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Beste Vlaams-Brabanders,

Zondag 4 oktober zetten we de deuren van het provinciehuis wijd 
open. Iedereen is welkom en kan die dag komen ontdekken wat  
het provinciebestuur zoal doet en hoe het werkt. De voorzitter van  
de provincieraad vertelt daar in dit nummer meer over. We 
willen ons als bestuur open opstellen. We willen de bevolking 
van Vlaams-Brabant actief informeren over ons beleid en onze 
initiatieven. Daarom brengen we vier keer per jaar dit magazine uit 
en hebben we elk kwartaal een aantal programma’s op  
de regionale TV. De website www.vlaamsbrabant.be biedt een 
volledig overzicht van waar we mee bezig zijn en wordt zeer druk 
bezocht. Ieder die dat wenst, kan documenten opvragen: er is 
openbaarheid van bestuur. Wie een probleem ervaart kan  
een klacht indienen, die wordt altijd onderzocht. 

Vlaams-Brabant bestaat 20 jaar als zelfstandige provincie en sedert 
de start willen we een open beleid voeren. Vooral ook door  
de dialoog aan te gaan en samenwerking te zoeken met de vele 
partners: in de eerste plaats de lokale overheden; ook de vele 
organisaties en verenigingen uit de sociaal-economische wereld, 
uit het culturele veld, uit de jeugd- en sportsector uit de milieu- en 
natuurbeweging, uit het welzijnsveld en nog veel meer. Die open 
opstelling en samenwerking, ten aanzien van zowel de individuele 
inwoner als van de vele verenigingen en instellingen, daar willen 
we de nadruk blijven op leggen. Het is met zijn allen samen en 
door goed overleg dat we de beste oplossingen kunnen vinden 
voor de uitdagingen en problemen waar Vlaams-Brabant voor 
staat. Aarzel niet om op zondag 4 oktober op bezoek te komen  
in het provinciehuis in Leuven.

Namens de deputatie, 
Lodewijk De Witte,  
Provinciegouverneur
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'HOE ZIET ONS DAGELIJKSE LEVEN ERUIT OVER PAKWEG 
DERTIG JAAR? HOE WONEN WE? WAAR WERKEN WE EN 
HOE GERAKEN WE ER?' VRAGEN DIE GEDEPUTEERDEN 
JULIEN DEKEYSER (RUIMTELIJKE ORDENING) EN TIE ROEFS 
(LEEFMILIEU) ZICH NU AL STELLEN. GEEN SLECHT IDEE, 
WANT DE KLIMAATAMBITIES VAN DE PROVINCIE EN DE 
VERWACHTE STERKE BEVOLKINGSGROEI VORMEN FLINKE 
UITDAGINGEN. DE SLEUTEL VOOR ONZE TOEKOMST LIGT IN 
HOE WE OMSPRINGEN MET ONZE RUIMTE EN MOBILITEIT. DE 
PROVINCIE WERKT DAAROM VOLOP AAN EEN NIEUWE VISIE 
OP HAAR RUIMTELIJKE BELEID.

Onze ruimte is 
onze toekomst

Hoe leven we morgen in Vlaams-Brabant?
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"Een mix van openbaar 
vervoer, een goed 

uitgerust wegennet en 
veilige fietspaden."
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Vlakbij de school ook. De bus 
stopt op maar een minuutje 
stappen en het kantorenpark 
waar je werkt ligt aan het ver-
nieuwde treinstation. Bij mooi 
weer neem je de fiets, want 
de fietssnelweg brengt je er 
veilig en bijna zonder een auto 
te kruisen. Na het werk ga je 
met de kinderen nog even te 
voet naar het park. Fictie? De 
provincie geeft ons leven van 
de toekomst vandaag al vorm. 

Meer Vlaams- 
Brabanders
Waarom? Omdat er enke-
le flinke uitdagingen op ons 
af komen. Vlaams-Brabant 
streeft immers naar klimaat-
neutraliteit. Dat betekent dat 
leven, wonen en werken in 
Vlaams-Brabant in de toe-
komst nog amper impact zal 
hebben op het klimaat. Daar-
om mogen we met z'n allen 
niet meer broeikasgassen uit-

Samen nadenken  
over onze ruimte
De provincie denkt na over 
een nieuw ruimtelijk beleid. 
Eentje dat komaf maakt met 
verdere lintbebouwing in het 
groene buitengebied, want 
dan heb je nog meer auto's 
nodig. Tien jaar geleden werd 
het ruimtelijk structuurplan 
Vlaams-Brabant goedge-
keurd. Welnu, het is tijd om 
dat plan grondig te herzien. 
Een nieuw ruimtelijk plan dat 
het beleid de volgende tien 
jaar stuurt. 

Het provinciebestuur betrekt 
daarbij de gemeentebesturen 
en de organisaties uit het mid-
denveld die ons allemaal ver-
tegenwoordigen. 

stoten dan de bossen in onze 
provincie kunnen opnemen. 
Als je weet dat Vlaams-Bra-
bant vandaag de dichtst be-
bouwde provincie is van het 
land, met de meeste files en de 
grootste bedrijvigheid, weet 
je voor welke uitdaging we 
staan. Bovendien wacht ons 
een sterke bevolkingsgroei, de 
volgende twintig jaar komen 
er minstens 85.000 inwo-
ners bij. Nog meer files? Nog 
meer open ruimte aansnijden?  
Liever niet, toch?

Daarom gaat de provincie nog 
veel verder dan investeren in 
huisisolatie of het promoten 
van duurzame energie. Denk 
aan de herinrichting van de 
stationsomgevingen van Aar-
schot, Diest, Tienen en Haacht 
die er zitten aan te komen. 
Aan de fietssnelwegen richting 
Brussel, Diegem en Zaventem. 
Aan de subsidies voor woning-
delen. Maar er is meer nodig.

Stel je een huis voor in de stad of in het centrum 
van je dorp. Een compacte woning, maar heel 
comfortabel en met een laag energieverbruik. 

ONZE RUIMTE IS 
ONZE TOEKOMST

Met uitdagingen en oplossingen
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Meer weten? 
Lees meer over de drie 
sporen van het nieuwe 
ruimtelijke beleid op  
www.vlaamsbrabant.be/
visienota

WONEN DICHT 
BIJ DUURZAAM 
VERVOER
Nieuwe woonprojecten 
worden geconcentreerd 
in de buurt van be-
staande of nieuwe bus-
stations, treinstations 
en fietssnelwegen.
VOORBEELD Regionet Leuven. 
De provincie Vlaams-Brabant 
heeft de krachten gebundeld 
met de stad Leuven, De Lijn 
Vlaams-Brabant, Interleuven, 
het Agentschap Wegen en Ver-
keer en de NMBS. Samen willen 
ze het wegverkeer tegen 2030 
met 20% doen dalen zonder 
dat we minder mobiel worden. 
Het aanbod van openbaar ver-
voer moet daarvoor 2,5 keer 
groter worden dan vandaag en 
het aantal verplaatsingen met 
de fiets moet verdubbelen. Een 
beter aanbod van trein en bus 
is niet genoeg om dit te halen. 
Nieuwe woongebieden en be-
drijventerreinen moeten zich 
ontwikkelen rond haltes van 
openbaar vervoer en in de al 
ontsloten kernen.

Drie sporen
De vernieuwing van het ruimtelijk  

beleid van de provincie focust op drie sporen:

RUIMTE  
VOOR ECONOMIE 
EN KENNIS 
De provincie gaat 
bestaande bedrijventer-
reinen beter benutten 
en moderniseren, en 
nieuwe bedrijvenzones 
die al bestemd zijn, 
effectief realiseren.
VOORBEELD Leuven Mindgate. 
Leuven zit in de Europese top 
als het gaat om het aantal pa-
tenten in de gezondheidszorg. 
Er werken 10.000 mensen in 
de stad in de gezondheidssec-
tor en meer dan 12.000 in tal 
van technologische sectoren. 
Maar de concurrentie van an-
dere Europese regio's neemt 
toe. Daarom wil de stad zich 
beter op de internationale 
kaart zetten als kennis- en 
gezondheidsmetropool en 
start ze het project Leuven 
Mindgate. Bedoeling is om 
meer internationale fondsen, 
topwetenschappers en inves-
teerders naar Leuven te halen.

RUIMTE VOOR 
HET KLIMAAT 
De provincie speelt 
een voortrekkersrol in 
energiebesparing en 
de omschakeling naar 
hernieuwbare energie.
VOORBEELD Energieatlas. 
Waar is er in Vlaams-Brabant 
ruimte voor een duurzaam 
energieproject? En op welke 
hernieuwbare energievorm 
kan de provincie het best in-
zetten? Het provinciebestuur 
gaf aan de Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onder-
zoek (VITO) de opdracht dit 
uit te zoeken. Het resultaat 
worden energiekansenkaar-
ten die worden gebundeld in 
een energieatlas. 

"Willen we overal 
stilstaan of nog 

vooruit kunnen?"

2

3

1
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De ruimte in Vlaams-Brabant is beperkt en we 
moeten er spaarzaam mee omspringen. Wat 

betekent dat voor ons? Experts Katrien Putzeys 
(diensthoofd ruimtelijke ordening) en Stephan 
Reniers (ruimtelijke planner) van de provincie 

Vlaams-Brabant leggen uit.

