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Brouwerijkantoor wordt 
studentencomplex

Het studentencomplex #94 vormt een 
uniek samenwerkingsverband tussen de 
KU Leuven, de stad Leuven en de privé-
sector. Het gaat om een zeer verregaan-

de samenwerking, waarbij de universi-
teit zelfs mee bepaalde hoe de kamers 
werden ingericht. De KU Leuven krijgt 
ook de controle over de prijzen. De sa-
menwerking laat bovendien toe om voor 
de verhuur van de kamers een beroep 
te doen op het verhuurplatform van de 
universiteit. 

#94 verhuurt de budgetkamers tegen 
een prijs die in overleg met de univer-
siteit wordt bepaald. Er worden ook een 
bepaald aantal internationale studenten 
gehuisvest. Alle kamers voldoen aan de 
kwaliteitsnormen die door de universi-
teit worden gehanteerd. 

De studentenpopulatie van de Leuvense 
universiteit blijft fors groeien. De demo-
grafische cijfers voorspelden een dalen-
de trend inzake het aantal inschrijvingen 
en dat blijkt voor andere universiteiten 
te kloppen, maar in Leuven steeg het 
aantal inschrijvingen alweer met 11%. 
Ongeveer 70% van de eerstejaarsstu-
denten willen op kot in Leuven, bij de 
tweedejaars stijgt dat tot 90%. Een na-
deel van dat succes is volgens de Leu-
vense burgemeester Louis Tobback dat 
het grondgebied te klein wordt. 

Het eerste gebouw van het project 
DijleDelta is in Leuven voltooid. Het 
vroegere hoofdkantoor van brouwerij 
InBev aan de Vaartstraat 94 werd 
omgevormd tot het studentencomplex 
#94 met in totaal 255 kamers. Het 
gebouw, gelegen op een terrein van 
5.620 m², werd volledig gestript. 
De architect was Jaspers-Eyers & 
Partners, als aannemer van dit project 
trad de tijdelijke handelsvereniging 
(thv) Cordeel-Nadiluxe op. Dit deel 
van het totale DijleDelta-project is 
goed voor zowat 26 miljoen €. De 
volgende fase in het project, de 
realisatie van de wooncomplexen 
Eiland en Feestzaal, met in totaal 
80 appartementen met twee of drie 
slaapkamers, begint volgende week.

Stefaan Saeys (vanaf l.), directeur van de technische diensten KU Leuven, Luk Van den Wyn-
gaert, projectdirecteur van ViRiX, en Els Heylen, directeur van de dienst Algemeen Beheer KU 
Leuven staan op het dak van #94, meteen het grootste zonnepanelengebouw van de Leuvense 
binnenstad.

Architectenbureau Jaspers-Eyers & Part-
ners toverde de vroegere InBev-hoofdzetel 
om tot 255 studentenkamers. Aannemer 
thv Cordeel-Nadiluxe leverde een kracht-
toer door het project in één jaar tijd te 
realiseren.
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“Indien we Leuven in de toekomst leef-
baar willen houden en tegelijk toch uit-
breidingsplannen aan de universiteit 
willen geven, zullen we buiten onze 
stadsgrenzen moeten treden. Fusies 
met de randgemeenten zijn één moge-
lijkheid, maar daar wil niet iedereen van 
weten. Een ander probleem is dat de 
toenemende studentenbevolking figuren 
aantrekt die gezinswoningen opkopen en 
die per kamer verhuren. Dat zorgt voor 
duurdere woningprijzen en een slinkend 
aantal woningen maar brengt ook de 
veiligheid in het gedrang. Onze brand-
weerdienst kan onmogelijk alle 40.000 
gekende studentenkamers controleren. 
De oplossing is dat we complexen bou-
wen waarin studentenkamers kunnen 
gegroepeerd worden, liefst op industri-
ele terreinen aan de stadsrand zoals hier 
aan de Vaartstraat”, sprak Tobback.

Cordeel en Nadiluxe hebben aan de 
Leuvense Vaartstraat een krachttoer 

geleverd.

