 architecten
31

Foto: stadsarchief Leuven

Foto: Sigrid Vanheukelen

René Sempels bij Stella Artois: een
schrijnwerker frist zijn memorie op
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Een van de oude vrachtwagens van Artois in de tijd dat bier nog uit houten vaten werd getapt.

Foto uit het persoonlijke fotoalbum van René Sempels

Op enkele maanden én zijn legerdienst na heeft René Sempels zijn leven lang bij Stella Artois
gewerkt. Hij werd daartoe aangespoord door zijn vader die ook in de brouwerij werkte. “Als
meester,” vertelt René glimlachend. “Die liep daar rond met zo’n V op zijn arm. Zoals bij ‘den
troep’, hé.” Dat was niet helemaal naar de zin van zijn vrouw, want die vond dat werken in de
brouwerij “iets voor drinkers was”. Dus begon René eerst bij een meubelmaker in Hombeek.
Voor 6 frank per uur. Toen hij meer loon vroeg, kreeg hij geen opslag maar wel zijn ontslag.
Bij Artois begon hij in de kelder, als verver van windschermen. En dan werd het 1953, het jaar
van de grote overstromingen. René moest naar het leger. Na zijn legerdienst kon hij meteen
in de schrijnwerkerij beginnen, opnieuw met windschermen. “We maakten de kaders waarop
triplex werd genageld. Later is dat afgebouwd omdat er aluminum windschermen kwamen.
Dat was lichter, misschien sterker maar wel goedkoper, zoals ons gezegd werd. In de schrijnwerkerij waren we toen toch met tien à twaalf man. Er was ook wel altijd wat te doen: daar
moest een deur worden gerepareerd, ginder een vensterraam. Soms maakten we kisten voor
verzendingen naar Abidjan. Bij een hittegolf of in heel drukke periodes sprongen wij ook al
eens bij in de bottelarij of bij het lossen.”
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Foto uit het persoonlijke fotoalbum van René Sempels

Luchtfoto van de opruiming na de bombardementen van mei 1944. Let op de intussen verdwenen brug in het
verlengde van de Vaartstraat.

Een apenstreek
Toen begon Artois brouwerijen over te nemen. Eerst Van Tilt, dan Goldor Breda en daarna
Mena. “In Rotselaar ben ik nog mee gaan inpakken en opruimen,” herinnert René zich. “Tja, en
toen moesten al die reclameborden worden aangepast. Wij maakten toen die rode en groene
banden die aan gevels en luifels kwamen. Die waren in hout, dus werk voor de schrijnwerkers.
Wij plaatsten ook de verlichting. Later hebben we nog les gekregen om ook neonreclame
binnenshuis te plaatsen. Dat was hoogspanning, hé. Vandaar dat ik wel iets afweet van
verlichting.”
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Van verlichting gesproken: René heeft daar nog een leuke anekdote over. “Een van onze elektriciens moest naar Brussel omdat er kortsluiting in een neonreclame zat. De transformator zat
in een vals plafond want je mag daar niet aan kunnen. Nu had men in dat café een aap. Die had
een gat in dat plafond gemaakt en een draad uitgetrokken of over gebeten. Onze elektricien
wist niets van die aap en stak zijn hoofd in dat gat en ineens springt die aap op hem. Onze
man had de schrik van zijn leven.”

Verboden te roken
René had altijd een goede relatie met zijn collega’s en bazen. Behalve één keer: de dag dat
hij betrapt werd op roken. Nu ja, roken in een schrijnwerkerij is natuurlijk niet zonder gevaar.
“Tja, de smid kwam bij ons eens binnen met een sigaret in de mond en niemand die daar iets
op aan te merken had. Dus rookte ik ook, maar een ingenieur heeft me betrapt. Ik ben bij de
grote baas moeten komen en ik moest ‘convoyeur’ spelen. Na een maand heb ik tegen mijn
pa gezegd: zorg er eens voor dat ik terug naar de schrijnwerkerij kan. Dat is ook gebeurd.
Toen ik mijn pa met die ingenieur tegenkwam en ik zei ‘Dag pa’, had je die ingenieur moeten
zien kijken. ‘Heb ik jouw zoon gestraft?’ vroeg hij toen aan m’n pa. Maar verder werd daar
niets over gezegd.”

Oorlogsellende
René Sempels herinnert zich nog bijzonder goed hoe het er tijdens de bombardementen van
mei 1944 aan toe ging. “Wij deden niets dan voetballen. Aan de Roeselberg hadden wij een
terrein. Vandaar kon je heel Leuven zien. Terwijl wij aan het sjotten waren, kwamen die vliegtuigen net boven ons hoofd overgevlogen om Leuven te bombarderen. Pas achteraf besefte
ik: wat moeten mijn ouders nu niet denken? Wij zitten hier te spelen terwijl zij in de kelder
moeten schuilen voor die bommen. Wij zagen de Entrepot branden; je kon beneden aan de
Keizersberg niet blijven staan van de hitte.”
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Foto: Martine Soille

De hoek van de Sluisstraat – Glasblazerijstraat
wordt opgevrolijkt met een muurschilderij van
één van de woontorens van Sint-Maartensdal.

“Toen de Mechelsestraat werd gebombardeerd, liep iedereen wild rond in de straat. Mijn
moeder kon het niet meer houden en liep naar de Wijnpers. Wij lagen in de Donkerstraat en
naast mij lag een jongen uit de Penitentienenstraat dood. Ik heb toen ook nog een vliegtuig
in een boom zien hangen.”
René heeft als snotneus ook andere oorlogsellende moeten beleven. “Aan de Klein Statie
(Engels Plein, n.v.d.r.) werden nog voedingswaren zoals suiker gelost. Wij gingen daar dan
heen en probeerden iets mee te graaien. Soms was er al een zak gescheurd of zo. Wat me
het beste is bijgebleven, zijn de kolen. De mensen van brouwerij Artois stookten 3 keer per
dag en de verbrande kolen uit de machinekamer werden met een kruiwagen door iemand van
Artois uitgekapt voor het entrepotgebouw (dat toen platgesmeten was) maar daar zaten nog
goede tussen. De mensen stonden daar dan te wachten om die goede kolen op te rapen en
mee naar huis te nemen.”

Vrouwen verboden
In de Glasblazerijstraat waren nogal vaak volkse feesten met mastklimmen en een geïmproviseerde boksring. “Ik herinner me nog goed de kamp tussen de Step, onze Leuvense kampioen,
en een zekere Claeys uit Herent,” mijmert René.

36 Vaartkom Weerspiegeld

René weet ook nog dat het Lieve-Vrouwebeeld op Keizersberg het hoofd kwijt was. “Wij
kropen gewoonweg over de muur om daar gaan te kijken.” Daarop begint hij te mijmeren over
de vraag of er in die tijd wel vrouwen in de tuin van de abdij mochten komen. “Ik heb dat toen
toch gehoord van de grote mensen. Of dat nog waar is, weet ik niet; dat zul je moeten vragen
aan die zeven man die daar nog zit.” Ook herinnert hij zich dat er ooit een abt gestorven is.
Iedereen ging de afgestorvene dan groeten in de abdij. “De eerste dode mens die ik ooit
gezien heb,” geeft René mee.
René speelt nu nog elke week met de kaarten. Er is nog een ex-collega schrijnwerker van
Artois bij, iemand van 80 jaar oud. “Drinken doe ik niet. Wij spelen van de noen tot vier uur.
Dan is het gedaan. We drinken elk drie consumpties. Altijd eerst een spa, en dan natuurlijk
een of twee pintjes, hé.”

De hele ontwikkeling van de Vaartkom
is het gevolg van de hele evolutie
die het bedrijf de voorbije decennia
heeft meegemaakt. Zij verhuisden
hun productie- en opslagfaciliteiten
- ondermeer naar de nieuwe fabriek
aan de Vuurkruisenlaan - waardoor de
hele omgeving rondom de Vaartkom
in aanmerking kwam voor de enorme
transformatie die er vandaag gaat plaatsvinden. Het hoofdkantoor en het labogebouw vormen de aanzet tot de kantorenlob die de overgang maakt tussen
de stationsomgeving en de vaartkom.

Foto: Stad Leuven

n TOEKOMST ONTWIKKELING AB-INBEV

Architecten hoofdkantoor en labo’s AB-Inbev: Poponcini & Lootens ir. architecten
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De prachtig opgetuigde paarden van Thomas staan klaar om
deel te nemen aan de Koloniale Stoet van 1928.

Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Albert Thomas

Foto: Martine Soille

Albert Thomas. Een voortrekker van de Vaartkom
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Een beeld uit een ﬁlmpje dat in 1926 over het paardentrekkersbedrijf werd gemaakt.

Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Albert Thomas

Albert Thomas is één van de laatste telgen uit een legendarisch geslacht dat mee de geschiedenis van de Vaartkom heeft geschreven. Bijna twee eeuwen lang heeft de familie Thomas
met paarden boten getrokken tussen Leuven en Mechelen. Je had aan de Vaart trouwens een
straat die naar deze bedrijvigheid was genoemd: de Lijntrekkersstraat. Een straat die intussen
versmacht is tussen de gebouwen van Artois, maar die ooit de verbinding vormde tussen de
Vaartkom en de Stapelhuisstraat.
In de Stapelhuisstraat nummer 15 lag de afspanning ‘Het Oude Trekkershuis’, waar lijntrekkers
(voermannen) en hun paarden onderdak konden vinden. Het bedrijf Thomas lag tot in 1944
naast de Molens Van Orshoven in de Stapelhuisstraat.
Uiteraard waren er in 1750 nog geen -of enkel verschrikkelijk dure- motoren maar waarmee
moesten die schuiten dan getrokken worden? Het vaarreglement was daar nogal duidelijk
over. Schuiten mochten niet onder eigen zeil op het kanaal varen. Het heette dat die een te
sterke golfslag veroorzaakten en dat kon de oevers uithollen en de dijken beschadigen. Een
meer aanneembare reden is evenwel dat men koste wat kost de belangen van de lijntrekkers
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wilde beschermen tegen boten die op eigen kracht konden varen. Immers, de concessie voor
het slepen van schepen werd verpacht en dat bracht een aardige stuiver op.