Ik droom van een betaalbaar  
huisje op het platteland. Is dat 
nog haalbaar in de toekomst?
'Een nieuwe woning met een eigen tuin 
drijft ons naar plekken waar dit nog betaal-
baar is. Ver van de tewerkstellingscentra of 
in de laatste open restjes in lange stroken 
lintbebouwing. Dat zorgt voor druk op de 
open ruimte die er ons nog rest. We kun-
nen de behoefte aan bijkomende wonin-
gen opvangen zonder nieuw gebied aan 
te snijden. Ook op het platteland, door 
de bestaande kernen te versterken en zo 
de open ruimte te vrijwaren. Als we reke-
ning houden met duurzame mobiliteit, is 
het nog zinvoller in te zetten op compacte 
woningen in de stad en de stadsrand of 
aan knooppunten van openbaar vervoer.'

Met het openbaar vervoer?  
De trein zit nu al overvol.  
Als hij al op tijd is.
'Onze ruimtelijke ordening ligt aan de basis 
van onze mobiliteitsproblemen. Vandaag is 
onze leefomgeving ingericht op maat van 
de auto. Een andere ruimtelijke ordening 

"Wonen, werken, natuur, 
open ruimte. Creatieve 

oplossingen zijn nodig om 
de ruimte te delen."

Wat met mijn ruimte?

KOSTBARE RUIMTE - 11

Veilige schoolomgevingen met ruimte 
voor voetgangers en fietsers.

Ons bevolkingsaan-
tal groeit en mensen 
moeten plaats heb-
ben om te wonen.

we kunnen aanwenden. Zonne-energie en 
biomassa, bijvoorbeeld. Maar ook minder 
gekende bronnen zoals aardwarmte en 
restwarmte van bedrijven. Zelfs uit het af-
valwater in onze riolen kan je warmte halen. 
Welke bron is waar het meest geschikt? Dat 
zoekt de provincie uit.'

Ik breng de kinderen met de  
auto naar school. Dat is veiliger.
'Als we dat allemaal doen, wordt het nog 
drukker en onveiliger aan de schoolpoort. 
De provincie ondersteunt al jaren de inrich-
ting van veilige schoolomgevingen, waar 
voetgangers en fietsers de nodige ruimte 
krijgen. De provincie investeert ook in bijko-
mende fietsverbindingen tussen woonplek-
ken en scholen, bedrijven of stadscentra om 
zo meer mensen op de fiets te helpen. Zo 
wordt het toch veilig aan de schoolpoort. 
En fietsen is gezond. Een juiste ruimtelijke 
ordening is ook hier een deel van de op-
lossing: door nieuwe woningen dicht bij de 
school in te planten of goed te ontsluiten 
met fietssnelwegen of openbaar vervoer, 
kiezen minder ouders voor de auto.'

Krijgen bedrijven al niet genoeg 
ruimte in Vlaams-Brabant?
'Meer dan 180 hectare aan bedrijventer-
reinen is er de afgelopen jaren gecreëerd 
door het provinciebestuur van Vlaams- 
Brabant. Maar de ruimte is schaars en 

is dus nodig als we een efficiënt openbaar 
vervoersnet willen uitbouwen. Door wonen 
en werken te concentreren in stads- en 
dorpskernen worden verplaatsingen verkort 
tot fiets- en wandelafstand. Het openbaar 
vervoer kan zich dan bundelen en concen-
treren op regionale verplaatsingen. Dus in 
plaats van een groot aantal verschillende 
buslijnen met te weinig frequentie, snelheid 
en capaciteit, kan er dan geïnvesteerd wor-
den in hoogwaardige lijnen op belangrijke 
assen. Met meer capaciteit, meer comfort, 
een grotere stiptheid en snelheid.'

Geen windmolens in mijn tuin! 
Vlaams-Brabant heeft geen 
plaats voor groene energie.
'Vlaams-Brabant is de meest dichtbebouwde 
provincie van het land en de nationale lucht-
haven maakt de ruimte voor grootschalige 
windenergie beperkt. Maar windenergie is 
maar een deel van de groene energieop-
lossingen. De provincie onderzoekt waar er 
nog wel mogelijkheden zijn om projecten 
van windenergie vorm te geven, maar ook 
welke andere duurzame energiebronnen 

daarom moeten we nu inzetten op hoe 
we al onze bedrijventerreinen beter kun-
nen benutten. Daarom onderzoekt de 
provincie hoe we de terreinen intensiever 
kunnen gebruiken en hoe we ze kunnen 
inrichten zodat ze klaar zijn voor de toe-
komst. We bekijken elk bedrijventerrein 
als een volwaardig stadsdeel, met fiets-
routes, parkings, groen en hernieuwbare 
energieprojecten.  De provincie trekt de 
volgende vijf jaar elk jaar 300.000 euro uit 
voor de optimalisatie van bestaande be-
drijventerreinen.'

Er wonen steeds meer mensen in 
Vlaams-Brabant. Gaan we onze 
provincie helemaal volbouwen?
'We moeten spaarzaam omspringen met 
onze ruimte. Ons bevolkingsaantal groeit 
en mensen moeten wonen, maar er is ook 
ruimte nodig voor bedrijven, voor land-
bouw, voor onze kwetsbare natuurgebie-
den en ons waardevol landschap. Ook die 
ruimte moeten we koesteren. Bovendien 
komen er nieuwe uitdagingen op ons af 
waarvoor we ruimte nodig hebben. 

Door de klimaatsverandering moeten we 
aandacht hebben voor de waterproble-
matiek, het behoud van onze biodiversi-
teit, de voedselproductie en groen in onze 
steden. De ruimte delen vraagt creativi-
teit. Bijvoorbeeld, scholen die hun infra-
structuur in het weekend ter beschikking 
stellen van de buurt, crèches vlakbij bus-
haltes, landbouwers die hun producten 
lokaal verhandelen en in het weekend ijs 
verkopen aan recreanten. Samen met de 
Vlaams-Brabanders gaan we op zoek naar 
creatieve oplossingen om onze ruimte zo 
goed mogelijk te benutten.'  

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerden 
Julien Dekeyser en Tie Roefs
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Sociale  
economie.  
Ook voor jou?
Heb je er al eens bij stilgestaan of een 
sociale-economiebedrijf ook jou kan 
helpen? Hun producten en diensten  
zijn even divers als hun werknemers.  
De provincie Vlaams-Brabant telt ongeveer 
vijftig bedrijven met een sociaal doel.  
Ze stellen mensen tewerk met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

In de brochure 'Sociale economie. Ook 
gewoon voor u!' vind je een handig 
overzicht van hun aanbod. Bestel deze 
gratis brochure via e-mail of de website. 

 sociale.economie@vlaamsbrabant.be

 wwww.vlaamsbrabant.be/ookvooru

De provincie Vlaams-Brabant stimuleert echte 

Noord-Zuiduitwisseling. Verenigingen, scholen en 

organisaties die een uitwisselingsproject uitwer-

ken met een partner in het Zuiden, komen in 

aanmerking voor een subsidie tot 12.500 euro en 

tot 80% van de totale projectkost. 

De uitwisselingsprojecten moeten verder gaan dan 

een louter interculturele kennismaking en leiden 

tot een concrete realisatie waar alle partners bij 

betrokken worden. Bijvoorbeeld, een tentoonstel-

ling, een spel, een werkboek, een leerlingenvolg-

systeem of een videoproductie. Met het nieuwe 

provinciereglement wil de provincie structurele, 

duurzame samenwerkingsverbanden opbouwen 

tussen Noord en Zuid.  

De deadline voor het indienen van een subsidie-
aanvraag is 30 september 2015. Alle informatie 
op www.vlaamsbrabant.be/noordzuiduitwisseling

 www.vlaamsbrabant.be/noordzuiduitwisseling

Equitrail  
Vlaams-Brabant  
rond Brussel
Al van toen graven en hertogen door de bossen, kasteelparken 
en jachtdomeinen van de Groene Gordel draafden, is de 
regio een echt ruiterparadijs. En dat is nog steeds zo, want 
het nieuwe Equitrail Vlaams-Brabant rond Brussel is goed 
voor 430 kilometer zorgeloos en vrij ruiteren door de mooiste 
landschappen. De hoofdlus is 230 kilometer lang, maar zeven 
ruiter- en menroutes brengen je telkens dieper de Groene Gordel 
in. Naar de glooiingen van het Pajottenland, de velden van de 
Brabantse Kouters of het groene valleien van het Dijleland. 

De kaart met infogids van het Equitrail Vlaams- Brabant rond Brussel 
kost 6 euro. Te bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be

 www.toerismevlaamsbrabant.be

VLMS-BRBNT KORT - 13

430 kilometer 
zorgeloos en 
vrij ruiteren 

door de mooiste 
landschappen

Ben jij een  
burenbemiddelaar?
Een blaffende hond. Overhangende takken van een boom. 
Zwerfvuil. Geurhinder. Het zijn vaak kleine, alledaagse conflic-
ten die zich ophopen en de leefbaarheid in een wijk of tussen 
buren verzieken. Een goede bemiddeling helpt veel problemen 
van de baan. De provincie organiseert een opleiding tot buren-
bemiddelaar. Wil jij je gemeente vrijwillig helpen bij het bemid-
delen tussen buren? Ben je integer, disreet en communicatief? 
Schrijf je dan in via burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

Na een verkenningsgesprek word je al dan niet toegelaten tot de 
opleiding. Deze opleiding vindt plaats op de vrijdagen 2, 9, 16, 23  
en 30 oktober van 9 tot 17 uur, en op vrijdag 20 november van 9  
tot 16 uur. Telkens in het Provinciaal Centrum voor Vorming en  
Opleiding (PIVO) in Relegem. Meer informatie:

 www.vlaams brabant.be/burenbemiddeling

Nog een laatste keer dit jaar genieten van alle attracties van het  
Provinciedomein Huizingen? Kom dan naar het slotfeest op  
27 september, van 14 tot 17 uur. Niet alleen voor een boottochtje op 
de roeivijver, een rit in de minicars of op het toeristentreintje, maar ook 
voor de sprookjesachtige straatanimatie en de ronduit adembenemende 
schouwspelen. Vergeet geen allerlaatste zomervakantiekiekje van 2015 
te nemen met de Camera Nostalgica.   