De uitbreidingsmogelijkheden voor stu-
dentenhuisvesting zijn in Leuven-cen-
trum beperkt. Met het aansnijden van de 
voormalige Artois-site, waar sinds de 
enorme expansie van Interbrew (later 
uitgegroeid tot InBev en daarna AB In-
Bev) in de omgeving van de Vaartstraat 
steeds meer gebouwen kwamen leeg te 
staan, komt nu weer een heleboel ruimte 
vrij. Met #94, de eerste realisatie in de 
DijleDelta-zone, pakt projectontwikke-
laar ViRiX uit met een modelproject.

De aannemers Cordeel en Nadiluxe heb-
ben aan de Leuvense Vaartstraat een 
krachttoer geleverd. De vroegere hoofd-
zetel van de brouwerij werd helemaal 
gestript. De eerste steen van het com-
plex werd pas op 1 juli 2013 gelegd. Van-
daag is niet alleen alles klaar, maar alle 
kamers zijn verhuurd en het gebouw is 
volledig in gebruik. Zowel burgemeester 

Louis Tobback als Els Heylen, directeur 
van de dienst Algemeen Beheer van de 
KU Leuven, geven toe dat ze even heb-
ben getwijfeld aan de haalbaarheid van 
die zeer korte tijdsspanne. Maar de aan-
nemers hebben dat karwei onder leiding 
van Luc Van den Wyngaert, projectdi-
recteur van ViRiX, moeiteloos geklaard. 

Comfort
In het nieuwe complex aan de Vaart-
straat werd niet bespaard op de kwali-
teit van de inrichting en afwerking. De 
kamers zijn voorzien van alle denkbaar 
comfort. Binnen het grote geheel zijn een 
twintigtal kleinere leefgemeenschappen 
van telkens 11 tot 14 studentenkamers. 
Deze zelfstandige leefunits zijn vanuit 

de vier centrale toegangen zowel met 
de trap als de lift bereikbaar. Het gelijk-
vloers telt vier leefunits, de eerste tot de 
derde verdieping vijf units en de dakver-
dieping één unit. Op het gelijkvloers be-
vinden zich het leefgedeelte en het kan-
toor van de concierge. Kleuraccenten 
geven aan elke leefunit een eigen iden-
titeit. Aangepast materiaalgebruik zorgt 
voor akoestisch comfort. Iedere kamer 
is bovendien toegankelijk voor gehandi-
capten”, verduidelijkt Vic Haenen, gede-
legeerd bestuurder van ViRiX. 

Er werden twee kamertypes ontwor-
pen. De 52 budgetkamers hebben een 
gemiddelde oppervlakte van 15 m² en 
beschikken over een wastafel in een af-
gescheiden nis. De 203 comfortkamers 

De realisatie van de studentenkamers vormt 
een uniek samenwerkingsverband tussen de 
KU Leuven, de stad Leuven en de privésector.

De toekomstige 255 studentenkamers op deze site zijn voorzien van alle denkbaar comfort.
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zijn gemiddeld 21 m² groot en hebben 
een eigen sanitaire cel met douche, 
wastafel en toilet. Alle kamers beschik-
ken over WiFi en een aansluitmogelijk-
heid voor digitale televisie. De kamers 
worden afgewerkt aangeboden inclusief 
schilderwerken, verlichting, gordijnen 
en meubilair. Dat laatste bestaat uit een 
desk met ladenblok, kast, kantoorstoel, 
papiermand, boekenrek en een bed met 
lattenbodem en matras. De comfortka-
mers werden uitgevoerd in massieve eik. 
Het meubilair van de budgetkamers is 
vervaardigd in massief dennenhout.

Koken gebeurt in gemeenschappelijke 
ruimtes. Het complex beschikt op niveau 
-1 over een ontspanningsruimte van 210 
m² met een ruim terras. Deze kamer is 
ingericht met een breedbeeldtelevisie, 
een pingpong- en pooltafel, aangepast 
meubilair, sanitair, enz. De buitenruim-
te wordt aangekleed met veel groen, zit-
meubilair en een fietsenparking voor 290 
tweewielers.