Schippers en paarden
Die concessie ging naar Charles Joseph Alphonse Thomas, die zich in 1842 met zes zonen
en twee dochters in de Werkmansstraat had gevestigd. Dat was dus de overgrootvader van
Albert Thomas. “Die was paardenkoopman en hij diende de laagste prijs in,” legt Albert uit.
“Overgrootvader had nogal wat paarden en dat was nodig ook. Onderweg moest immers van
paarden gewisseld worden. Tussen Leuven en Mechelen waren enkele stallen waar die wisselpaarden stonden te wachten. Bij het eerste vertrek ’s morgens vroeg nam de lijntrekker
dan voer mee voor al die paarden. De lijn, een dik zeel, eindigde in een haak die boven aan de
mast werd vastgemaakt.”
Het bedrijfsgebouw van Thomas stond uiteraard helemaal in het teken van de paarden. Stallen
onderaan met daarboven de hooizolder en opslagplaats voor het voeder, ‘melas’ zoals Albert

Foto: Sigrid Vanheukelen

Foto: Martine Soille

het noemt. Er was ook een woning voor de man die de paarden verzorgde. Verder waren er

De stamvader van de scheepstrekkersfamilie Thomas: Charles Joseph Alphonse Thomas
(°30-11-1810). Ets gemaakt door Henri Thomas.
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Het kenteken van paardentrekkersbedrijf Thomas
zoals het in de gevel van ‘Het Oud Trekkershuis’
prijkte aan de (intussen ook weer verdwenen)
Lijntrekkersstraat.

nog twee hoefsmeden in dienst, eenvoudigweg Polle de smet en Jan de smet geheten. Een
van de lijntrekkers, Lamme, was op een dag ziek (of misschien had hij iets te veel gedronken?)
en had zich in het hooi gelegd. “Polle de smet had toen een laken over zich heen getrokken en
met nog drie andere mannen is die toen naar de hooizolder getrokken. Polle zei: “Lamme jong,
uw tijd van gaan is gekomen… Daarop heeft Lamme met zijn klompen naar Polle gesmeten.”
Met het bedrijf begon het tussen de wereldoorlogen te slabakken. Er werden meer sleepboten
en zelfs tractors ingezet om de boten te trekken en steeds meer schepen werden met een
eigen motor uitgerust. Thomas moest andere markten aanboren. Daarop werden de paarden
ingezet om treinwagons van het rangeerstation aan het Engels Plein naar de verschillende
bedrijven te slepen. Daarnaast begon men ook met de verdeling van stukgoed en pakjes voor
rekening van de spoorweg. Nog later legde Thomas zich toe op wegtransport.

Sterke herinneringen
Achterkleinzoon Albert Thomas heeft natuurlijk een onuitputtelijke schat aan sterke herinneringen. Hoe om de drie jaar het paardenmest werd verkocht, bijvoorbeeld. “Je had drie
kwaliteiten. Hoe dieper in de mestvaalt, hoe ‘korter’ of hoe meer vergaan het mest was. Dat
was eerste kwaliteit. Hoe meer stro in het mest zat, hoe goedkoper. Dat werd dan op hopen
gelegd en daar werd op geboden. De hoogste bieder had het.”
Of hoe de voermannen de treinwagons versleepten. Dat vergde heel wat ervaring. “De
voerman wist op welke afstand hij de paarden moest inhouden en de ketting losmaken. De
wagon rolde dan uit eigen kracht tot net op de plaats waar die moest zijn.”
Of hoe een paardenspan in de Vaart was gesukkeld. Eén paard verdronk. “Het andere paard
hebben we tot voorbij Marie Thumas moeten trekken. Daar was het schuin genoeg en hebben
andere paarden het naar boven kunnen trekken. In de Vaartkom kon dat niet vanwege de
kaaimuren.”
Of van de koloniale stoet in 1928. “Wij hadden een wagen met daarop allemaal palmen en in
een bed lag een echte Congolees die verzorgd werd door mensen van het Rode Kruis. Voor de
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wagen stonden zes koppels paarden, op hun kop versierd met struisvogelveren. De manen van
de paarden waren versierd met Belgische en Congolese linten; de hoeven in het blauw geschilderd met daarop de gouden ster van de kolonie. De kettingen allemaal versierd met bloemen.
De voerlui waren helemaal in het wit met een tropenhelm op. Dat was wel heel mooi…”
Toen de oorlog uitbrak, ging de vader van Albert op de vlucht, samen met Fons Van Lint, ook
een vervrachter. “Toen Brussel gevallen is, zijn ze terug gekomen. Voor ze vertrokken, hadden
ze de paarden losgelaten, wel goed voorzien van voeder. Mijn pa heeft nog vier paarden
teruggevonden, eentje was verdronken en het andere was helemaal verdwenen. Maar op een
dag kwamen de Duitsers en die sloegen alle paarden aan, zonder enige vergoeding.”
Albert kwam de dag na de bombardementen van mei 1944 eens kijken aan de Vaart. Alles
lag plat. Uit het Entrepot stroomde brandende en vloeibare suiker zo over de kaaimuur het
kanaal in.

Bloemkool en selder
De gebroeders Thomas hadden ook een nevenbedrijf: groenten. Achter hun bedrijf lag een
grote open ruimte, tussen Tweewaters en brouwerij De Eendracht in de Minckelersstraat.
“Daar kweekten wij een hectare bloemkolen en als die weg was selder. Wij bewerkten dat
zonder chemische stoffen; mest hadden we genoeg. We verkochten dat aan Marie Thumas. In
1938 vroeg dat bedrijf om heel dikke selder te kweken want ze wilden daarmee het jaar daarop
naar een expositie in Luik.” “Ons geheim wapen was de Dijle,” vertelt hij met pretoogjes. “Op
ons land hadden wij een buizenstelsel geïnstalleerd en met een elektrische pomp spoten
wij dan de gierput van de paarden leeg. De ‘moospacht’ ging met hun citernes overal in de
stad de wc’s leeg maken en dan werd dat in de Beerkom op schepen verladen. Wij wisten
wanneer ze die citernes uitspoelden. Dan draaiden wij ons pompsysteem om en zogen dat
vette Dijlewater op. Met zo’n goede bemesting kweekten wij enorme selders. In een bussel
zaten 13 stuks en zo’n bussel woog niet minder dan 95 kg. Marie Thumas heeft toen speciale
glazen bokalen moeten maken om die erin te krijgen.” Albert moet nog altijd smakelijk lachen
als hij dit vertelt.
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De Beerkom was een derde havenkom, in 1759 gegraven. Daar werd alles behandeld met
een reukje aan. Ook de ‘beerschepen’. Die vervoerden het aal dat door de ‘moospacht’ of
mestpacht werd opgehaald in de stad. Langsheen het kanaal had de stad beerkelders in
Kampenhout, Hever en Boortmeerbeek. Tuinbouwers konden het mest daar opkopen. Die
Beerkom is al lang geleden gedempt en lag waar nu de oprit van de ringweg gesitueerd is.
Albert Thomas weet ook nog dat er elk jaar een zwemfeest was in de Vaart. “De zoon van Van
Lint, ook een vrachtvervoerder als wij, was Brabants kampioen schoonspringen en dus organiseerde de Leuvense zwemclub elk jaar zo’n zwemfeest. Dan werden twee boten dwars gelegd
en daartussen was het dan 50 of 100 meter. Er stond ook een verhoog voor het schoonspringen.” Albert vertelt er wel niet bij hoe hoog die springtoren wel was, want zo verschrikkelijk
diep is het kanaal nu ook weer niet.

De verschillende armen van de Dijle
zaten decennialang verborgen onder
fabrieksgebouwen en straten. In het
nieuwe stadsvernieuwingsproject komt
de waterloop weer vrij en legt men op de
heraangelegde oevers het zogenaamde
Dijlepad aan. Dit pad meandert doorheen
het hele gebied en loodst voetgangers en ﬁetsers aangenaam en autovrij
doorheen de stad.
Het pad loopt overigens niet alleen in dit gedeelte van de stad, maar stilaan
langs alle wijken in de binnenstad die heraangelegd worden.

Foto: Omgeving Okra Ara

n TOEKOMST VAARTSTRAAT
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Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Suzanne De Becker

Foto: Karel Robijns

Suzanne De Becker alias
“Mie Gareel”
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Naast oud ijzer werden bij Mie Gareel ook oude lompen verhandeld. Die werden op de bovenverdieping opgeslagen.

Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Suzanne De Becker

Een afgedankte wasmachine, een kapot gebrande kachelpot, een stapel loden buizen die
je aan een herbouwing overhield... Je ging er mee naar Mie Gareel. En met een beetje geluk
kwam je ook nog met een extra zakcentje naar huis.
Hoe het bedrijf aan de Minckelersstraat ontstond, weet nazaat Suzanne De Becker ook niet
exact. Ze heeft het ook maar van horen vertellen, weliswaar van haar vader. Wij luisteren.
“Waar het bedrijf gelegen was, zou ooit een afspanning hebben bestaan. Ik spreek van rond
1830-1840, dus al lang geleden. Toen kwam men daar nog toe met paard en koets. Mijn overgrootvader, Eugidius De Becker, werkte daar als gareelmaker om eventueel noodzakelijke
herstellingen aan het paardentuig te doen. Hoe hij ooit begon met het opkopen van oud ijzer,
wist ook mijn vader niet te vertellen. Waarschijnlijk als een vorm van ruilhandel, zoals dat in
die tijd nogal vaak gebeurde. De vrouw van overgrootvader heette Marie. De mensen spraken
daarover als Marie van de gareelmaker of - in het Leuvens - ‘Mie Gareel’. Die naam is altijd
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Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Suzanne De Becker

De opgekochte vodden werden hier eerst gewassen, gesorteerd, versneden en verpakt voor verdere
bewerking.

blijven hangen, vier generaties lang. Ik ben er in 1992 mee gestopt en voor de Leuvenaars heet
ik nog altijd Mie Gareel, hoewel ik daar niet veel mee te maken heb, nietwaar.”