Putteke Winter
Als de zomer dan helemaal afgesloten 

is, kan je alvast uitkijken naar Putteke 

Winter. Sfeervolle avonden vol magie, 

mysterieuze wandelingen, acrobatie en 

spektakel in elk provinciedomein.

 Op de hoogte blijven?  
Volg de provincie domeinen  
op  Facebook!

Eindeseizoensfeest 
in Provinciedomein 
Huizingen

Echte  
Noord-Zuid-
uitwisseling

"Duurzame 
samenwerking tussen 

Noord en Zuid"

 9 OKTOBER   
Provinciedomein Kessel-Lo

 21 NOVEMBER   
Provinciedomein  
Het Vinne, Zoutleeuw

 5 DECEMBER   
Provinciedomein  
Halve Maan, Diest

 16 JANUARI 2016    
Provinciedomein Huizingen
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PROGRAMMA 

SUPERKORT
19 vernieuwen-
de projecten 
woningdelen

1.396.094 euro 
subsidies aan 
gemeenten 
voor aanleg 
nieuwe fiets-
paden

48.053 euro 
subsidies voor 
veiligere 
schoolomge-
ving Bertem

Dagopvang 
geeft steun aan 
mantelzorgers

1000ste advies 
Steunpunt 
Duurzaam 
Bouwen

Provincie kan 
tegen 2040 
klimaat- 
neutraal zijn

Start werken 
Sven Nys Cy-
cling Center

Het provinciale muziekconcours Rockvonk 
gaat al sinds 2000 op zoek naar het strafste 
jong muzikaal talent uit de regio. Naar 
aanleiding van het twintigjarige bestaan van 
de provincie Vlaams-Brabant is het hoog tijd 
voor een stevig feestconcert op 3 oktober 
in Het Depot. Voor de afterparty zorgt het 
DJ-duo Mensch, Erger je Niet. Niet te missen, 
dus! En misschien helemaal gratis, als je een 
van de 25 duotickets voor dit concert wint. 
Beantwoord de vraag en wie weet ben je er 
ook bij.

Welke groep won de allereerste  
editie van Rockvonk in 2000?

Stuur je antwoord en je contactgegevens 
naar jeugddienst@vlaamsbrabant.be voor 
15 september 2015. De winnaars worden 
persoonlijk gecontacteerd.

 www.rockvonk.be

Open 
Monumentendag 
13 september
Tijdens de Open Monumentendag op 
zondag 13 september kan je kennismaken 
met de Monumentenwacht Vlaams-
Brabant. De monumentenwachters 
inspecteren waardevolle gebouwen en 
ander erfgoed. Ze beklimmen daarvoor 
vaak op spectaculaire wijze torens en 
gevels. Op de Catalasite in Huizingen –  
een voormalige papierfabriek - geven ze 
daar een demonstratie van. 

Je kan een rondleiding door de site 
meepikken en meer over de geschiedenis 
en toekomstplannen te weten komen.  
Ook het Belevingscentrum '14-'18 in 
Tildonk zet de deuren open. 

 www.vlaamsbrabant.be/ 
openmonumentendag

Vlaams- 
Brabant barst 
(van talent)

Rockvonk 2015
Rockvonk bestaat vijftien  
jaar en de nieuwe editie  

loopt alweer volop. Ontdek zelf  
hoe straf het rocktalent van 

Vlaams-Brabant is en pik een van 
de voorrondes, de halve finales 

of zelfs de finale mee. 

VOORRONDES

 VRIJDAG 18/9 
jeugdhuis Tijl - Diest

 ZATERDAG 19/9 
Mekitburn Festival  

Vilvoorde

 VRIJDAG 25/9 
jeugdhuis De Zoenk  

Kessel-Lo

 ZATERDAG 26/9  
jeugdcentrum  

De Kazerne - Halle

HALVE FINALES

 VRIJDAG 23/10  
De Klinker   
Aarschot

 ZATERDAG 24/10   
Nijdrop   
Opwijk

FINALE

 ZATERDAG 5/12  
Het Depot 
Leuven

Nieuws van de 
provincieraad

VLMS-BRBNT KORT - 15

Bovenlokaal functioneel  
fietsroutenetwerk breidt uit
De provincieraad keurde de uitbreiding van het bo-
venlokaal functioneel fietsroutenetwerk goed van 
2.375 naar 2.406 kilometer. De belangrijkste veran-
dering is de toevoeging van de nieuwe fietssnelweg 
Mechelen-Vilvoorde. Gemeenten die investeren in 
fietsinfrastructuur op dit bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk kunnen voor fietspaden tot 80% 
en voor fietssnelwegen tot 100% subsidies krijgen.

Nieuwe fietsbrug over Brusselse Ring
De Brusselse Ring vormt binnenkort geen hinder-
nis meer voor fietsers op de HST-fietssnelweg tus-
sen Leuven en Brussel. De provincie en het Agent-
schap Wegen en Verkeer slaan de handen in elkaar 
en bouwen vanaf 2017 een nieuwe fietsbrug. Die 
vormt de ontbrekende fietsschakel tussen Zaven-
tem en het treinstation van Diegem. Fietsers zul-
len via nieuwe fietsopritten gemakkelijk en vei-
lig kunnen aansluiten op de HST-fietssnelweg. In 
een later stadium komt er ook een fietsverbinding 
naar de luchthaven. De nieuwe brug en aanslui-
tende fietsinfrastructuur, in totaal 1.7 km, kost  
13,3 miljoen euro. 

 www.vlaamsbrabant.be/hst

Tellingen op  
het FietsGEN
In september en oktober 2014 telden 
provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse 
Agentschap Wegen en Verkeer het fietsverkeer 
op de geplande fietssnelwegen in de Rand 
rond Brussel. Deze fietstelling dient als nulmeting 
voor het FietsGEN, het netwerk van fietssnelwegen 
in de Brusselse regio dat Brussel, Vlaanderen en 
de provincie samen uitttekenden. 
Op zeven weken tijd werden 210.000 
fietsbewegingen geteld op 22 meetpunten. 

Uit de telling blijkt dat autoluwe fietswegen 
die afgescheiden zijn van het autoverkeer het 
populairst zijn. De meest gebruikte fietsroutes 
zijn de fietssnelweg langs het kanaal 
(Halle-Brussel-Vilvoorde) en de 
Zenne (Mechelen-Vilvoorde) en 
de fietssnelweg tussen Leuven 
en Brussel (HST-route).

 www.vlaamsbrabant.be/fietssnelwegen

"Over vijf jaar  
vijf keer zoveel fietsers 

in Vlaams-Brabant"

210.000
fietsbewegingen 
 gemeten in septem-
ber en oktober 2014 
op 22 meetpunten.

14%
Van alle fietsbewegingen 
zijn gemeten langs de 
fietssnelwegen langs het 
Kanaal en de Zenne.

500%
Onze doelstelling? 
5 keer meer fietsers 
in de regio 
tegen 2020.

Snelle, veilige fietspaden

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2015
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Provincie geeft land- en  
tuinbouwbedrijven gratis 

beplantingsadvies  

ALS GEGOTEN IN 
HET LANDSCHAP

De nieuwe loods van landbouwer Koen Hendrix is geen 
idyllische vierkantshoeve. Toch past de moderne loods 
als gegoten in het landschap van het charmante dorpje 
Oorbeek, bij Tienen. Koen deed beroep op het gratis 

advies van de provincie Vlaams-Brabant. 

Landschapsarchitect Erwin Dunon teken-
de een doordacht beplantingsplan uit, 
met een knipoog naar het Kasteel van 
Oorbeek wat verderop.

Bij de aanvraag van de bouwvergunning 
moest landbouwer Koen een beplantings-
plan voorleggen. Maar hoe laat je een 
moderne landbouwloods opgaan in een 
landschap van velden en enkele kleine 
landschapselementen? Koen klopte aan 
bij landschapsarchitect Erwin Dunon van 
de provincie Vlaams-Brabant. 'Eerst ging 
ik kijken naar de omgeving. Hoe ziet het 
landschap er uit? Welke groenaanplantin-
gen zijn er? Zijn er kleine landschapsele-
menten? Een standaardprocedure', vertelt 
de architect. 'De statige dreef naar het 
Kasteel van Oorbeek valt op. Die dreef 
hebben we herhaald. Een kopie, of laten 
we zeggen, het kleine broertje.'

Onderhoudsvriendelijk
De nieuwe toegangsweg naar de loods 
krijgt daardoor een vleugje adellijke allure. 
Achttien veldesdoorns staan aan weers-
kanten van een kaarsrechte dreef. Onder 
de bomen groeit een bodembedekker. 
Dat maakt het onderhoudsvriendelijk. 
'Heel belangrijk op een boerderij want de 
landbouwer heeft het druk genoeg', lacht 
Koen. Ook de bomen zelf vergen weinig 
onderhoud en werpen geen al te grote 
schaduw op het aanpalende veld.

Streekeigen groen
Een nieuwe heg van haagbeuk, vlier, ha-
zelaar en rode kornoelje filtert het zicht op 
een groot deel van de loods. 'We willen 
het gebouw niet wegsteken achter een 
groen scherm van zes meter hoog. 

