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Het grootste zonnepanelen-
gebouw van Leuven
Het eerste gebouw van het project DijleDelta is voltooid. Het vroegere hoofdkantoor van 
brouwerij InBev aan de Vaartstraat 94 werd omgevormd tot het studentencomplex #94 met 
in totaal 255 kamers. Op het dak bevinden zich 768 zonnepanelen, wat #94 meteen tot het 
grootste zonnepanelengebouw van de Leuvense binnenstad maakt. Dit deel van het totale 
DijleDelta-project is goed voor zowat 26 miljoen euro. De volgende fase in het project, de 
realisatie van de wooncomplexen Eiland en Feestzaal, met in totaal 80 appartementen van 
twee of drie slaap kamers, is ondertussen begonnen.

De studentenpopulatie van de Leuvense 
universiteit blijft fors groeien. De demo-
grafische cijfers voorspelden een dalende 
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 eerstejaarsstudenten willen 
op kot in Leuven, bij de tweedejaars stijgt 
dat tot 90%. Een nadeel van dat succes is 
volgens de Leuvense burgemeester Louis 
Tobback dat het grondgebied te klein 
wordt. 

“Indien we Leuven in de toekomst leef-
baar willen houden en tegelijk toch uit-
breidingsplannen aan de universiteit wil-
len geven, zullen we buiten onze stads-
grenzen moeten treden. Fusies met de 
randgemeenten zijn één mogelijkheid, 
maar daar wil niet iedereen van weten. 
Een ander probleem is dat de toenemende 
studentenbevolking figuren aantrekt die 
gezinswoningen opkopen en die per ka-

mer verhuren. Dat zorgt voor duurdere 
woningprijzen en een slinkend aantal wo-
ningen maar brengt ook de veiligheid in 
het gedrang. Onze brandweerdienst kan 
onmogelijk alle 40.000 gekende studen-
tenkamers controleren. De oplossing is 
dat we complexen bouwen waarin studen-
tenkamers kunnen gegroepeerd worden, 
liefst op industriële terreinen aan de 
stadsrand zoals hier aan de Vaartstraat”, 
sprak Tobback tijdens de opening van #94.

De uitbreidingsmogelijkheden voor stu-
dentenhuisvesting zijn in Leuven-centrum 
beperkt. Met het aansnijden van de voor-
malige Artois-site, waar sinds de enorme 
expansie van Interbrew (later uitgegroeid 
tot InBev en daarna AB InBev) in de omge-
ving van de Vaartstraat steeds meer ge-
bouwen kwamen leeg te staan, komt nu 
weer een heleboel ruimte vrij. Met #94, 
de eerste realisatie in de DijleDelta-zone, 
pakt projectontwikkelaar ViRiX uit met 
een modelproject.

De vroegere hoofdzetel van de brouwerij 
werd helemaal gestript. De eerste steen 
van het complex werd pas op 1 juli 2013 
gelegd. Vandaag is niet alleen alles klaar, 
maar alle kamers zijn verhuurd en het ge-
bouw is volledig in gebruik. Zowel burge-
meester Louis Tobback als Els Heylen, di-
recteur van de dienst Algemeen Beheer 
van de KU Leuven, geven toe dat ze even 
hebben getwijfeld aan de haalbaarheid 
van die zeer korte tijdspanne. Maar de 
aannemers Cordeel en Nadiluxe hebben 
dat karwei onder leiding van Luc Van den 
Wyngaert, projectdirecteur van ViRiX, 
moeiteloos geklaard. 

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-energie. Alle ka-
mers hebben led-verlichting en bewe-
gingsdetectoren. De helft van het water-
verbruik wordt gerecupereerd. Ook inzake 
ventilatie en luchtkwaliteit werden de 
nieuwste snufjes gehanteerd. In alle ruim-
tes wordt een constante aanvoer van ver-
se lucht voorzien.