Oud ijzer en vodden
In het begin van de jaren 1920 werkten er misschien wel dertig mensen in het bedrijf. In die
tijd werden ook lompen opgekocht. Je had verschillende soorten die gesorteerd moesten
worden. “Mijn vader had daarvoor speciale tafels laten bouwen, grote tafels met verscheidene
openingen in,” legt Suzanne uit. “Daaronder werden zakken gehangen en de vodden die op
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tafel werden gesorteerd, verdwenen dan per soort in die zakken: hier katoen, daar wol, daar
weer iets anders. Ik heb als kind nog lang aan die tafels gespeeld. Die vodden waren maar
een onderdeel van de handel, de hoofdmoot bestond toch uit metalen: ijzer, zink, lood, koper,
tin enzovoort.”
Lompen konden zowat van overal komen, maar de oude metalen werden meestal aangeleverd door vakmensen: zinkbewerkers, loodgieters, dakdekkers... Die werkten meestal met
metalen en hadden daar overschotten of snijafval van. Langsheen de Vaart had je ook veel
fabrieken die met metaal werkten en hun metaalafval werd ook opgekocht.
Mie Gareel had wel wat concurrentie, want in Leuven waren nog gelijkaardige bedrijven:
eentje in de Pieter Nollekensstraat in Kessel-Lo en één in de Parkstraat. Dergelijke bedrijven
in het midden van een stad waren destijds niet zeldzaam maar Suzanne weet toch dat haar
vader een vergunning nodig had om zijn handel te mogen uitoefenen.
“We moesten een vergoeding betalen aan de provincie en aan de stad. Die vergunning was
dan 30 jaar geldig. Mijn vader is gestorven in 1961 en in de jaren ’70 was zijn vergunning afgelopen. Ik diende weer een aanvraag in, maar toen was die vergunning maar tien jaar meer
geldig. Nu ja, ik was toen ook al redelijk oud,” legt ze uit.

Erfopvolging
Het bedrijf is nu al heel wat jaren dicht. Er was geen erfopvolging meer en zo’n zaak is zeer
moeilijk in vreemde handen over te dragen. “Je moet daar al min of meer in grootgebracht
zijn, niet iedereen wil dat doen,” weet Suzanne. Bovendien mag zo’n zaak wegens geluidsoverlast en hinder voor omwonenden niet langer in de stadskern worden uitgebaat. Suzanne
vreest dat ze geen nieuwe vergunning meer zou gekregen hebben. “Onder mijn klanten was
iemand die ramen in aluminium maakte en die had me al dikwijls gezegd: de dag dat je je
gebouw wilt verkopen of verhuren, ben ik wel liefhebber. Ik heb hem dat niet gezegd, maar
bij mezelf heb ik wel gedacht: je zou nooit een vergunning krijgen, want aluminium profielen
zagen met een zaagmachine gebeurt ook niet zonder lawaai, hé.” (lacht)
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Van alles en nog wat
Over de vroegere toestand van de buurt herinnert Suzanne zich maar weinig. “In die tijd was
ik nog jong en niet zo erg bezig met wat hier allemaal gebeurde,” legt ze uit. Ze weet wel dat
er in de onmiddellijke buurt zowat van alles aanwezig was: een haarkapper aan de brug over
de Dijle, Theo heette die. Voor het (nu alweer afgedankte) gebouw van de brandweer werd
gebouwd, was daar een beenhouwerij, een kolenboer en een tegelhandel. Uiteraard bestond
toen het café de Lantaarn al, en nog een café op de hoek van de Minckelersstraat met de
Vaartstraat. Waar nu de ringweg loopt, naast het hoofdkantoor van AB Inbev, had je een
smid, twee tot drie café’s, een vishandel en een mosselboer. Aan de overkant van de Vaart
waren het meestal handelszaken in graan. Ze herinnert zich nog goed dat de Vaart twee keer
gebombardeerd werd tijdens Wereldoorlog II en dat daarom enkele bedrijven zijn weggegaan. Andere investeerden opnieuw en kenden toch een mooie groei. Uiteraard zijn er veel
zaken verdwenen. Ook het intense spoorverkeer aan het Engels Plein en rond het Entrepot
herinnert ze zich nog goed.

Feest vieren
Van haar vader heeft Suzanne horen vertellen dat er in zijn jonge tijd aan de Vaart elk jaar
een kermis was. Hoe dat eruit zag, weet ze niet. “Het had zeker niet de omvang van die wat
nu op het Ladeuzeplein staat,” zegt ze lachend. “Mijn vader vertelde ook dat in het begin van
de jaren 1900 het ooit zo hard winterde dat die kermis op het ijs in de Vaartkom werd gezet.
Heel de Vaart was tot in Mechelen dichtgevroren.”
Het mooiste feest dat ooit aan de Vaart plaatsvond, was voor Suzanne de viering van 550
jaar stadhuis in 1998. Het stadhuis werd gebouwd in de helft van de 15de eeuw en veel van
de stenen voor de gevel kwamen uit het noorden van Frankrijk. Die werden via de Dijle
aangevoerd. Zoveel honderden jaren later wilde men dat nog eens overdoen. Uit de ondergrondse groeve van Avesnes-le-Sec werden enkele stenen naar Leuven gebracht met een
vloot antieke schepen. Die kwamen hier dan in de Vaartkom aan en de stenen werden in een
feestelijke stoet naar het stadhuis gebracht. Die boten zijn enkele dagen blijven liggen en dat
was echt mooi om zien, aldus Suzanne.
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Blijkt dat Suzanne De Becker een familieband heeft met de Molens van Orshoven. “De grootmoeder van Dominique Van Doren was een zuster van mijn vader, dat was dus een tante van
mij. Dominique en ik zijn achternichten.”
De toekomstplannen voor de Vaartkom ziet Suzanne best zitten. “Er is sprake van woningen
voor zowat 5.000 mensen hier aan de Vaart. Dat vind ik toch wel heel interessant. Dat zal een
heel ander leven, een tweede leven, geven aan de buurt.”
“Mag ik tot besluit nog iets heel erg persoonlijks zeggen? Na al die jaren kennen de mensen
me nog altijd als Mie Gareel. Ik ben daar heel trots op want dat maakt deel uit van de folklore

Op 14 mei 1448 kwam een eerste lading
stenen uit Avesnes-le-Sec (NoordFrankrijk) via de Dijle toe in Leuven voor de
bouw van het stadhuis. Net 550 jaar later
werd deze tocht symbolisch overgedaan
door een vloot klassieke platbodems.

Foto: Suzanne Debecker

van de stad.”
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Foto: René De Schaepmeester

Foto: Frank d’Hoine

Albert Artoos. Beter gekend als
“Berre” van de Molens Van Orshoven
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Op de eerste verdieping van het magazijn stonden de zakken meel van Molens van Orshoven klaar om naar de bakkers
gebracht te worden.

Foto: René De Schaepmeester

Je kan in de buurt van de Riddersstraat of de Vaartkom nauwelijks voorbij komen zonder
Albert Artoos, zeg maar Berre, tegen het lijf te lopen. Weinig mensen die zo met deze omgeving vergroeid zijn als Berre. Kan ook moeilijk anders als je al dertig jaar betrokken bent bij
buurtwerk ’t Lampeke, als personeelslid én vrijwilliger in het verleden, en als ‘voltijds vrijwilliger’ tot op de dag van vandaag.

Klaroen voor ‘t vaderland
Berre is van 1937, in Leuven geboren maar wel getogen in het weeshuis. Zestien jaar van zijn
leven heeft hij er doorgebracht. Daar zat hij in de fanfare van de weesjongens en die muzikale
scholing kwam hem later nog van pas toen hij naar het leger moest. Dat was in februari 1956.
Hij kreeg zijn opleiding in Diest, belandde na een ongeval in het hospitaal in Leopoldsburg,
en lag dan in Duitsland. Daar was hij nog geen week of hij werd ‘gebombardeerd’ tot klaroenspeler. “Ik heb zelfs voor de koning moeten spelen, twee of drie keer, telkens hij op bezoek
kwam,” geeft Berre mee.
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Foto uit de privécollectie van Dominique Van Doren

De zakken meel werden via deze uitklapbare schuif naar de laadkade gebracht en
van daar op vrachtwagens geladen.

Na zijn 18 maanden dienstplicht tuimelde Albert van de ene job in de andere. “Het was toen
echt niet gemakkelijk om een plaats te houden en dus tekende ik voor drie jaar als Natovrijwilliger. Dat werd goed betaald.” Zo kwam hij in Soest weer bij hetzelfde bataljon terecht
en weer kreeg hij een klaroen in de hand gedrukt. Daarnaast kreeg hij een opleiding als
vrachtwagenchauffeur. “Tja, en dan was het 1960. Wij vlogen voor drie weken naar Kongo en
daarna weer naar Duitsland.” Daar bleef Albert zijn ding doen tot hij contractbreuk pleegde.
“Dat lag aan die befaamde chauffeursclausule. Als er iets aan je vrachtwagen kapot ging,
moest je dat op eigen kosten laten herstellen. Dat kan al gauw tot 40.000, 50.000 frank
oplopen en als je dat moet betalen van je preeke van 12.000 frank per maand… Toen heb ik
foert gezegd.”