Dat zou trouwens niet passen in de om-
geving', zegt architect Erwin. 'We hebben 
gekozen voor een heg in plaats van een 
nette haag. Een heg mag al wat wilder 
zijn, dat maakt het onderhoud gemakke-
lijker en oogt natuurlijker. De streekeigen 
planten zijn dan weer een troef voor de 
biodiversiteit. En door verschillende soor-
ten te gebruiken, blijft de heg langer groen 
en vermijd je dat een ziekte alle planten  
zou aantasten.' Landbouwer Koen is blij 
met het resultaat. 'Het oog wil ook wat', 
zegt hij. 'Buren en wandelaars storen 
zich niet aan ons landbouwbedrijf en wij 
werken liever in een mooie omgeving.  
Wie niet?' Advies is gegeerd, Erwin advi-
seert elk jaar wel veertig landbouwbedrij-
ven in Vlaams-Brabant.

Ruimte voor landbouw
Elk jaar onderhouden land- en tuinbou-
wers in onze provincie maar liefst 87.000 
hectare gronden. Dat lijkt veel, maar die 
ruimte is niet voldoende om al ons voed-
sel lokaal te produceren. En net dat lokaal 
voedsel draagt ook bij aan klimaatneutra-
liteit. Onze producten behoren bovendien 
tot de top in de wereld en zijn een deel 
van ons erfgoed, denk maar aan witloof 
en druiven. Tot slot profiteren ook recre-
anten en bewoners mee van het prachtig 
onderhouden landschap. De Vlaams-Bra-
bantse land- en tuinbouwers zijn dan ook 
belangrijke bewaarders van de schaarse, 
open ruimte. 

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde 
Monique Swinnen

"De statige dreef naar 
het Kasteel van Oorbeek 
valt op. Die dreef hebben 

we herhaald."

Landschapsarcitect Erwin voorbeelden van hoe het ook kan
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Kleurrijke berm, levendige berm
Onze koesterbuur de wilde bij houdt van bermen vol kleur.

Misschien vraag je je ook af waarom de 
gemeente de bermen niet regelmatiger 
maait. Moet dat gras zo lang langs de 
kant van de weg, de beek of de spoorlijn? 
Dat staat slordig, niet? Liever een strak-
ke, propere berm dan al dat verwilderd 
groen! Toch?

Bron van stuifmeel
Maar wist je dat bermen een onmisbaar 
leefgebied en vaak laatste toevluchtsoord 
zijn voor veel dieren en planten? Goed 
beheerde bermen zijn hotspots van leven 
voor onze koesterburen. Wilde bijen halen 
hun stuifmeel uit de bloeiende planten in 
de bermen. Een te vroege maaibeurt van 
beemdkroon zorgt bijvoorbeeld voor gro-
te hongersnood bij de knautiabij. Bermen 
vormen het leefgebied van diertjes als de 

hazelworm, de bruine vuurvlinder  en de veld-
krekel. Andere soorten maken van de bermen 
gebruik om te migreren van natuurgebied 
tot natuurgebied. Heel nuttig in een drukbe-
woonde provincie als Vlaams-Brabant. Boven-
dien oogt een berm vol kleurrijk plantenleven 
ook gewoon mooier dan een strakke grasmat.

Het Bermdecreet
Tot 1984 mochten gemeenten en andere 
bermbeheerders al dat leven met pesticiden 
te lijf gaan. Maaien mocht het hele jaar door. 
Gelukkig bracht het Bermdecreet van 27 ju-
ni 1984 daar verandering in. Bermen mogen 
vandaag niet  voor 15 juni gemaaid worden 
en een eventuele tweede maaibeurt mag pas 
na 15 september. Na 15 juni is de voorjaars-
bloei grotendeels voorbij en hebben de plan-
ten de kans gehad zaad te vormen. 

Heb je een tuin?  
Dan kan ook jij  
de bijen helpen.

BONTE BLOEMEN
Zaai een perceeltje in met een 

zaadmengsel van een- en tweejari-
ge planten zoals goudsbloem, gele 

ganzenbloem, grote klaproos, dille en 
koriander. Superkleurrijk en een para-

dijs voor bijen en vlinders.

STRAFFE STRUIKEN
Kies de juiste struiken uit. Hazelaar, 

meidoorn, vuilboom, sleedoorn, 
braam en brem zorgen voor nectar en 

stuifmeel.

BOMEN
Plaats voor enkele bomen? Denk dan 
aan wilde en zoete kers, fruitbomen, 
esdoorn, wilg, linde en paarden- en 

tamme kastanje.

VASTE PLANTEN
Ook vaste planten lokken bijen. Witte 
klaver, wilde marjolein en herfstaster 

zijn in trek bij de diertjes.

BIJENHOTEL
Hang een bijenhotel op. Dat kan ook 
als je geen tuin maar een terras hebt.

NESTGAATJES
Laat dode planten met holle stengels 
of uitgeholde bomen staan. Gebruik 
rietmatten of leg her en der blokken 

hout met daarin gaatjes geboord.

ONDERGRONDS
Woel je tuin niet om, nogal wat bijen 

maken hun nest ondergronds.

PUUR NATUUR
Laat chemische bestrijdings- 

middelen achterwege.

SNOEI SLIM
Stel de maai- en snoeimomenten  

af op de bijen.

Wilde bijen en vlinders voelen 

zich thuis in een bloemrijke 

berm. Net als de hazelworm 

en de veldkrekel. En de grote 

pimpernel, een mooie plant, 

komt in Vlaanderen alleen nog 

in bermen voor. Een te vroege 

maaibeurt is nefast voor al 

dat dieren- en plantenleven. 

"Breng kleur en leven in 
je tuin. De bijen zullen 

je dankbaar zijn."
Gedeputeerde Tie Roefs

Worden ze dan afgemaaid, dan vallen 
de zaden op de grond en kunnen ze het 
volgende jaar kiemen. Hetzelfde geldt 
voor de zomerbloeiers, daarom mag een 
tweede maaibeurt pas na 15 september. 
Het maaisel moet binnen de 10 dagen 
worden afgevoerd. Anders wordt de bo-
dem te rijk en daarvan profiteren vooral 
grassen en brandnetels, en daar heeft 
niemand baat bij, ook de dieren niet. Af 
en toe is er toch een afwijking nodig om 
verkeerstechnische, landschappelijke of 
ecologische redenen. Zulke afwijkingen 
staan opgenomen in het bermbeheerplan 
van je gemeente. 

Beleidsverantwoordelijke  
gedeputeerde Tie Roefs

SOLITAIRE BIJ

Bit acernat hit 
facipsapiet

Bermen maaien mag pas na 15 juni 
en opnieuw na 15 september.

FLORA & FAUNA

Wilde bijen zoeken  
hun stuifmeel in bermen.

Bermen zijn 
leefgebieden van 

veel diertjes.

Veel kleur,  
veel leven.
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FLORA & FAUNA

Dag van de  
Grote Ge(k)te

BEGELEIDE WANDELING IN  
HET WANDELNETWERK VAN  

DE GETEVALLEI
Ontdek het wriemelende  

dierenleven in dit ongerept  
stukje natuur.

STAP MEE IN EEN BONTE OPTOCHT  
NAAR DE KAMSALAMANDERHUT

Zodat iedereen weet  
dat het feest begint.

MUZIEK EN STRAATTHEATER
Swingen, lachen, genieten.

GEVECHT TUSSEN RIDDER 
MARCUS AERELIUS WEYNHANDUS 

EN DE ZWARTE RIDDER
Een gevecht dat het lot van de  

Getevallei bepaalt.

GRIME EN SPRINGKASTEEL
Laat je omtoveren tot  

een echte kamsalamander.

EZELSTOCHTEN EN AVONTUUR
Mee op stap met  

een ezel door de vallei.

DRANK EN HAPJES

VERZAMEL DE  
ACTIVITEITENSTICKERS

en win een toffe prijs.

PROGRAMMA

Praktisch
 Zondag 13 september,  
vanaf 14 uur

 Aan de Kamsalamanderhut, 
langs de fietsroute IJzerenweg. 
Parkeren kan je aan het einde 
van de Dotermontstraat in Linter.

Bouwen aan de snuit  
van de Getedraak

Op insectenjacht ...  
net als de boerenzwaluw

"Kijk ... ik ben ..."

Als twee druppels water ...  
op een weidebeekjuffer'

Een stevig feestje voor 

een echte draak? 

Vol natuurexploratie, 

straattheater, kinderanimatie 

en een heus riddergevecht? 

Kom naar de dag van de 

Grote Ge(k)te!

Grote Ge(k)te? Haal de 'k' ertussenuit en 
je hebt Grote Gete. Aan de oever van de-
ze kronkelende rivier in Linter vind je de 
Kamsalamanderhut. Van hieruit vertrekt 
het Kamsalamanderpad dieper de Geteval-
lei in, door vochtige bossen, langs grachten 
en poelen, over graslanden en struwelen. 
Deze mooie lap natuur van 210 hectare is 
het leefgebied van enkele bijzondere koes-
terburen: de ijsvogel, de boerenzwaluw, 
de sleedoornpage, de waterspitsmuis, de 

watervleermuis, de weidebeekjuffer en na-
tuurlijk de kamsalamander.

De Getedraak
De Kamsalamander is de grootste wa-
tersalamander van Vlaanderen, maar het 
diertje is heel zeldzaam. In de poelen van 
de Getevallei voelt hij zich thuis. Rond de 
paartijd pronkt het mannetje met een op-
vallende kam op zijn rug. Daaraan dankt 
hij zijn roepnaam, de Getedraak. 

"Spektakel in de 
Getevallei."