De gevel van het nieuwe gebouw werd uit-
gevoerd in bruinrood metselwerk met ac-
centen in natuursteen. Elke kamer heeft 
twee ramen, die zorgen voor veel dag-
licht. Op de vierde verdieping van het 
complex werd een luifel geplaatst die 
zorgt voor een natuurlijke zonnewering. 
Drie van de vier toegangsmogelijkheden 
van het gebouw bestaan uit een glazen 
toegangssas. Het accent van de vierde in-
kom, de centrale toegang van het vroege-
re InBev-hoofdkwartier, bleef behouden 
en wordt versterkt door een grote trap. 
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Meer dan een miljoen zelfstandigen
Uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) blijkt dat het aantal 
zelfstandigen in ons land voor de eerste keer de kaap van 1 
miljoen heeft overschreden. Het aantal gepensioneerden die 
als zelfstandige blijven werken, nam eveneens toe. Na een 
sterke stijging in 2012 is het aantal starters echter lichtjes ge-
daald.

Vorig jaar waren er 1.001.101 zelfstandigen (659.548 mannen 
en 341.553 vrouwen). Dit is een stijging met 12.534 eenheden 
of 1,27 % ten opzichte van 2012. De stijging is vooral te danken 
aan vrouwen die een zelfstandig bijberoep uitoefenen (+ 4,53 % 
tegenover 2012).

101.932 zelfstandigen en helpers hebben niet de Belgische na-
tionaliteit (99.511 in 2012 of + 2,43%). De sterkst vertegen-
woordigde nationaliteiten zijn Roemenen, Nederlanders, 
Fransen en Italianen.

In de regeling voor zelfstandigen nam het aantal gepensioneer-
den toe van 501.378 in 2012 tot 509.794 in 2013. De stijging 
betreft vooral gepensioneerden die een ‘gemengd’ pensioen 
als zelfstandige en werknemer genieten.  Ook het aantal ge-
pensioneerden dat nog voortwerkt als zelfstandigen, is geste-
gen: van 78.895 in 2012 naar 84.636 in 2013.

Daling aantal starters

In 2013 is het aantal starters voor het eerst gedaald sinds 2009. 
Vorig jaar waren er 91.137 starters (tegenover 93.241 in 2012). 
Bij de 20.904 starters van niet-Belgische nationaliteit zijn 
Roemenen, Bulgaren, Nederlanders, Fransen, Polen en 
Italianen het sterkst vertegenwoordigd.

Andere vaststellingen voor 2013 zijn een zeer lichte toename 
van de nettoberoepsinkomsten van de zelfstandigen, de blij-
vende daling van het aantal meewerkende echtgenoten, zowel 
in het mini- als het maxistatuut, de daling van het aantal recht-
hebbende gezinnen op gezinsbijslag en een toename van het 
aantal vennootschappen.

Het RSVZ blijft de dienstverlening voor zelfstandigen verbete-
ren. Het project Sequoia moet de zelfstandige vanaf 2018 de 
mogelijkheid bieden zijn dossier ‘sociaal statuut’ online op te 
volgen. Samen met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de 
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) bouwt het 
RSVZ een gemeenschappelijke pensioenmotor uit. Inzake de 
strijd tegen oneerlijke concurrentie werd een Koepel Fraude 
opgericht om de nieuwe vormen van sociale fraude een halt 
toe te roepen. 

Het ontwerp en de studie van het studen-
tencomplex #94 gebeurde door Jaspers-
Eyers Architects, VK Engineering en Arcade 
Concept. Het studentencomplex is slechts 
de eerste realisatie van een hele reeks die 
ViRiX uit Kontich in dit voormalige brou-
werijgebied plant. Vlakbij de Leuvense 
Vaartkom, waar projectontwikkelaar 
Ertzberg bezig is aan de bouw van een 
compleet nieuwe stadswijk, is ViRiX al een 
tijdje aan de slag met de herbestemming 
van een aantal leegstaande gebouwen 
van de voormalige brouwerij Artois, van-
daag AB InBev. De komende jaren worden 
door ViRiX op deze site 60.500 m² woon-
ruimte, 1.750 m² kantoren, 2.810 m² 
handels- en horeca-oppervlakte en 547 
parkeerplaatsen gebouwd. Het gaat om 
een investering van ongeveer 140 miljoen 
euro.

Stefaan Saeys, directeur van de technische diensten KU Leuven, Luk Van den Wyngaert, projectdirec-
teur 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.