Twaalf stielen, dertien…
Voor, tijdens en na zijn loopbaan bij het leger werd het voor Albert een opeenstapeling van
min of meer langdurende werkjes. Twaalf stielen en dertien ongelukken, zegt het spreekwoord
dat blijkbaar voor Albert is uitgevonden. Eerst werkte hij zes maanden in Les Ateliers de la
Dyle. Daar werden treinstellen gemaakt. Berre deed er het houtwerk, zitbanken en bekleding
en werkte daarna in de schrijnwerkerij. “Toen kwam de crisis en er moest 200 man afgedankt
worden. Ik was bij de laatste aanwervingen, dus vloog ik het eerst buiten.”
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Dan ging het naar Marie Thumas, maar eens het hoogseizoen voorbij was, werd hij ook daar
op de keien gezet. Daarna versierde hij toch werk bij Persil in Herent. Magazijnier en heftruckchauffeur. Dat deed hij vijf jaar. “Maar ja, ik was een losbol, hé. Ik veegde overal mijn voeten
aan. Als we om zes uur moesten beginnen, kwam ik er soms pas om negen uur door. Tja, dat
hoef je natuurlijk niet zo dikwijls te doen voor je bij de directeur mag komen…”
Hij moest niet lang zoeken naar nieuw werk. “Omdat ik nogal een knappe bol was in schrijnwerkerij kon ik bij Van de Plas beginnen. Dat was weer goed voor twee jaar.”
Daarna begon Albert bij een trappenmaker, maar na twee weken kreeg hij een werkongeval.
Knie totaal versplinterd. Hij verbleef vier maanden in de Heilig Hart-kliniek. Dan verhuisde
Albert naar Vilvoorde waar hij bij VTR ging werken. Na twee jaar kwam hij terug naar Leuven
naar de volgende werkgever: Van Hove, een spiegelfabriek in de Minckelersstraat. Na vier
jaar en een lichte ziekte verhuisde hij naar de overkant van het kanaal, bij Lenaerts in de
papierfabriek. Goed voor weer twee of drie jaar. Hij kreeg een baal papier tegen de borstkas
en moest een maand thuisblijven.

Van Orshoven
En daarna naar de Molens Van Orshoven. “Dat was de mooiste tijd van mijn leven,” overweegt
Berre.
Berre werkte eerst als lader, dan vulde hij zakken in het magazijn, later ging hij mee op
tournee en daarna stond hij weer in de kuismolen. De sfeer was er erg kameraadschappelijk,
ook met de baas mijnheer Gaston, een rasechte Leuvenaar, zoals Berre hem noemt. “Er was
zo’n schuifaf waarlangs de zakken naar beneden kwamen. Ik was een vracht aan het laden en
terwijl ik een zak vasthad, kwam er meteen een tweede naar beneden. Die kreeg ik vol in mijn
nek. Dat met mijn nek is nooit meer goed gekomen.”
Zakken wogen toen nog 75 kg, daarna kwamen er jutten zakken van 50 kg. Omdat daar te
veel ongevallen mee gebeurden, werden die vervangen door papieren zakken van 25 kg.
Bij Van Orshoven kwam het graan binnen met binnenschepen of met spoorwagons die vanaf
het Engels Plein naar het bedrijf werden geduwd. Volgens Berre heeft dat niet lang geduurd.
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“Toen kwam alles per vrachtwagen,” beweert hij. “Ik heb nog geweten dat we in de stad leverden met paard en kar maar buiten de stad was het ook allemaal met de vrachtwagen.”

Vingertje kwijt
Albert leerde een liefje kennen en die werkte ergens waar meer te verdienen was. Ze wist hem
te overhalen en dus ging hij weg bij Van Orshoven. “Bij Metaleuven waren de hangars kapot,
het regende er binnen en het was er ijskoud in de winter. Ik moest daar laden en lossen. Toen
had ik een ongeluk bij het lossen van vrachtwagen met ijzeren bruggen op van 18 meter lang.
Een verkeerd manoeuvre en mijn vinger was eraf. In het ziekenhuis Sint-Pieter kon men die
er niet meer aannaaien.”

Den Tube
Berre begon als vrijwilliger bij buurtwerk ‘t Lampeke in 1978. Voor de jeugdwerking was er
onvoldoende ruimte, waarop het plan rijpte om een boot aan te schaffen en in te richten als
ontmoetingsruimte voor de jongeren. Op de scheepswerf Van Wezenbeek in Rupelmonde
vond men wat men zocht: een oude aak van veertig meter lang en 350 ton. De naam was
gevonden: Den Tube. “Ik heb daar de vloer uitgebroken, zo’n 210 vierkante meter pure eik van
24 mm dik. Die hebben we naar een school gedaan. De kiel van dat schip lag vol smurrie en
dat moesten we opscheppen in emmers. Daarna hebben we drie weken gewerkt om de boot
te schilderen bij een temperatuur van dertig graden. De schuit werd dan naar Leuven gesleept
want de motor was eruit gehaald. Den Tube heeft dan jaren voor het gebouw van Hungaria
gelegen en is daarna versleept naar het kanaal waar hij nu nog altijd ligt.” De boot dient als
lokaal voor jongeren van 13 tot 16 jaar, en ouder.

Lampetter
Berre herinnert zich nog dat de Vaart dichtgevroren was en de kermiskramen op het ijs
stonden. “Met de fanfare van de weesjongens speelden we toen in de schrijnwerkerij van
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Artois. ’t Was putteke winter en wij stonden daar zonder handschoenen te spelen. Dat heeft
wel niet lang geduurd.”
Een andere goede herinnering gaat uit naar zijn talloze stamcafés waarvan er al veel verdwenen zijn: café Het Televieseke in de Burchtstraat, bij dikke Pië, bij Jeanneke, bij De Smet
en ga zo maar door. Dan had je ook nog een klein, smal cafeetje aan de Tweewaters, en nog
een leuk café op de hoek naar Wilsele-dorp. “Ja, ik was nogal een lampetter,” geeft Albert
toe. “Waar Jeeskesboom nu is, was toen ‘bij Den Engelsman’. Ik heb daar ’s morgens nog
schoongemaakt maar dat was vroeg opstaan. Mijn voornaamste café was toch De Lantaarn, bij
Charles. Met hem ben ik jarenlang naar het voetbal geweest. Naar alle grote ploegen gingen
wij kijken, vooral naar de Stade of ‘Staad’ en de Daring.’”
Over de nieuwste ontwikkelingen aan de Vaart is Albert heel kort. “Een heel mooi initiatief,
maar het mooiste vind ik toch dat men mijn molen behouden heeft. Dat Van Orshoven blijft

De Molen van Orshoven in de Stapelhuisstraat, in de schaduw van de reusachtige
silo’s van brouwerij Artois.

Foto uit de privécollectie van Dominique Van Doren

bestaan vind ik magnifiek.”
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Foto: René De Schaepmeester

Foto: Karel Robijns

Dominique Van Doren: de dochter van
de baas van de Molens van Orshoven
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Via het huis aan de kade werd het graan vanuit de schepen naar de Molens van Orshoven gestuwd. Let op het witte
huis dat zich in de (intussen verdwenen) Lijntrekkersstraat bevond.

Foto: stadsarchief Leuven

Dominique Van Doren is persoonlijk (nog altijd) heel erg nauw betrokken bij de Molens Van
Orshoven. Haar overgrootvader, die ook al Dominique Van Doren heette, was molenaar in
de Mechelsestraat. Zijn bedrijf was betrekkelijk klein, te klein om het samen met zijn zonen
te exploiteren, en dus kochten ze zich geleidelijk in bij Van Orshoven. Hun aandeel daarin
werd stelselmatig groter en zo kwam de familie Van Doren aan de Vaartkom terecht. Dat
moet zo rond 1920 geweest zijn. Tot 1982 waren de grootvader van Dominique Van Doren
en enkele van diens broers vrij actief in de molens. Zij breidden het bedrijf uit en waren er
zelf werkzaam in.
De belangrijkste functie was misschien wel die van ‘aankoper’. Frans graan of Canadese tarwe
aankopen van een hoge kwaliteit en tegen een gunstige prijs vroeg heel wat grondstoffenkennis en koopmanskunde. Die tarwe werd dan aangevoerd met schepen of vrachtwagens. Iemand
was dan verantwoordelijk voor het lossen en het opslaan in silo’s. Eén van de broers, Gaston,
was chef maalder. Hij stond in voor de productie van graan tot bloem. Andere familieleden, ook
een zus van de grootvader, werkten op de administratie, personeelszaken of verkoop.
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Erbij horen
Zelf heeft Dominique ook nog in het bedrijf gewerkt, hoewel niet erg lang; van 1980 tot ’82.
In die periode werkte er nog een vijftal personen aan de productie zelf, iemand in het labo
en een aantal vrachtwagenchauffeurs. In de administratie waren ze met drie. In diezelfde
periode volgde ze ook nog een opleiding in een maalderijschool in het Duitse Detmold en
daarna heeft ze een tijdje in het labo gestaan voor de controle van de bloem. En gedurende
enkele dagen heeft ze zelfs mee in de molen gestaan om ook effectief te weten wat malen
zoal inhoudt. De sfeer vond ze wel heel erg vriendelijk maar toch een beetje raar. Een vrouw
in de mannenwereld, die de maalderij toch was, had wel iets apart. Zeker als je dan ook nog
de dochter van de baas bent, word je niet meteen aanvaard. Ze moest er voor knokken om
een soort certificaat te bekomen van ‘erbij te horen’. Bewijzen dat ze het kon en het ook echt
wilde. Er liep ook wel eens wat fout. “Op een dag had ik de molen in de verkeerde volgorde
opgestart en de tarwe raakte helemaal geblokkeerd. Nu was ik veel te trots om er iemand bij
te roepen, ik dacht ‘dat moet hier tegen maandag allemaal proper en in orde zijn’. Dus heb ik

De toegangspoort tot de Molens van
Orshoven. Let op de naam van de stichter,
Gustave Vanorshoven en de sierlijke muurankers met de initialen V en O.
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Foto uit de privécollectie van Dominique Van Doren

met de schop alle tarwe moeten weg krijgen. Ik kon mijn ﬂater echt niet toegeven (lacht).”

Gevaarlijk werk
Uiteraard kon het werk in de molen gevaarlijk zijn. Om de molen automatisch te laten draaien,
was normaal gezien één persoon voldoende maar voor de veiligheid waren ze toch meestal
met twee. Dominique legt uit waarom: “Er waren veel riemen in beweging en er kon altijd
iemand met zijn kleren ergens vast raken. Dan moest er iemand bij zijn om te komen helpen
of alles stop te zetten.”
Ongelukken zijn wel gebeurd maar dat weet Dominique alleen van horen zeggen. Mensen die
met hun hand in de wielenriem of tussen de cilinders zaten. Maar met de brandweer naast de
deur was men er wel altijd heel spoedig bij.
Hoe ging het er in zo’n molen nu aan toe? Schepen legden aan in de Vaartkom en via een
zuiginstallatie – waarvan je nu de piloon nog ziet staan – en een heel buizenstelsel werd het
graan naar de silo’s gepompt. In de molen werd het graan dan verwerkt en de bloem werd
naar de klanten gebracht of in bulk of verpakt in zakken. Een groot gedeelte van de afzet
was voor de Walen, de kanten van Waver, Namen, Hoei, een beetje in Brussel, en uiteraard
in het Leuvense zelf ook.
Dominique heeft een tijdje mee prospectie gedaan maar dat was in feite de job van een
nonkel. Die hield zich met de reizigers bezig hield en ging op bezoek bij de klanten. Het is
met hem dat Dominique een tijdje mee op stap is geweest.