ZONDAG 13 SEPTEMBER
Met jouw dorst help jij mij. Want met 
een deel van de opbrengst maakt de 
provincie mijn leefgebied nog beter.

-  Bon geldig voor één consumptie 
aan de drankenstand. 

- Eén bon per persoon. Kopieën 
worden niet aanvaard. 

- Alleen geldig op  
13 september 2015. 

- Alcoholische dranken  
worden alleen geschonken  
aan personen > 16 jaar.

In en rond de Kamsalamanderhut in Linter
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Als de Nederlanders weten waar het 
Pajottenland ligt, is dat vooral de verdien-
ste van Urbanus. De komiek uit Tollem-
beek zette zijn Pajottenland op de kaart, 
maar ook andersom. Uit het dorpsleven 
onder de kerktoren van Sint-Gertrudis- 
Pede had hij de inspiratie voor zijn mop-
pen en sketches maar te plukken.

'Ons huis stond letterlijk onder de kerkto-
ren', vertelt Urbanus. 'Net als het café van 
mijn nonkel Maurice. Daar heb ik geleerd 
om met alles te lachen. Onze pastoor was 
een geval apart. Hij ging op ziekenbezoek, 
maar alleen daar waar er geuze in huis 
was. Op zaterdag speelden de mannen 
biljart in het café terwijl de vrouwen van 
op de banken tegen de muur toekeken. Te 
wachten tot hun mannen naar huis wilden 
gaan. Een klassieker van mijnheer pastoor: 
Germaine, doe je mond eens open want ik 
krijg mijn keu niet ver genoeg naar achter.'

Urbanus ruilde theaterzalen en zijn akoestische gitaar 
voor festivalweiden en straffer gitaargeweld. Pinkpop 

ging voor de bijl, straks speelt hij een thuismatch op het 
Gordelfestival in het Provinciedomein Huizingen. 'Hier in 

het Pajottenland, in het café van nonkel Maurice onder de 
kerktoren, heb ik geleerd met alles te lachen.'

verdriet of blijdschap. We deden dat liever 
met een flauwe grap. Toen ons ma een 
nieuwe kast had gekocht, zei mijn nonkel 
Maurice: 'die konijnen gaan hier chique 
zitten over een maand of zes.' Dat was 
zijn manier om te zeggen dat hij het wel 
ok vond. Een gewoon antwoord kwam er 
zelden. Die reflex heb ik ook.'

Als tiener wist de nog baardloze Urbain 
al dat hij verhalen wilde vertellen. 'Ik heb 
maar tot mijn vijftien jaar school gelopen. 
Dat komt omdat ik toen al slim genoeg 
was om later voor VTM te werken, zeg 
ik altijd als grap. Als jongeling wilde ik 
strips maken omdat ik te bedeesd was 
om op een podium te kruipen. Maar als 
striptekenaar kon je in die tijd niet op-
boksen tegen de grote namen als Hergé, 
Vandersteen en Sleen. Gelukkig brak toen 
de kleinkunst door. Plots hoefde een op-
treden geen grote show meer te zijn. Een 
jeans, een pullover en een gitaar, meer 
was er niet nodig. Dat kleinkunst- en hip-
piegedoe kwam voor mij net op het juiste 
moment.' De rest is collectieve geschiede-
nis. Tijdens de optredens met het groepje 
Anus namen de grappen tussendoor al 
snel meer plaats in dan de muziek. Urba-
nus ging solo, eerst nog met het aanhang-
sel Van Anus, later zonder. 

Geen djingeldjingel
Met De Fanfaar belooft het er op het Gor-
delfestival stevig aan toe te gaan. Geen 
djingeldjingel, zoals hij zelf zegt, maar 
gonzende elektrische gitaren. 'Op elk van 
mijn albums staat er wel een rocknummer. 
Maar dat kan ik live niet brengen met mijn 
gitaartje. De mannen van De Fanfaar vroe-
gen me een twaalftal jaar geleden of ze 
Gigipeke mochten coveren op een verza-
melalbum.' Van het een kwam het ander 
en na de parochiezalen en theaters, strips, 
televisiesketches, films en andere uitstap-
pen lonkt nu ook de festivalweide.

'Ik stond al op Rock Werchter als gast van 
de Heideroosjes en op Dranouter als gast 
van Zita Swoon', zegt Urbanus. 'Maar 
nog nooit met mijn eigen groep. 

"Ik ben ne 
Pajottelandersman 

en ik zing zoveel 
ik kan over mijn 

heimatje met 
schoonheid 
overladen. 

Vooral de sterke 
stoere Brabantse 
trekmeisjes zijn 
in geen geval te 

versmaden."

Urbanus en De Fanfaar  
op het Gordelfestival

DE LADA VAN DE 
VLAAMSE ROCK

“Met De Fanfaar belooft 
het er op het Gordelfestival 

stevig aan toe te gaan.”

'Op vrijdag konden de mensen gaan biech-
ten, maar de pastoor zat liever in het café 
dan in zijn kerken te wachten. 'Urbainke, 
ga jij eens opletten', zei hij dan. Ik zette 
me dan op de dorpel van de kerk en als er 
iemand kwam, haalde ik snel de pastoor. 
Al die verhalen heb ik wel ergens in een 
sketch of grap verwerkt. Lachen met de 
kerk en de pastoor kon in ons dorp. Maar 
toen ik begon op te treden in West-Vlaan-
deren en Limburg, merkte ik dat de men-
sen niet overal even vrijgevochten waren. 
Ik vond dat niet erg. Hoe meer pastoors 
tegen mij preekten, hoe meer bakskes vol 
met stro ik verkocht.'

Chique konijnenkot
Het ging om meer dan humor, daar onder 
de Pajotse kerktoren. 'We waren allemaal 
simpele werkmensen die hun gevoelens 
niet zomaar toonden. Of dat nu ging om 
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Voor elk evenement
Een griezeltocht organiseren of een edu-
catieve koffer gebruiken? Scholen vinden 
bij de uitleendienst alles wat ze nodig 
hebben. Of een quiz organiseren? Voor 
de quizvragen zorg je zelf, maar voor 
de beamers, schermen, luidsprekers en 
het volledige quizsysteem zorgt de uit-
leendienst. Net als voor alle fuifmateriaal 
voor een knalfeest, maar denk ook aan 
het geluidsregistratietoestel. Liever op 
avontuur? Je vindt er ook GoPro came-
ra's, walkietalkies en slaaptenten.

Veilig en toegankelijk
Maak je evenement veiliger met lichtkran-
ten, geluidsmeters en communicatiema-
teriaal. En toegankelijker met rubberen 
matten en ringleidingen voor slechthoren-
den. Zoek je nog een podium? Die vind je 
in alle maten: voor buiten op de festival-
weide, binnen in de zaal, of speciaal voor 
rolstoelgebruikers. 

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde 
Walter Zelderloo

Meer dan je denkt

WAT HEEFT DE 
UITLEENDIENST 

IN PETTO?

De uitleendienst van de provincie heeft veel meer 
in petto dan je denkt. Al bijna 6.000 verenigingen 

doen er een beroep op. Wedden dat ook jouw 
vereniging of school bij de uitleendienst geschikt 

materiaal vindt? En allicht helemaal gratis..

ENKELE CIJFERS  
OVER DE STOCK  
AAN MATERIAAL

> 400M² 
podiumelementen

> 250 
walkie-talkies

602X 
Pioneer DJ-sets 

> 400M² 
projectieschermen

8.240M² 
Aan podium  
per jaar

1.816X 
Draadloze micro’s 

4.000
ontleningen  
per jaar

2.125X 
Luidsprekersets

> 10KM 
verlengkabel

HOEVEELHEID MATERIAAL  
DAT ONTLEEND WORDT

1.628X 
Beamers

Drie uitleenbalies
Je hoeft nooit ver te gaan, want 
er zijn drie uitleenbalies. In Asse, 
Leuven en Bekkevoort.

 vlaamsbrabant.be/uitleendienst

Muziekapparatuur

Ook voor jeugdverenigingen

UITLEENDIENST - 25

Op zijn 66ste nog op festivals spelen, veel 
rockgoden zouden er jaloers op zijn. 'Al 
voelt het soms of ik met het geraamte van 
Will Tura ben thuisgekomen', lacht Urba-

nus. 'Gelukkig loop ik mentaal een paar jaar 
achter. Als je strips voor kinderen maakt, 
blijft je kinderlijke onnozelheid nog intact.'

Vlaamse karakter
Het Gordelfestival benadrukt met mu-
ziek, sport en andere toffe activiteiten het 
Vlaamse karakter van de streek. 'Ik woon 
aan de taalgrens. Je weet wel: daar wo-
nen de walekoppen en hier wonen de 
goeien', schertst hij. 'Vooral in Nederland 
kunnen ze daar hartelijk om lachen. Dat 
is humor. Twee van mijn zussen zijn ge-
trouwd met Franstaligen, hoor.'

Maar waar de 140 kilometer lange fiets-
lus omheen gordelt –hoofdstad Brussel–, 
daar heeft Urbanus een complexere ver-
houding mee. De verloedering treft hem. 
De verfransing ook. Als jongeling werkte 
hij in Brussel en liep hij avondschool in 
Sint-Lukas aan de Paleizenstraat. 'Ik heb 
me in de stad nooit echt thuis gevoeld', 
zegt hij. 'Als ik iemand aansprak, werd 
ik altijd in het Frans geantwoord. Afin, 
dat is toch ook mijn hoofdstad, dacht ik 
toen. Daarom dat ik de agenten in het 
nummer Scratching Zwaantjes in het 
Frans laat spreken. Ach, ik woon sowieso 
niet graag in een stad. In Brussel of een 

andere. Ik ben een buitenmens. Een sa-
menscholing van meer dan drie man, dan 
voel ik me niet meer op mijn gemak. Dat 
klinkt paradoxaal omdat ik op een podi-
um sta voor duizenden mensen. Maar op 
dat podium sta ik alleen.' 