Duurzaamheid
Naast comfort is ook veel aandacht be-
steed aan veiligheid en duurzaamheid. 
Het gebouw is energieneutraal en be-
schikt over een eigen warmtenetwerk 
en zonneboiler. Op het dak bevinden 
zich 768 zonnepanelen, wat #94 meteen 
tot het grootste zonnepanelengebouw 
van de Leuvense binnenstad maakt. Er 
is zelfs een overschot aan zonne-ener-
gie Alle kamers hebben led-verlichting 
en bewegingsdetectoren. De helft van 
het waterverbruik wordt gerecupereerd. 
Ook inzake ventilatie en luchtkwaliteit 
werden de nieuwste snufjes gehanteerd. 
In alle ruimtes wordt een constante aan-
voer van verse lucht voorzien.

De gevel van het nieuwe gebouw werd 
uitgevoerd in bruinrood metselwerk met 
accenten in natuursteen. Elke kamer 
heeft twee ramen, die zorgen voor veel 
daglicht. Op de vierde verdieping van 
het complex werd een luifel geplaatst 
die zorgt voor een natuurlijke zonnewe-
ring. Drie van de vier toegangsmogelijk-
heden van het gebouw bestaan uit een 
glazen toegangssas. Het accent van de 
vierde inkom, de centrale toegang van 
het vroegere InBev-hoofdkwartier, bleef 
behouden en wordt versterkt door een 
grote trap. 

Het ontwerp en de studie van het stu-
dentencomplex #94 gebeurde door Jas-
pers-Eyers, VK Engineering en Arca-
de Concept. Het studentencomplex is 
slechts de eerste realisatie van een hele 
reeks die ViRiX uit Kontich in dit voor-
malige brouwerijgebied plant. Vlakbij 

de Leuvense Vaartkom, waar project-
ontwikkelaar Ertzberg bezig is aan de 
bouw van een compleet nieuwe stads-
wijk, is ViRiX al een tijdje aan de slag 
met de herbestemming van een aantal 
leegstaande gebouwen van de voorma-
lige brouwerij Artois, vandaag AB InBev. 

De komende jaren worden op de volledi-
ge site 60.500 m² woonruimte, 1.750 m² 
kantoren, 2.810 m² handels- en horeca-
oppervlakte en 547 parkeerplaatsen ge-
bouwd. Het gaat om een investering van 
ongeveer 140 miljoen €.

Winkelcomplex Yellow Park in Geel
Aan de Antwerpseweg  in Geel wordt Yellow Park gerealiseerd, een winkelcom-
plex met een bruto verhuurbare oppervlakte van 13.240 m². Er wordt ruimte 
gecreëerd voor tien winkels van elk minstens 1.000 m². Op de site komt een par-
king met 278 plaatsen. In de onmiddellijke omgeving kunnen nog eens zeventig 
wagens parkeren. 

Het winkelpark zal gebouwd worden door bouwbedrijf Derdaele+ uit Lommel. 
Het project is goed voor een investering van 4,3 miljoen €. De site is direct be-
reikbaar vanaf de Antwerpseweg. Eén gemeenschappelijke inrit met een duide-
lijke bewegwijzering moet zorgen voor een vlotte toegang. 

Derdaele+ is gespecialiseerd in het realiseren, renoveren en verbouwen van in-
dustriële gebouwen, industriebouw, staalbouw, utiliteitsbouw, bedrijfshallen met 
of zonder kantoren, industrie- en productiehallen, logistieke gebouwen, toonza-
len, garages, kantoorgebouwen, bedrijfsunits en in projectontwikkeling. 

Google investeert in gigantisch datacenter
Het internetbedrijf Google investeert gespreid over de komende vier jaar 600 mil-
joen € in de bouw van een gigantisch datacenter in Eemshaven, de grootste zeeha-
ven van Noord-Nederland in de provincie Groningen. 

Het gebouw moet plaats bieden aan vele tienduizenden servers en wordt neergezet 
op een terrein dat meer dan veertig voetbalvelden groot is. Het project moet vol-
tooid zijn in 2017. Vanaf dan zal Google er 150 mensen tewerkstellen. 

Het Amerikaanse technologiebedrijf koos voor een vestiging in Nederland omdat het 
op een wereldwijd internetknooppunt ligt. Elf van de vijftien zeekabels voor digitaal 
verkeer tussen Amerika en Europa lopen via Nederland.  
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