Herbestemming
Tja, en toen werd het 1982 en stopte de bedrijvigheid. De silo’s werden nog een tijdje verhuurd
aan onder meer Remy en andere bedrijven uit Leuven. Gewoon om te stockeren. Na verloop
van tijd werd dat ook veel minder omdat heel veel bedrijven stopten. Rond 1990 stonden de
gebouwen leeg. Het werd dan intens zoeken naar een herbestemming van de installaties.
Dominique had informatica gestudeerd en wilde dus ook in dat domein carrière maken. “Voor
mijn eigen bedrijfje zocht ik kantoren en daarvoor hebben we de administratieve vleugel
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Foto: Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant

De Molens van Orshoven zijn als monument beschermd, niet in de minste plaats vanwege de houten skeletbouw. Met recht spreekt men van een ‘houten kathedraal’.
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van de molen opgeknapt. Met de inkomsten uit het verhuren van kantoren konden we later
misschien de grotere gebouwen aanpakken. Het was een beetje een droom en niet zo heel
gemakkelijk. De kantoorruimtes waren wel heel snel verhuurd. Toeval of niet maar in de jaren
’90 zaten hier heel veel internetbedrijfjes waarover je achteraf al die successtories te horen
kreeg.”
Die bedrijven waren snelgroeiers, gestart met enkele mensen, maar die na minder dan twee
jaar al gauw 100 personeelsleden telden. Die moesten noodgedwongen wel elders hun heil
zoeken. Hoe dan ook, met de huurinkomsten kon Dominique Van Doren toch al bepaalde
delen van de gebouwen restaureren zodat ze weer bruikbaar waren.
“In een volgende fase zouden we dan de molen en het magazijn aanpakken, maar daar stonden
we onmiddellijk voor enorm veel onkosten. Dat zijn gebouwen met een houten structuur, en
voor de brandveiligheid waren hoge investeringen nodig. Het geld daarvoor bijeen krijgen was
niet zo eenvoudig,” legt ze uit.
Een grote kans bood het Festival van Vlaanderen dat een plaats zocht voor de concerten
op lokatie, meer bepaald in betrekking tot industriële muziek, hedendaagse muziek die zo
een beetje het lawaai van machines nabootst. “Dit was dus wel een geschikte plek,” lacht
Dominique. “Met het Festival van Vlaanderen maakten we de afspraak om, in plaats van huurgeld te betalen, een deel van de vloeren allemaal weer in orde te brengen zodanig dat we
de ruimtes ook achteraf konden blijven gebruiken. Dat is een eerste, heel belangrijke stap
geweest.”
De tweede stap was toen Art Forum, een vzw die zich bezig houdt met jeugdcultuur, op
zoek was naar repetitieruimte en verliefd raakte op de gebouwen. In de huurovereenkomst
werd voorzien dat alle kosten voor de brandveiligheid zouden gedeeld worden. “Dat is dan
een sneeuwbaleffect geworden,” vertelt Dominique. “Na Art Forum is Fabuleus naar hier
gekomen en daarna Braakland/ZheBilding. Op de duur werd dat hier dé plek waar mensen
uit de podiumkunsten konden repeteren, hun decors opbouwen, hun lichtregie helemaal op
punt stellen. Ze hebben hier zelfs een atelier voor kostuumontwerp. En ja, ik moet zeggen dat
ik het heel leuk vind dat die gebouwen nu terug ‘leven’ en dan nog door iets totaal anders en
onverwachts dan waarvoor ze eigenlijk gebouwd werden.”
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De betonnen silo’s van Artois krijgen heel
binnenkort een nieuwe bestemming als
woontoren.

En dan kwam Dominique ook nog in contact met SIWE, Steunpunt Industrieel Wetenschappelijk
Erfgoed, waar André Cresens, André Montal en nog vele anderen zeer actief zijn in het
beschermen en kenbaar maken van bestaand erfgoed. Die maakten een inventaris op van de
meest belangrijke stukken en mede daardoor werden de gebouwen als monument beschermd.
SIWE heeft er trouwens zijn steunpunt en ook hun collectie staat er nog altijd. Af en toe geven
ze demonstraties met oude machines.
Dat Dominique het behoud van het erfgoed ontzettend belangrijk vindt, mag wel duidelijk zijn. Meer nog is ze in haar schik dat de gebouwen nu ook nog écht gebruikt worden.
Voordien werden andere pistes bewandeld. Er werd zelf gedacht om er een maalderijmuseum
in te richten maar die bestaan elders ook al. “We zouden dan alleen mensen aangetrokken
hebben die alleen geïnteresseerd zijn in zeer beperkte eigenschappen van deze molen, terwijl
nu de totaliteit van de gebouwen tot zijn recht komt. Dat vind ik er echt goed aan.”
De toekomst heeft er voor de Molens van Orshoven lang niet rooskleurig uitgezien, maar nu
er rond de Vaartkom een heel ander verhaal wordt verteld, hoopt Dominique dat de gebouwen binnen dit en tien jaar helemaal gerestaureerd zullen zijn. En dat de vzw’s, die de molen
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betrekken, nog heel sterk zullen groeien. Ze is er tamelijk gerust op omdat de stad Leuven
ook in die richting wil werken. Eindelijk een positieve noot na zeventien jaar zoeken naar een
nieuwe bestemming voor de gebouwen.
Dominique besluit: “Ik heb ook lang zitten denken of onze familie wel achter een culturele
herbestemming moest staan. Eigenlijk is dat onze job niet, en we hebben daar ook de financiën niet voor. Op termijn moeten andere instanties daarvoor instaan; dat geeft betere kansen
en biedt meer waarborg. Tot zo iets kan bereikt worden, kan men in elk geval op mijn inzet
rekenen. En ik werk echt heel graag met vrijwilligers samen; die doen dat echt met heel veel
passie.”

De omgeving rond de molens is één van
de speerpunten in de herontwikkeling
van de buurt. De molens zelf bewaren
hun huidige functie – na een fikse
opknapbeurt. Naast de molens moet een
langwerpig gebouw -de zogenaamde
balk van Beel- met de bijhorende weg,
de grote verbinding maken tussen de
Vaartkom en de historische binnenstad.
De aanpalende betonnen silo’s zullen volgens de plannen van de projectontwikkelaar worden geperforeerd, zodat binnenin appartementen, kantoren en
een hotel kunnen huizen. Indien dit gerealiseerd wordt, zal het complex de hele
Vaartkom meteen een nieuwe identiteit geven.

Foto: Ertzberg

n ONTWIKKELING MOLENS 2010

Projectontwikkelaar: Erzberg
Architect balk: Stéphane Beel
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André Kirsch en zijn band met
Vander Elst
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André Kirsch en zijn echtgenote Jenny Ons tijdens een uitje met de collega’s van Vander Elst.

Foto uit de privécollectie van André Kirsch en Jenny Ons

In 1886 startten de gebroeders François en Alphonse Vander Elst een sigarenfabriekje in de
tuin van hun herenhuis aan de Tiensevest 102. Met succes. Vlak na Wereldoorlog I bouwden
de broers Vander Elst een sigarettenfabriek in Borgerhout en daar zag in 1923 de legendarische sigaret Belga het licht, een succesverhaal. In die mate zelfs dat Vander Elst in 1947 een
nieuwe fabriek moest bouwen in Merksem, die intussen ook alweer gesloten is.
Intussen bleef men in Leuven sigaren maken met prestigieuze merken zoals Corps
Diplomatique, Mercator, Don Pablo… En nog altijd (voorlopig althans) is de zetel van het
bedrijf aan de Tiensevest gevestigd en werken er zo’n 250 personeelsleden. De fabriek zelf
zal zeer binnenkort naar Lummen verhuizen want in Leuven kan het moeilijk uitbreiden en
modernisatie van de bestaande accommodaties is te duur.
Hoe dan ook, voor zijn productie had Vander Elst opslagruimte nodig en die kwam er aan de
Vaartkom, meer bepaald aan het Engels Plein. Ook die opslagruimte is intussen in onbruik
geraakt en werd onlangs verkocht aan een projectontwikkelaar die er winkelruimten wil
bouwen in combinatie met kantoren.
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Foto uit de privécollectie van André Kirsch en Jenny Ons

Sigaren maken is één zaak maar je moet ze ook nog verpakken. In deze werkplaats werden de houten sigarenkistjes gemaakt.
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Tabak mengen
Tot twee jaar geleden was André Kirsch nog actief in het magazijn van Vander Elst. Toen
ging hij na 35 jaar dienst met brugpensioen. Die opslagplaats was zowat het verzamelpunt
voor alle tabak die in de overige bedrijven van het toenmalige Tobacofina-Vander Elst werd
verwerkt. Die tabak kwam daar aan uit Brazilië, Polen, Java en Sumatra… Net voor André
bij Vander Elst begon, kwam tabak aan per boot maar hij diende vooral spoorwagons af te
laden. Die arriveerden op het Engels Plein, net voor de deur zeg maar, en werden dan met
een handkarretje naar het magazijn gebracht.
In het magazijn werden uit die verscheidene tabakssoorten mengelingen samengesteld, naargelang de bestelling vanuit de verschillende vestigingen en die ‘mélanges’ werden dan met
vrachtwagens naar ginds gebracht. Afgewerkte producten kwamen dan terug naar het magazijn om van daaruit naar de verschillende centrales en groothandels verdeeld te worden.
Verder werden er ook nog balen tabak opgeslagen bij de douane, in het Entrepot. En dan
moest je al die soorten uit elkaar weten te houden. Je kon daarbij op je neus vertrouwen,
want: “Elk soort had zo zijn eigen geur maar het was natuurlijk gemakkelijker om de etiketten op de balen te lezen,” lacht André. “Nu ja, als je er 35 jaar werkt, ken je ze wel uit elkaar,
hoor.”