Beleidsverantwoordelijken gedeputeerden 
Tom Dehaene, Monique Swinnen en 
Walter Zelderloo

"Gelukkig loop ik 
mentaal een paar 

jaar achter."

De Fanfaar is echt goed. In het repetitie-
kot in Zellik timmeren we aan de num-
mers. Zo kreeg Hittentit een intro à la Me-
tallica. Het gitaarspel van De Aarde klinkt 
dan weer als een nummer van de Manic 
Street Preachers. Al die bekende nummers 
krijgen een nieuwe jas.'

Perfecte rock 'n roll is het niet. Daarvoor 
kent Urbanus zijn grenzen te goed. 'Rock 
'n roll met haar op. Bassist Sybren noem-
de me de Lada van de Vlaamse rock. De 
perfecte benaming. Het is mijn taktiek 
om mijn fouten en mijn onkunde te ca-
moufleren door in een optreden een hoop 
opzettelijke fouten te steken. Zo weten de 
mensen niet welke fouten opzettelijk zijn 
gemaakt en welke niet.'

Gemeenschapscentra in de 
faciliteitengemeenten
Herisemwandeling, circusfietstocht 
met giraffen en andere circusacts, 
Familietoer voor klein en stoer + 
baby-, peuter- en kleuterparadijs, 
Run & Bike door het Zoniënwoud.

PIVO
Familiewandeling en demonstraties 
van brandweer, politie en eerste 
hulp.

 www.gordelfestival.be

KOM NAAR HET 
GORDELFESTIVAL  
6 SEPTEMBER 2015
Provinciedomein Huizingen
Start 140 km rond Brussel, 
ridders en kastelen. Erfgoed-
wandeling. MTB-lussen en proef 
de streek fietstochten. Streekpro-
ductenmarkt, straattheater en 
wandelingen door het Pajotten-
land. Urbanus & De Fanfaar.

Bloso-centrum Hofstade
Start 140 km rond Brussel, 
Sportdorpen met natuursporten 
en G-sport. Radio 2 live met de 
Vlaamse Top 50. Kinderdorp 
met de ‘Vertel-wandeling’. 
Proef de Bloso-centra in het 
Proevertjesdorp.

Focusgemeente Londerzeel
Highlandgames en thaiboksdemon-
straties. Wandel-, fiets- en MTB- 
lussen. Bandits en Gene Thomas.

Gene Thomas Bloso
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De verdwenen 
gasopslagtanks 
van de militaire 
luchthaven van 
Relegem

 1  Uitleendienst 
De uitleendienst van de provincie kreeg  
een vestiging op Campus PIVO.

  2  Hoofdtoegang
De spoorbedding die diende voor de 
bevoorrading van de kazerne werd een 
groene toegangsas die heel de site ontsluit. 
De voormalige militaire loodsen zijn verhuurd 
aan bedrijven en organisaties die op een of 
andere manier samenwerken met het PIVO, 
zoals de VDAB, Group 4 Securitas en de Franse 
beveiligingsgroep CNPP.

 3  Recreatie
De twee voetbalvelden worden nuttig gebruikt 
door de voetbalclub Toekomst Relegem.

 4  Groen
Een boeiend en natuurlijk parklandschap, 
met amfibieën in de poelen, zonnige 
bloemenweides, thematuinen vol leven en een 
educatief wandelpad dat er doorheen slingert. 
De betonnen elementen herinneren aan het 
militaire verleden. Een vochtig kwelgebied werd 
ontsloten met vlonderpaden.

 5  PIVO
De oude, militaire gebouwen vormen nu het 
moderne opleidingscentrum van het PIVO: 
de informatica-afdeling, de bestuursschool 
waar lokale ambtenaren vorming krijgen, 
de politieschool, het opleidingscentrum voor 
brandweer en het opleidingscentrum voor 
medische hulpverleners.

 6  Doortrekkersterrein 
De inrichting van een doortrekkersterrein  
voor woonwagenbewoners is nog volop bezig.

 7  CAW 
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) opende een nieuw, knalrood 
dienstencentrum.

 8  Wonen
Een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester 
leverde een knap sociaal woonproject op. 
Vlakbij Brussel en toch betaalbaar. Er verrezen 
38 eengezinswoningen, 36 huurappartementen, 
5 kangoeroe- of duplexwoningen en 92 
parkeerplaatsen waarvan 48 ondergronds.

 9  Ballonloods
De ballonloods uit 1929 is een beschermd 
gebouw. De provincie zoekt nog naar een 
passende bestemming voor dit monument.

26 - 20 JAAR

VAN MILITAIRE  
BASIS TOT GROENE 

CAMPUS PIVO

 Twintig jaar geleden verliet de 
laatste militair kazerne Eckstein

20 JAAR - 27

Toen de jonge provincie Vlaams-Brabant in 1998  
de luchtmachtbasis Eckstein in Relegem kocht, 

was het niet meer dan een afgeleefde en 
vervuilde site vol barakken. Vandaag herleeft 

het domein als een groene campus.

Een toonaangevend oplei-
dingscentrum, met een bio-
divers wandelpark, veilige 
trage wegen en betaalbare 
woningen in een dure regio. 
Een sterk staaltje ruimtelijke 
herbestemming. Als je in de 
buurt bent, moet je eens de 
tijd nemen om over de site te 
wandelen. Een centrale, groe-
ne as brengt je langs oude le-
gerloodsen en andere militaire 
gebouwen. Vandaag zijn die 
in gebruik als politieschool, 
bestuursschool en opleidings-
centra voor brandweer en me-
dische hulpverleners. 

Betaalbaar wonen
Aan de ene kant van de dreef 
zie je achter de loodsen een 
heel nieuwe wijk, goed voor 
86 betaalbare woningen in 
een regio waar wonen duur 
is. Aan de andere kant, voorbij 
de opleidingsgebouwen, vind 
je een bloeiend wandelpark 
vol leven, met thematuinen, 
poelen, een insectenhotel. 

was vervuild en wel zeventig 
loodsen, munitiedepots en ba-
rakken hebben we gesloopt. 
De gebouwen die bleven, kre-
gen een herbestemming als 
administratief hoofdgebouw 
en als opleidingsgebouwen.' 
Eén voor één werden ze ge-
renoveerd, met oog voor 
de historiek van de militaire  
gebouwen.

De inrichting van de hele site 
was daarmee nog lang niet 
rond. Het gewestplan liet trou-
wens niet zomaar alles toe. 
Daarom keurde de provincie 
op 5 september 2008 een Pro-
vinciaal Ruimtelijk Uitvoerings-
plan (PRUP) goed. Dat plan 
deelde het hele gebied netjes 
in vijf zones in: groengebied, 
recreatie, openbaar nut, een 
bufferzone en woongebied.

Geïntegreerde aanpak
Sindsdien is de ontwikkeling 
niet te stoppen. 'Stap voor 
stap, met een geïntegreerde 

Daarnaast is er plaats voor re-
creatie met voetbalvelden en 
een mooi kwelgebied waar 
het heerlijk wandelen is. De 
moderne campus is een groe-
ne en open antenne van de 
provincie Vlaams-Brabant. 
Onherkenbaar veranderd. 
Twintig jaar geleden was je 
trouwens niet verder geraakt 
dan de toegangspoort, waar 
twee nors kijkende soldaten 
de wacht hielden. 

Grote kuis
De voormalige kazerne sloot 
in september 1995 defini-
tief de deuren. Drie jaar later 
kocht de piepjonge provincie 
Vlaams-Brabant het domein 
van 22 hectare om er haar 
bestuurs- en brandweerschool 
te centraliseren. Het Provin-
ciaal Instituut voor Vorming 
en Opleiding - kortweg PIVO 
- was geboren. 'Eerste taak: 
saneren', vertelt directeur Jos 
De Boeck van de provincie 
Vlaams-Brabant. 'De bodem 

"20 jaar geleden was je 
niet verder geraakt dan 

de toegangspoort."

 1

 2

 3

 4

5

6

7
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9
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Vlaams-Brabant is een kennisregio waar 
heel wat onderzoek en innovatie rond voe-
ding gebeurt. De provincie stimuleert dit op 
verschillende manieren.

FFH-campus

In Tienen heeft de voedingsnijverheid een 
historische voet aan de grond, denk maar 
aan de suikerraffinaderij die hier al sinds 
1836 een belangrijke werkgever is. De 
provincie ontwikkelde samen met de Pro-
vinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
Vlaams-Brabant, KU Leuven en de stad 
Tienen de Feed Food Health-Campus, spe-
ciaal voor vernieuwende bedrijven in de 
voedingssector. Met een bedrijventerrein en 
de incubator Food Port waar vernieuwen-
de bedrijven of hun onderzoeksafdelingen 
terechtkunnen.