Werken in familieverband
André Kirsch stapte in 1973 in de tabakswereld. Daarvoor werkte hij in de Mercedesgarage,
aan de overkant van de Vaart. “Tja, mijn schoonmoeder werkte al langer bij Vander Elst en
daarna was mijn vrouw er ook begonnen,” vertelt hij. “Toen ben ik daar ook maar begonnen.”
Lang heeft dat werken in familieverband niet geduurd want kort nadat hij er in dienst kwam,
is zijn schoonmoeder thuis gebleven. In die periode waren er aan de Vaart nog ruim twintig
mensen aan de slag maar dat werd stelselmatig minder en minder. Die werkten niet allemaal
in het magazijn. “Je had er ook nog de garage en de ‘inpak’,” legt André uit, “die moesten de
bestellingen van sigaren en tabak klaarzetten”.
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Jenny Ons, echtgenote van André Kirsch
aan het werk. Ze kleeft de bodem aan de
sigarenkistjes.

In de beginperiode werd bij Vander Elst ook op zaterdagvoormiddag nog gewerkt maar dat
werd algauw afgeschaft.
Elk jaar was er wel een decoratiefeest waarop iedereen zijn vrouw of haar echtgenoot mocht
meebrengen. Nochtans hoopt André binnenkort toch op een feestje want hij krijgt een
medaille voor 35 jaar dienst terwijl zijn vrouw – die op haar 16de begonnen is – er eentje zal
ontvangen voor 40 jaar dienst.
Voor de rest zijn de contacten met de voormalige collega’s sterk verwaterd. “Vroeger gingen
we nog wel eens naar de bowling of deden we iets anders samen. Maar nu is dat gedaan,”
klinkt het.
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Het gebouw van Vander Elst zelf
transformeert zich in een winkelruimte. Het nabijgelegen Engels
Plein -wat de voorbije decennia
een beetje de Bronx van Leuven
was- krijgt een nieuwe invulling,
complementair met de directe
omgeving. Onder het viaduct zal
het doorgaand verkeer rijden,
waardoor de noordoever van de
Vaartkom zelf autovrij zal zijn.
Tegelijk kan dankzij deze inbedding van het Verkeer, de nodige ruimte ontstaan om het groen van de Keizersberg tot aan de Vaart door te trekken.
Dit plan is -samen met de openstelling van de Keizersberg- de eerste grote
nieuwigheid in het publiek domein van de Vaartkom.

Foto: West8

n TOEKOMST VANDER ELST EN ENGELS PLEIN

Projectontwikkelaar Vander Elst: Ghelamco
Opdrachtgever Engels Plein: stad Leuven
Hoofdontwerper Engels Plein: West8
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Foto: Sigrid Vanheukelen

Georges Van Herck: douanier
in het Entrepotgebouw
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In juni 2009 verhuisde het kantoor van Douane en Accijnzen naar de Philipssite. Aan de Vaartkom viel de bedrijvigheid
stil, het loket werd deﬁnitief gesloten.

Foto: Martine Soille

Tot 1985 werkte Georges Van Herck bij de douane in Zaventem. Datzelfde jaar werd hij overgeplaatst naar Leuven. Daar ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor de geschiedenis van
de douane in Leuven en voor die van het Entrepot in het bijzonder. Die geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met het kanaal. Toen de Vaart in 1753 in gebruik werd genomen, richtten
de Oostenrijkers al meteen een Entrepot op. Dat kwam er op de hoek van de Vaartstraat
en wat nu de Jan-Pieter Minckelersstraat is, in gebouwen waarin de Fransen bij een vorige
inval broodovens hadden gebouwd. Later ging het naar een terrein aan de achterzijde van
de voormalige brandweerkazerne, tegen de molens Van Orshoven aan. In 1846 werd een
Entrepot gebouwd op de huidige plek maar dat bleek al snel te klein en werd dus uitgebreid
met bijgebouwen. Bij de zware bombardementen van WO II werd dat gebouw met de grond
gelijk gemaakt en pas in 1956 kon het huidige gebouw in gebruik worden genomen. Dat is
intussen geklasseerd als monument en er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Het
kantoor van Douane en Accijnzen verhuisde in juni 2009 naar de Philipssite.
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Duitse legerauto
De Accijnzen zaten aan de overkant van de straat, in het huis naast de hoofdzetel van Dava.
Georges vertelt: “Op die plek stond vroeger een oud magazijn, ‘Fonteyn’ geheten. Volgens
iemand die bij Dava gewerkt heeft, en ook familie was van de eigenaars, werd het magazijn
in de jaren ’60 gesloopt. In kelders vond men toen een Duitse legerauto uit Wereldoorlog II
terug. Men heeft toen beslist om de wagen gewoon te laten staan, de kelders op te vullen
met steengruis en nieuwe funderingen te leggen. Als men hier bijvoorbeeld ooit een nieuwe
parking aanlegt, is de kans groot dat men bij het uitgraven die Duitse officierenwagen zal
ontdekken.”

Waar is de deur?
Aan het gebouw is een leuke anekdote verbonden. Architect Broos was vergeten een doorgang te maken tussen de kantoren en het magazijn. Dus moesten de douaniers altijd eerst
naar buiten want de enige toegang was via de elektrisch bediende rolluiken. Uit veiligheidsredenen konden die alleen van binnenin worden geopend en moest elke avond de elektriciteit
worden afgesloten. Daarom was er een opening nodig. Die werd gemaakt op de eerste verdieping. Dus moest elke ochtend een douanier eerst de kelder in om de elektriciteit aan te
schakelen, dan naar de eerste verdieping, en door het magazijn weer naar beneden naar de
begane grond om de rolluiken te openen.
“Dat gebeurt nu al vijftig jaar op die manier en daar is nog altijd niets aan gedaan,” grinnikt
Van Herck. Pas net voor het vertrek naar de Philipssite werd dan toch een opening gemaakt
maar meteen weer dichtgespijkerd met een houten plaat. Tijdens de verhuisactie haalde
Georges eigenhandig die plaat weer weg zodat men de honderden verhuisdozen via het
magazijn in de vrachtwagens kon laden.
Blijkbaar was die niet-bestaande deur niet de enige lachwekkende architecturale miskleun
in het gebouw. “Men heeft hier wettelijk verplichte brandwerende deuren geplaatst,” vertelt
Georges Van Herck. “Maar de originele metalen tussendeuren, mét hun metalen omkadering,
heeft men laten staan. Als het hier ooit brandt, zullen die metalen deuren uitzetten en kan
men er niet meer in of uit.”
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Suiker in de Vaart
In het Entrepot werden allerlei ingevoerde goederen opgeslagen, van suiker tot tabak en
staaldraad. Bedrijven die deze materialen niet meteen nodig hadden, lieten die in het Entrepot
staan om zo de betaling van btw of accijnzen uit te stellen tot ze die goederen écht nodig
hadden.
Suiker was een belangrijk product. Tijdens de bombardementen van mei 1944 stond er niet
minder dan 185.400 kg opgeslagen. Het gebouw was in brand geschoten en al die suiker
begon te smelten en de suikerstroop stroomde bijna de Vaart in. Dat heeft nogal wat indruk
gemaakt op de jeugd van toen want Georges heeft het verhaal meermaals horen vertellen.
Wat ook nog verder vernield werd tijdens die brand was 120 ton staalkabel, farmaceutische
producten, 120 liter cognac, de hele voorraad tabak van Vander Elst, ettelijke vaten wijn en,
vreemd genoeg, 60.000 kg inpakpapier.
Wat maar weinig mensen weten, is dat er in Leuven al sinds 1892, dus al meer dan honderd

In deze kelder van het Entrepot werden de
wijnen opgeslagen. En ook geproefd?

Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Georges Van Herck

jaar, een laboratorium van de douane bestaat. Een verificateur kan wel op zijn ervaring
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Het stapelhuis van de Douane en Accijnzen zoals dat in 1846 werd gebouwd. Op de achtergrond zie je de abdij
van Keizersberg. De foto werd omstreeks 1900 genomen.
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voortgaan maar als je een bepaald goedje chemisch kan ontleden, heb je meer zekerheid.
Voor de oorlog was dat lab gelegen aan de Diestsevest, nu in de Blijde-Inkomststraat. Dit
laboratorium kreeg als eerste staatslabo een Europese Accreditatie (soort ISO-norm), een
erkenning waar men nogal trots op is.
Georges is zijn dienst nog begonnen in een kakiuniform (zoals de Landmacht), in 1978 werd
dat een soort grijs-blauw (zoals de Luchtmacht maar zonder graadtekens) en nu is dat donkerblauw (zoals de Marine maar nu met rangtekens op de epauletten). “Dat was dezelfde
kleur als de dames al in 1978 hadden gekregen,” weet Georges.

Initiatie
En of het waar is dat de douane wel eens durfde te proeven van de opgeslagen wijn en
sterke drank? “Daar bestaan verhalen over, ja, maar dat is van vóór mijn tijd,” geeft Georges
diplomatisch mee. “In de vaten wijn werd al eens een gaatje geboord om een staal te nemen
en als dat gaatje er dan toch was, kon je het staal ook iets groter nemen, hé. Op dat vlak had
de douane een slechte naam, maar nog eens, dat was voor mijn tijd. Wel is het zo dat er bij
nieuwe douaniers een bepaald ‘initiatieritueel’ gebeurde. Dan kreeg die een mengelmoes
van allerlei alcoholische dranken te slikken. Echt straf spul, met zelfs pure alcohol zodat het
drankje gemakkelijk zestig, zeventig graden sterk was. Dan werd je verondersteld van dat vrij
snel naar binnen te kappen. De meeste waren daar echt niet goed van,” lacht hij.