Projectmanager

Ook in universiteitsstad Leuven gebeurt on-
derzoek naar voeding op hoog niveau. Die 
kennis en innovatie wil de provincie koeste-
ren en stimuleren. Onder de koepel van Flan-
ders Smart Hub - een initiatief van de pro-
vincie, de KU Leuven, VOKA Vlaams-Brabant 
en POM Vlaams-Brabant - werd er zopas een 
projectmanager aangeworven. Het is zijn 
taak om heel concrete projecten op touw te 

ANTWOORD

Stel jouw vraag  
aan de provincie
Heb jij ook een prangende vraag 
waarbij de provincie je kan helpen? 
Contacteer ons dan via:

 info@vlaamsbrabant.be

 Provincie Vlaams-Brabant,  
Communicatiedienst 
Provincieplein 1, 3010 Leuven

VRAAG VAN  
DE LEZER

"Gezonde voeding  
vind ik heel  

belangrijk. Wat doet 
de provincie om onze 

voedingsindustrie 
te ondersteunen?"

An, 37 jaar

zetten om de voedingssector te versterken, 
samenwerking tussen de voedingssector en 
kennisinstellingen te bevorderen en investe-
ringen aan te trekken.

Streekproducten

Innovatie en onderzoek zijn belangrijk, 
maar traditie en ambacht zijn dat ook. Via 
de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant 
steunt de provincie de streekproducenten 
in Vlaams-Brabant. Zo herken je de echte, 
Vlaams-Brabantse streekproducten aan hun 
eigen label. De vzw zorgt voor de promotie 
in binnen- en buitenland.

Expo Milano

Heel de wereld weet binnenkort trouwens 
wat Vlaams-Brabant te bieden heeft op 
het vlak van innovatie, technologie en on-
derzoek in de voedingssector. Op de Expo 
2015, de Wereldtentoonstelling in Milaan, 
zet de provincie de voedingssector in de kij-
ker tijdens de Vlaams-Brabantse week van 
14 tot 17 oktober. Het thema van de expo 
is ‘Voedsel voor de planeet, energie voor 
het leven’. 

 Youtube zoekterm  
'Vlaams-Brabantse innovaties in Food' 
of kijk rechtstreeks op 
www.vlaamsbrabant.be/milaan

Beleidsverantwoordelijke gedeputeerde 
Marc Florquin

28 - 20 JAAR LEZERSVRAAG - 29

1920 
Het Belgische leger 
koopt een stuk grond 
van 3,44 ha 
in Relegem.

1940
De Duitsers  
bezetten de 
kazerne.

1965
De 23e Wing Logistiek, 
een logistieke tak van 
de luchtmacht, krijgt 
haar basis in Relegem.

1998
Provincie  
koopt de site.

2010
Start  
herinrichting

2015
Oplevering sociaal 
woonproject met  
86 woningen.

2008
Goedkeuring van  
het Provinciaal  
Ruimtelijk  
Uitvoeringsplan.

Meer informatie?
Alle informatie over  
de PIVO-site vind je op:

 www.vlaamsbrabant.be/pivo

Wonen vlakbij een landschapspark

Met alle comfort

Duurzaam en betaalbaar wonen Het PIVO is ook opleidingscentrum voor de brandweer

Appelenoogst in Brussegem

tel, en dat alles wordt beheerd volgens 
het principe van het Harmonisch Park-  
en Groenbeheer. 

'En dan is er nog het nieuwe woonproject. 
Goed voor 86 duurzame kwaliteitswonin-
gen tegen een sociale prijs. De provincie 
heeft de grond onder de marktprijs aan-
geboden aan de sociale huisvestingsmaat-
schappij. Daardoor kan de prijs gedrukt 
worden. Zo werkt de provincie rechtstreeks 
mee aan betaalbaar wonen in het stedelijke 
gebied rond Brussel.' 

Beleidsverantwoordelijke  
gedeputeerde Tom Dehaene

aanpak', vertelt directeur Jos. 'Dat bete-
kent dat we de site ontwikkelen samen 
met de gemeente Asse en met respect 
voor de buurt, maar ook dat we ver-
schillende beleidsdomeinen van onze 
provincie integreren. Zo hebben we een 
waterbeheerplan opgesteld voor de hele 
site, met een gescheiden rioleringstelsel, 
ondergrondse waterbekkens en een na-
tuurlijk opvangsysteem van poelen en wa-
di's. Die waterbekkens dienen niet louter 
voor de opvang van overtollig regenwater. 
Het gebufferde water wordt ook gebruikt 
als bluswater door de brandweerschool.' 
Ook de mobiliteit werd bekeken. Verdwe-
nen buurtwegen verschenen opnieuw als 
autovrije fiets- en voetgangersverbindin-
gen. De biodiversiteit krijgt vrij spel in het 
landschapspark met levendige thematui-
nen, streekeigen groen, een insectenho-
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In de agenda van bioloog en natuurliefhebber  
Dirk Draulans staat een uitroepteken op 

12 september. Dan opent het nieuwe wandelnetwerk 
Getevallei. Zet jouw stapschoenen ook alvast klaar.

DRAKEN EN 
DANSENDE VOGELS

Ontdek de Getevallei met  
het nieuwe wandelnetwerk

De Grote en Kleine Gete delen een bijzon-
der mooie en groene vallei in het Hage-
land. In Budingen, bij Zoutleeuw, vloeien 
de twee rivieren samen en stromen ze als 
de Gete dieper het landschap in richting 
Halen. De vallei is een prachtig wandelge-
bied, bijzonder mooi en groen. Met na-
tuurgebieden als Aronst Hoek in Geetbets 
en Viskot in Linter, en natuurlijk de riet-
velden van Het Vinne in Zoutleeuw, het 
knapste natuurlijk binnenmeer van Vlaan-
deren. Daartussen kom je door charman-
te dorpjes, vochtige graslanden en lange 
rijen fruitbomen. Een speeltuin voor een 
bioloog als Dirk Draulans. 'Ik wil de streek 
al langer verkennen', bekent hij. 'Nu het 
nieuwe wandelnetwerk mij letterlijk de 
weg wijst, trek ik er graag een dag voor 
uit. Ik hoop een Getedraak te spotten.'

Drakenkam
Dat is natuurlijk geen echte draak, maar 
de roepnaam van de kamsalamander. 
Rond de paartijd heeft het mannetje een 
opvallende drakenkam op zijn rug. Aan de 
Kamsalamanderhut in Drieslinter vertrek-
ken er wandel- en knuppelpaden door het 
leefgebied van dit diertje. Je vindt hem 
met wat geluk in de poelen. 'De kamsa-
lamander is de grootste watersalamander 
van Vlaanderen', weet Dirk. 'Maar het 
diertje is ernstig bedreigd. Wist je dat am-
fibieën wereldwijd waarschijnlijk de meest 
bedreigde tak van ons dierenrijk vormen? 
Jammer. Gelukkig zijn er nog gebieden 
als de Getevallei waar de kamsalamander 
zich wel thuis voelt.'

Ongezien dierenleven
Waar Dirk zeker langsgaat, is Provin-
ciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. Tot 
1841 was dit het enige natuurlijke meer 
in Vlaanderen, tot het werd drooggelegd 
voor akkerbouw en een boomplantage. 
Sinds de provincie in 2004 de waterpom-
pen heeft stilgelegd, is het opnieuw geë-
volueerd naar een prachtig natuurgebied 
met rietvelden, knuppelpaden en een on-
gezien dierenleven. 'Ik bezoek elke dag de 
waarnemingenwebsite van Natuurpunt. 
Zo weet ik welke zeldzame watervogels er 
nog rondvliegen in Vlaanderen en waar je 
ze kan vinden. Het Vinne wordt heel vaak 
vermeld op de website.'

"Nu het nieuwe 
wandelnetwerk mij 

letterlijk de weg 
wijst, trek ik er graag 

een dag voor uit."

12 en 13 september 2015 
Feestweekend in de Getevallei
Proeven van het gloednieuwe Wandelnetwerk  
Getevallei? Kom dan op zaterdag 12 september 
naar het openingsfeest in kasteel Ter Lenen in 
Geetbets en op zondag 13 september naar de 
Kamsalamanderhut in Drieslinter tijdens de  
Dag van de Grote Ge(k)te.

 www.toerismevlaamsbrabant.be

Vergeet je wandelgids niet
Het Wandelnetwerk Getevallei strekt zich 
uit over de gemeenten en steden Linter, 
Geetbets, Tienen en Zoutleeuw. Het telt 
250 km bewegwijzerde paden. Wandelen 
kan je zo lang en zo ver je maar wilt. Met 
het gemakkelijke knooppuntensysteem kan 
je de wandelwegen eindeloos combineren. 
Vergeet je superhandige wandelgids niet. 
Elke bezienswaardigheid op het netwerk 
staat er in, en op de kaart staan de eet- en 
drankhalte netjes aangeduid. De gids en 
kaart samen kosten 9 euro. Te bestellen via:

 www.toerismevlaamsbrabant.be

Provinciedomein Het VinneSpringen en ravottenGrimerenNatuurexploratieEen knutselsalamander

2015-2017NL

wandelplezier
250 km

wandelnetwerk

vlaams-brabant

Getevallei

¤9
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Wie een wonderbaarlijk 
schouwspel wil zien, moet bij 
valavond over het meer tu-
ren. Dan beginnen duizenden 
en duizenden kwetterende 
spreeuwen aan hun myste-
rieuze luchtdans. Ze vormen 
grote, zwarte wolken die heen 
en weer en op en neer flitsen. 
'Zoeken ze een rustplaats in 
het riet? Beschermen ze zich 
zo tegen roofvogels? Zoeken 
ze elkaars warmte op? Weten-
schappers zijn er nog niet uit', 
zegt onze bioloog. 

Grensgevechten
Je moet niet alleen voor de 
natuur naar de Getevallei. Al 
wandelend ontdek je de rijke 
geschiedenis in oude water-
molens, kastelen, restanten 
van versterkte burchten en 
kloosters. Wist je dat de streek 
eeuwenlang het grensgebied 
vormde van het hertogdom 
Brabant, het graafschap Loon 
en het prinsbisdom Luik? Er 
werd dus op tijd en stond een 
robbertje gevochten.