En wat nu met het Entrepot?
In het Entrepot konden invoerders hun aangekochte goederen voor korte of langere termijn
opslaan. Daardoor hoefden ze invoerrechten, accijnzen en de btw niet dadelijk te betalen.
Dat moest pas als die goederen het entrepot verlieten en nadat de douane had vastgesteld
welke rechten en btw betaald moesten worden. Bij twijfelgevallen werd een staal genomen
en geanalyseerd in het reeds genoemde laboratorium.
Het entrepotsysteem heeft nu veel van zijn pluimen verloren. Een gevolg van het verenigd
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Foto uit het persoonlijke fotoalbum van Georges Van Herck

Georges Van Herck aan zijn bureau bij de
douane, dat overvol ligt met enorm dikke
dossiers.

Europa, zeg maar. Nu worden importgoederen in feite alleen nog op papier gecontroleerd. De
hoofdtaak van de douane is het controleren van de invoerrechten en of de btw wel betaald
wordt. Twijfelgevallen werden dan voor kortere of langere termijn in het Entrepot opgeslagen. Nu worden importgoederen in feite bij de invoerders zelf opgeslagen, al of niet in een
afgebakende zone. De douane voert dan ter plekke een verificatie uit. “De noodzaak van
een gebouw als dit wordt dus fel verminderd,” legt Georges uit. “Daarmee wordt ook onze
toekomst een beetje gehypothekeerd. Hoewel, controles zullen wel altijd noodzakelijk zijn.
Misschien dat we, net als de accijnzen naar de gebouwen van Philips verhuizen…”
Hoe dan ook, Georges Van Herck vindt het een spijtige zaak dat het Entrepot zal ontruimd
worden en dat de douane de Vaartkom moet verlaten. “Dit gebouw is er met een bepaalde
bedoeling gezet, nietwaar, en de functie daarvan gaat nu verloren. Ik hoop dat men er een
goede (nieuwe) herbestemming voor vindt, liefst geen danstempel zoals al eens gesuggereerd werd. Aangezien het gebouw beschermd is, kan men er niet zo heel veel aan veranderen.
Liefst behoudt men het interieur zoals het nu is. Stel dat men er een museumfunctie aan zou
geven. Misschien kan ik dan hier wel gids spelen. Je weet maar nooit. Hoewel, de brouwerij hier tegenover zou ook een museum worden… In elk geval zal ik dit gebouw niet gauw
vergeten.”
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Bij gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2009 is het Entrepot verhuurd aan vzw TPAKT-infra,
een samenbundeling van verscheidene culturele actoren (Moos, Artforum, fABULEUS,
Braakland/Zhebilding, Emanon). Voorheen zat die vzw in de Molens van Orshoven maar ze
moet vanwege werkzaamheden tijdelijk een ander onderdak vinden.

Het Openbaar Entrepot was tot
voor kort een soort reuzenmagazijn dat de Vaartkom afsluit.
De definitieve herbestemming
van dit beschermd monument
is nog niet bekend, maar gedurende verschillende jaren zal het
gebouw onderdak bieden aan de
verschillende culturele organisaties van TPAKT en andere. Zo komt er ondermeer een grote publiekszaal. De aanpassing van het gebouw betracht met
een minimum aan middelen zoveel mogelijk interessante ruimte te bieden
aan één van de plekken met het meeste potentieel van de omgeving. Zeker
wanneer het plein tussen het Entrepot en de Vaartkom autovrij zal zijn.

Foto: T’Jonck-Nilis

n TOEKOMST ENTREPOT EN PLEIN

Eigendom Entrepot: stad Leuven
Tijdelijke verbouwing: ’t T’Jonck-Nilis Ingenieur-Architecten
Hoofdontwerper Engels Plein: West8
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Foto: Jeroen Verbinnen

Luc Verbinnen: over zijn leven
als brandweerman
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De voertuigen van de brandweer, netjes in het gelid, klaar om uit te rukken.

Foto uit de fototheek van de Brandweer Leuven

Luc Verbinnen is sinds 1977 brandweerman en bleef dat tot zijn pensioen. Voorheen was
hij rangeermachinist bij de NMBS en mocht hij de goederenwagons tot op het Engels Plein
duwen. “Maar dat was een nogal eenzame job. Bij de brandweer is het plezanter omdat je
daar in groep werkt.” Luc Verbinnen heeft dus al heel lang aan de Vaartkom gewerkt en kent
dus heel goed het wel en wee van de omgeving. Net toen de buurt weer een beetje begon
op te leven moest de brandweer verhuizen. “Wij dachten: nu gaat het hier komen zie, en nu
zijn we weg.”
Niets dan lof over de nieuwe kazerne maar toch mist hij de goede oude tijd toen de brandweer nog aan de Vaartkom zat. “Dat was daar veel meer een familiaal gebeuren dan in de
nieuwe kazerne. Hier op de Gasthuisberg is het allemaal veel grootschaliger,” geeft hij mee.
Niet dat die kazerne aan de Vaartkom veel bijzonders te bieden had. Garages, een kantine,
een kleine keuken. Destijds werkten de pompiers nog 24 uur aan een stuk om dan 48 uren
vrij te hebben.
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Die mannen zaten daar dus een etmaal op elkaars schoot, bij wijze van spreken. Behalve
een bestelling bij Dolf van “Frituur Vaartkom”, kookten de pompiers hun eigen potje. “Frans
Van de Goor was onze vaste kok. Die namen we liever niet mee naar een brand want anders
hadden we ’s middags geen eten. Nu zijn er meerdere jonge gasten die graag koken. Niet
slechter maar ’t is anders.”

Feestje(s) bouwen
Koppige geruchten willen dat de brandweermannen nogal eens in het tegenover liggende
café “De Lantaarn” te vinden waren. Luc wil dat tegenspreken maar het klinkt niet overtuigend. “Oudere pompiers misschien wel, die waren iets meer vertrouwd met “De Lantaarn”,
maar wij jonge gasten… Onze peter Emile Segers was er wel een vaste klant,” glimlacht hij. Hij
kende die peter al vóór hij bij de brandweer in dienst kwam. Zijn zus heeft niet minder dan
dertig jaar in zijn bedrijf gewerkt. “Als onze peter vanuit “De Lantaarn” de straat overstak,
was het altijd plezier. In de kazerne hadden wij natuurlijk ook drank en peter was altijd heel
royaal. Hij kwam bij ons zijn klapke doen en eens mee volleybal spelen. Zijn zoon ging heel
graag met ons mee. Die had een eigen uitrusting gekocht; die was dan helemaal gekleed als
wij. Dat was wel tof!”
Het was niet alleen feest als de peter eens langs kwam. Je had ook het Sint-Barbarafeest,
patroonheilige van de brandweer, er was een ‘Kids Day’, en Sinterklaas. Die feesten, waarvoor
de pompiers zelf kookten, vonden steevast plaats in de garage. De auto’s gingen dan naar
buiten, behalve de ziekenwagens. “Anders zouden de mensen zo precies op een koude steen
gelegd worden,” klinkt de uitleg. De garage moest dan al lang op voorhand extra verwarmd
worden want: “Je kunt moeilijk met een dikke jas aan een feesttafel zitten, nietwaar.”

Anders werken
Nu heeft een brandweer nog wel andere dingen om het hoofd dan alleen feestjes bouwen.
Je zou denken dat het brandweerman-zijn hetzelfde is als vroeger. Niet dus, want ook daarin
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heeft zich een bepaalde evolutie voorgedaan. De brandweer heeft er heel wat bijkomende
taken bij gekregen. Brandpreventie, bijvoorbeeld. Dat is nu wettelijk bepaald en heeft tot
gevolg dat het korps sterk uitgebreid moest worden. “Vroeger hadden we een commandant
en een luitenant; nu zijn er negen officieren. Met ons werk rond preventie en veiligheid is
ook de administratie sterk toegenomen. Vroeger werd dat door gewone brandweermannen
gedaan maar als die moesten uitrukken, bleven die rapporten natuurlijk wel liggen. Nu is er
ook burgerpersoneel om dat van ons over te nemen.”
Voor Luc Verbinnen was het aan de Vaart leuker werken. Niet alleen omdat het er hiërarchisch
ietsjes losser aan toe ging maar vooral omdat er aan de Vaartkom iets meer te beleven viel. Bij
goed weer zaten de mannen buiten en konden ze een praatje aanknopen met buurtbewoners
en voorbijgangers. Mensen kwamen soms spontaan aanbellen met hun kleine problemen.
“Waar we nu zitten is het natuurlijk beter gelegen om uit te rukken maar de menselijke contacten zijn er wel niet meer. Vroeger kende je al de buurtbewoners en de mensen die in de
brouwerij werkten. En natuurlijk de mensen die “De Lantaarn” in en uit gingen,” geeft hij nog

De ontspanningszaal in de brandweerkazerne met op de achtergrond een
muurschildering van Theo Humblet. Eén
van de twee brandweermannen is Dany
Vanderwegen die op 3 februari 1991, samen
met zijn collega Jos Hoeck, omkwam
bij een interventie in het pand ‘De Dry
Coppen’ in de Schrijnmakersstraat.

Foto: stadsarchief Leuven

lachend mee.

81

Foto uit de fototheek van de Brandweer Leuven

Op het binnenplein van de kazerne werd het nieuwe materiaal uitgetest.

Rechtdoor
Uiteraard kende de brandweer de bedrijven aan de Vaartkom; ze keken er immers op uit. In
“Hungaria” moesten ze zelfs vaak ingrijpen. In molens heb je veel stof en daaruit kwamen
nogal eens spontane brandjes voor. “Dan moest je tussen al die buizen doorkruipen. Daar heb
ik mijn eerste jas gescheurd,” lacht Luc Verbinnen.
Dat de brandweerkazerne aan de Vaartkom lag had nog een ander positief punt. Vanuit de
Vaartstraat reed er nogal eens een auto rechtdoor, plons het water in. Dat gebeurde ook met
wagens die van de Diestsevest kwamen, nog vóór de ring bestond. Toen moest je aan de
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Vaart nog een haakse bocht maken en toch ging men daar ook regelmatig rechtdoor. “Tja,
daar waren we natuurlijk wel heel rap bij. Nu duurt het iets langer,” weet Luc.
Alle goede herinneringen worden overschaduwd door één zwarte bladzijde: de dood van
twee collega’s bij een brand in de Schrijnmakersstraat. “Met die mannen heb je jaren samengewerkt. Hun verlies tekent je leven. Dat kun je nooit vergeten,” klinkt het.