De stad Zoutleeuw ontsnapte 
gelukkig aan het meeste oor-
logsgeweld. Zelfs de Beelden-

storm van 1566 en de Franse 
Revolutie in 1789 gingen aan 
de stad voorbij, waardoor het 
indrukwekkende kunstpatri-
monium van de Sint-Leonar-
duskerk intact bleef. Stap eens 
binnen en bewonder de sacra-
mentstoren uit 1552. De toren 
is 18 meter hoog, heeft 9 ver-
diepingen en bevat ongeveer  
200 beeldjes met taferelen 
uit het Oude en het Nieuwe  
Testament.

De jongste schermutselingen 
in de Getevallei gebeurden 
tijdens de Eerste Wereldoor-
log. Op 10, 12 en 18 augustus 
1914 kwam het tot een tref-
fen tussen het Duitse en het 
Belgische leger aan de oevers 
van de Gete. Die vormde een 
natuurlijke hindernis. Er vielen 
honderden doden, vooral on-
der de Belgische soldaten. In 
de Necropolis in Grimde liggen 
140 gesneuvelde Belgische 
soldaten, op de militaire be-
graafplaats van Sint-Margrie-
te-Houtem nog eens 173. 

Beleidsverantwoordelijke  
gedeputeerde Monique 
Swinnen

"Wie een wonderbaarlijk 
schouwspel wil zien, 

moet bij valavond over 
het meer turen."

INTERVIEW - 33

200 
waardevolle 
gebouwen per 
jaar krijgen een 
inspectiebeurt  
van de Monumen-
tenwacht.

350.000 
bezoekers in de  
provinciedomeinen.

Inspiratie nodig  
voor je uitstap  
in Vlaams-Brabant?
Vraag het gratis Groene Gordel- en 
Hageland Magazine. Het abonnement 
is gratis. Bestel ook de wandelkaarten 
en de handige wandelgidsjes en trek op 
ontdekkingstocht door Vlaams-Brabant.

 www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

GRATIS MAGAZINE

Dirk Draulans: 
'Heerlijke plek voor 
een bioloog'

'Hier gebeurt het allemaal.' 
Provincieraadsvoorzitter Chris Taes kijkt de  
lege raadzaal in. Die loopt straks vol met 

provincieraadsleden die wij zelf rechtstreeks 
gekozen hebben om ons te vertegenwoordigen. 

Hier debatteren en beslissen ze over het 
provinciebeleid. De voorzitter leidt dat 
democratische proces in goede banen.

HET OPEN 
HUIS VAN DE 
DEMOCRATIE

Provincieraadsvoorzitter Chris Taes  
voelt zich thuis in het halfrond
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Eén keer per maand vergadert de provin-

cieraad in het halfrond van het provincie-

huis in Leuven. De agendapunten worden 

eerst in kleinere commissievergaderingen 

voorbereid. Ook daarin zetelen provincie-

raadsleden van alle politieke fracties. Tij-

dens de zitting van de provincieraad kan 

elk raadslid zijn of haar stem laten horen 

in het debat en wordt er beslist. Dan is het 

aan de zes gedeputeerden om elke geno-

men beslissing in de praktijk uit te werken.

den van de meerderheid, maar zeker die 
van de oppositie. Alleen door een boeien-
de uitwisseling van ideeën en argumen-
ten krijg je beslissingen die door iedereen 
gedragen worden. Geen House of Cards 
dus', lacht hij. Er is amper een puurdere 
vorm van democratie te bedenken. De 
1,1 miljoen Vlaams-Brabanders kiezen om 
de zes jaar hun vertegenwoordigers in de 
provincieraad. Iedereen mag de zittingen 
in het provinciehuis trouwens bijwonen. 
Deze transparante vorm van democratie 
vind je bijvoorbeeld niet in intergemeen-
telijke samenwerkingsverbanden, de vroe-
gere intercommunales voor bijvoorbeeld 
afvalophaling of elektriciteitsdistributie. 
'Daar zetelen afgevaardigden van de ge-
meentebesturen in, maar dat gaat om 
getrapte vertegenwoordiging. De leden 
worden niet rechtstreeks verkozen in de 
raden van bestuur. 

De macht van de het dagelijks bestuur 
van intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden is veel groter. Toch wil men nu 
het bereik en de omvang van deze vroe-
gere intercommunales vergroten, terwijl 
de provincie duidelijker en beter democra-
tisch geregeld is.'

Onbekend is onbemind
Met de provincie hebben we dus een sterk 
staaltje democratie in handen, al beseffen 
we dat nog te weinig. 'Het provinciebe-
stuur is een van de meest onbekende en 
onderschatte besturen van het land', vindt 
voorzitter Chris Taes. 'Dat komt omdat 
de provincie een heel belangrijke onder-
steunende en coördinerende rol speelt. 
Onmisbaar voor gemeente- en stadsbe-
sturen, en verenigingen. Maar individuele 
mensen komen maar weinig rechtstreeks 
met de provincie in contact. Dat doen ze 
wel in de provinciedomeinen of op de uit-
leendienst, maar het provinciebestuur is 
zo veel meer dan dat.'

"Er is amper een  
puurdere vorm van 

democratie te bedenken."

"Iedereen mag de 
provincieraadszitting 

bijwonen."

6000 
verenigingen  
doen een beroep  
op de provinciale  
uitleendienst

600 
bouwberoepen  
per jaar

1116 
leerlingen in de  
provinciale scholen  
PISO, De Wijnpers  
en De Sterretjes

€ 22 MLN 
investeringen in  
fietsinfrastructuur  
over vijf jaar

190 KM 
fietssnelwegen

83 MLN  
euro aan  
Europese en 
Vlaamse steun 
hielp de provin-
cie binnenhalen

165 
arbeidszorg- 
medewerkers  
krijgen financiële 
steun via concre-
te projecten

1425 KM 
waterlopen 

2,5 MLN 
euro per jaar  
voor sociale  
huurwoningen

800
mensen 
met een be-
perking per 
jaar krijgen 
een aanpas-
singspremie

"Wat de provincie-
raad beslist, is te 
weinig gekend."
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Geen House of Cards
'Democratisch en transparant', legt pro-
vincieraadsvoorzitter Chris Taes uit. Hij 
leidt de zittingen en bewaakt de demo-
cratie. 'Ik zorg ervoor dat alle partijen en 
provincieraadsleden op een evenwaardige 
manier aan bod komen. Niet alleen de le-

HET OPEN  
HUIS VAN DE 
DEMOCRATIE

Provincieraadsvoorzitter Chris Taes  
voelt zich thuis in het halfrond

2354 KM 
aan fietsroutes  
over de gemeente- 
grenzen heen

ENKELE REALISATIES 
VAN DE PROVINCIE  
IN CIJFERS.

Kom naar de Open Bedrijvendag
Provincieraadsvoorzitter Chris Taes nodigt alle Vlaams-Brabanders uit om tijdens de 
Open Bedrijvendag de provincie beter te leren kennen. Wie zetelt er in het provin-
ciehuis in Leuven? Wat gebeurt er daar allemaal? Hoe werkt de provincieraad? Je 
komt het op 4 oktober allemaal te weten. Alle politieke fracties stellen zich voor en 
gunnen je een blik achter de schermen van de democratie. Je maakt ook kennis met 
het provinciehuis zelf, de zetel van het provinciebestuur en de administratie. Wist je 
dat je hier vergaderzalen kan huren, maar ook functionele ruimtes, een auditorium 
en zelfs de provincieraadzaal? Dat je jouw vereniging kan laten rondleiden, helemaal 
tot op dat gele balkon hoog aan de gevel?

 www.openbedrijvendag.be
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Stuur jouw foto door en  
win een verblijf van 2 nachten 
voor 12 personen volpension!

FOTOWEDSTRIJD

Groepsverblijf in  
het Provinciaal  
vormingscentrum  
in Hanenbos

Een tof en comfortabel 
groepsverblijf in een 15 ha groot 
bos, vlak naast provinciedomein 
Huizingen. Ideale uitvalsbasis om 
het Pajottenland, Brussel en Halle 
te verkennen.

 Lotsesteenweg 103 
1653 Dworp

 www.hanenbos.be

Proficiat An en Paulien!
Moeder An (36) en dochter Paulien 
(8) hadden wat te vieren, die dag in 
het Provinciedomein Kessel-Lo. 'Ik had 
mijn dochter Paulien net verteld dat we 
voortaan een nieuw samengesteld gezin 
zouden vormen', vertelt An Vranckx. 
'Ze had haar mama acht jaar voor 
haar alleen en nu was ik een nieuwe 
relatie begonnen. Ik wilde het Paulien 
vertellen op een plaats waar ze zich 
zo vaak amuseert.' Paulien reageerde 
opgetogen. De foto als herinnering van 
de dag in het Provinciedomein levert 
het nieuwe gezinnetje een heerlijk 
fiets- of wandelarragement op in B&B 
De Winning in Messelbroek. Met twee 
overnachtingen, een picknick en een 
lekker streekmenu.

Ook op wandel door het Hageland? 
Bestel de kaart en de infogids van 
het Wandelnetwerk Hagelandse 
Heuvels via de website.

 www.toerismevlaamsbrabant.be

1.000

Vorm het kruispuntlogo van de 
provincie Vlaams-Brabant en leg 
dat vast op foto.

Tag #kruispuntlogo en deel de foto 
op Instagram of stuur door via  
vlaamsbrabant.be/fotowedstrijd
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