De voormalige brandweerkazerne neemt
een centrale plaats in op de zuidelijke oever
van de Vaartkom. De hele wand was tot
voor kort volgebouwd met verschillende
fabrieksgebouwen die na de oorlog zijn
opgericht. Bij de herontwikkelingsplannen
bestudeerde men welke gebouwen kunnen
hergebruikt worden en welke niet. In tegenstelling tot de meeste buurgebouwen bleek
de brandweerkazerne niet geschikt om te hergebruiken en zal het complex dan
ook verdwijnen. In de toekomst krijg je langs deze zijde van de Vaartkom een
combinatie van opgeknapte historische gebouwen en nieuwbouw.

Foto: BUUR

n TOEKOMST VOORMALIGE BRANDWEER
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Johan Van Reeth: stedenbouwkundige kijkt in de toekomst
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Foto: Shuktara Momtaz

De nu al historisch belangrijke transformatie van de Vaartkom is einde jaren tachtig begonnen
met een ontwikkelingsplan van het Projectteam Stadsontwerp (KU Leuven) o.l.v. professor
Marcel Smets. Om de nieuwe ontwikkelingen juridisch mogelijk te maken, werd aan het eind
van de jaren negentig een BPA opgemaakt. Kort erna besliste het toenmalige Interbrew om
haar industriële activiteiten in de Vaartkom stop te zetten. Dit vereiste een grondige herziening van de plannen. Daarom werd tussen 2003-2005 een nieuw masterplan opgesteld voor
de Vaartkom, dat de jaren erna stelselmatig verder verfijnd is. Aan de hand daarvan maakte
de stad een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op.
Johan Van Reeth is architect-stedenbouwkundige architect en gedelegeerd bestuurder van
BUUR.
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Inbreiding van de stad
Hij vindt het gebied rond de Vaartkom bijzonder interessant en van groot strategisch belang
voor Leuven. De ligging aan het uiteinde van het kanaal Leuven-Mechelen en het aanwezige
industrieel patrimonium creëren een unieke omgeving. Bovendien ligt het gebied van ongeveer 45 ha binnen de ring, is het dus goed bereikbaar en kan het een versterking betekenen
voor het stadscentrum. “Het is geen uitbreiding van de stad maar eerder een inbreiding door
in deze verlaten sites stedelijke activiteiten te voorzien,” stelt Van Reeth.

Industrieel patrimonium
De Vaartkom is een gebied met een lange geschiedenis. Het kanaal bestaat al sinds meer dan
250 jaar en dit gebied is het economisch hart geweest van de stad gedurende de laatste drie
eeuwen. De ontwikkelingen van de 18de, 19de en 20ste eeuw hebben hun sporen nagelaten.
Voor de stad is het belangrijk dat dit patrimonium niet verloren gaat. Denk maar aan de
Molens van Orshoven, het Entrepot en brouwerij De Hoorn, die als monument beschermd zijn.
Ook andere markante gebouwen zijn waardevol, zoals brouwerij De Dijle, en de watertoren.
“Die gebouwen zijn belangrijk omdat ze mee het karakter bepalen en de identiteit van de
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Vaartkom vormen,” meent Van Reeth. “Vandaar dat we in het masterplan onderzocht hebben
hoe die op een zinvolle manier te hergebruiken zijn. Niet gemakkelijk omdat de structuur van
de gebouwen vaak beperkingen oplegt, zoals bijvoorbeeld bij de watertoren. Aan de andere
kant heb je de silo’s van de Mouterij, waarvan iedereen aanvankelijk dacht dat ze dienden
gesloopt te worden wegens totaal onbruikbaar. Uit ons onderzoek bleek dat je er echt fantastische loften, hotelkamers, kantoren kon in maken. De beslissing van de stad om dat gebouw
te behouden creëert dus een aantal nieuwe mogelijkheden. Daardoor zullen we erin slagen om
de Vaartkom een uniek karakter te geven door een mix van nieuwe, hedendaagse architectuur
en het behoud en de herbestemming van het historisch patrimonium.”
Het is pas sinds Stella Artois, nu AB Inbev, zijn productie naar de andere kant van de
Vuurkruisenlaan heeft teruggetrokken dat het gebied rond de Vaartkom kon ontwikkeld
worden. Toch vindt Van Reeth het een belangrijk signaal dat de hoofdzetel van de brouwerij
aan de Vaartkom gevestigd blijft.

Foto: Shuktara Momtaz
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Connectie Vaart-Dijle
Hoewel de Vaart veel aan economisch belang heeft ingeboet, blijft water natuurlijk een vitaal
element voor Leuven. Omdat het bepalend is voor de belevingswaarde van de stad, zullen de
waterlopen opnieuw een prominente plek krijgen. Zo zal het verkeer verplaatst worden van
de noordelijke oever van de Vaartkom naar het Engels Plein, zodat aan de waterkant een verkeersvrije publieke ruimte ontstaat. Daarnaast krijgt de Vaartkom zijn natuurlijke binding met
de Dijle terug. Waar het kan, komt de rivier weer aan de oppervlakte. Nieuwe groene ruimten
worden systematisch aan de Dijle gekoppeld. Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe parken aan
de Sluisstraat en de Strijdersstraat.
“In het uitwerken van de plannen realiseerden we ons dat er voldoende groen aanwezig moet
zijn,” geeft Johan Van Reeth mee. “Er komen in en rond de Vaartkom uiteindelijk ongeveer
2.200 nieuwe woongelegenheden bij, goed voor ruim 5.000 nieuwe inwoners. Net zoals de
huidige omwonenden moeten zij voldoende woon- en omgevingskwaliteit krijgen.”
Omdat er in de omgeving van het Engels Plein weinig mogelijkheden zijn om nieuw groen te
ontwikkelen, krijgt de tuin van abdij Keizersberg een doorslaggevende rol. De stad neemt die
groene zone in erfpacht en na aanpassingen wordt hij publiek toegankelijk. Dit moet zowat
het grootste stadspark van de binnenstad worden.

Centrum en station
Hoewel de Vaartkom geen 900 meter van het stadhuis verwijderd ligt, weten maar weinigen
de weg er naartoe te vinden. Dus moet de connectie met het centrum versterkt worden. Hoe?
Van Reeth legt uit: “Er komen nieuwe verkeersluwe voetgangers- en fietsroutes, onder meer
via de Sluisstraat, Sint-Geertruiabdij en de Vismarkt. De Vaartkom mag bovendien niet alleen
met de auto bereikbaar zijn. Het masterplan voorziet daarom een snelle en hoogfrequente
busverbinding tussen de Vaartkom en het station, dat nauwelijks één kilometer verder ligt.”
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Engels Plein
Het Engels Plein heeft zijn betekenis als goederenstation verloren. Het vrijgekomen plein moet
dus een nieuwe invulling krijgen. Daarbij wordt gedacht aan een stedelijke ruimte geschikt
voor grotere evenementen: circus, festival, … Die nieuwe pleinfunctie heeft ook een ander
voordeel: de gebouwen krijgen twee voorgevels, eentje aan de Vaartkom en eentje aan het
Engels Plein. “Dat biedt mogelijkheden om commerciële activiteiten uit te bouwen,” meent
Van Reeth. “Aan de Vaartkom kleinschalig, bijvoorbeeld horeca, aan het Engels Plein grotere
winkels. Op de verdiepingen kantoren en woongelegenheden.”
Van Reeth vindt het ook belangrijk dat de footprint van de zes bouwblokken tussen Vaart en
Engels Plein behouden blijft vanwege hun industriële historische waarde. “Die zijn erg karakteristiek voor het beeld van de Vaartkom,” geeft hij mee.

Woonkwaliteit
Omdat de omgeving van de Vaartkom op dit ogenblik de dunst bevolkte buurt van Leuven is,
kwam er in de plannen nogal wat verbeeldingskracht van pas om de toekomstige woonkwaliteit van het gebied vorm te geven. Die zal mee afhankelijk zijn van de relatie met de nabije
omgeving. Daarom worden ook inspanningen geleverd om de woonkwaliteit van de nabije
Sluisstraat/Glasblazerijstraat en Strijdersstraat op te krikken en de link naar de Vaartkom te
versterken.
Natuurlijk roept een dergelijk ontwikkelingsplan bedenkingen op bij de bevolking. Over de
grootschaligheid, bijvoorbeeld, of over bijkomende verkeershinder. “We denken daarop een
passend antwoord te hebben gevonden,” meent Van Reeth. “Er zijn immers ook veel positieve
elementen voor de omgeving. Zo bijvoorbeeld zal de woonkwaliteit van Wilsele-dorp verbeteren met de openstelling van Keizersberg als openbaar park en met een nieuwe fiets- en
voetgangersbrug over de Lüdenscheidsingel.”
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Van buurtleven in de Vaartkom kan je voorlopig moeilijk spreken, vindt Van Reeth. Daarvoor
telt het gebied vandaag te weinig bewoners. Het zal wel even duren voor dat echt op gang
komt, vermoedt hij. “Het gaat tenslotte om de ontwikkeling van een totaal nieuwe stadswijk,
waarvan de bouw wellicht twee decennia in beslag neemt. Het masterplan voorziet de nodige
stimulansen om het buurtleven op gang te trekken. Zo is er veel aandacht voor kwaliteitsvolle publieke ruimte in de hele Vaartkom. Daarnaast ambiëren we, met het behoud van een
aantal oudere gebouwen, de oorspronkelijke spirit van de Vaartkom voor een stuk te bewaren.
Tegelijkertijd hopen we dat er een grote diversiteit aan stedelijke functies zal ontstaan: wonen,
kleinere bedrijven, culturele verenigingen, handel en horeca, … Dit zal het sociaal leven in de
Vaartkom zeker ten goede komen. ”
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