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Voor het eerst sinds vele jaren geen tekort aan studentenkamers

Studentenresidentie #94: van kot naar kamer
Vergeet het traditionele kot, verwelkom de mo-

derne studentenkamer. Met de inhuldiging van 

studentenresidentie #94 in de Vaartstraat lijkt 

Leuven definitief een nieuwe weg ingeslagen in-

zake comfort voor studenten. Het beste bewijs 

daarvan is dat alle kamers in het splinternieuwe 

gebouw al zijn verhuurd. “En voor het eerst sinds 

vele jaren is er geen tekort meer aan kamers”, 

voegt burgemeester Tobback (sp.a) er graag aan 

toe.

Tekst en foto: Bart Mertens

De stad Leuven, de KULeuven en vastgoedontwikkelaar ViRiX 

hebben net voor de start van het nieuwe academiejaar studen-

tenresidentie #94 officieel ingehuldigd. Behoorlijk straf want 

op 1 juli 2013 legden burgemeester Tobback en de rector van 

de universiteit de eerste steen van het gebouw in de Vaart-

straat in Leuven. Vastgoedontwikkelaar ViRix kondigde toen 

aan dat het gebouw klaar en bewoond zou zijn tegen dit aca-

demiejaar. Een gedurfde stelling die zowaar waarheid. “Ik ben 

blij dat we onze ambitieuze doelstelling hebben gehaald”, tri-

omfeerde Vic Haenen, gedelegeerd bestuurder van NV Vaart-

kom #94, tijdens de officiële inhuldiging.

Prima wapen
Burgemeester Louis Tobback (sp.a) feliciteerde alle betrokke-

nen en nam van de gelegenheid gebruik om de zogenaamde 

‘kotenmelkers’ een veeg uit de pan te geven. Zo benadrukte 

hij dat samenwerkingen tussen de universiteit, de stad en de 

privésector een prima wapen zijn in de strijd tegen zogenaam-

de kotenmelkers. “De regels zijn terecht streng. In Leuven 

kennen we het fenomeen van kotenmelkers helaas al heel 

lang. Ze kopen een gezinswoning en maken er vervolgens een 

studentenhuis van. Gezien de schaarste in het aantal studen-

tenkoten in onze stad-vooral door de stijging van het aantal 

studenten- kregen ze die kamers verhuurd aan dure prijzen, 

zelfs al waren die koten niet in orde. Dankzij projecten zoals 

studentenresidentie #94 wordt het evenwicht op de markt 

hersteld en krijgen kotenmelkers niet zomaar eender wat aan 

eender welke prijs verhuurd. Dat is een heel goede zaak. En 

bovendien is er voor het eerst in vele jaren geen tekort meer 

aan studentenkamers in Leuven”, klonk het.

Aan de Vaartkom en aan de Martelarenlaan wordt overigens 

momenteel druk gewerkt aan gelijkaardige projecten. De 

splinternieuwe studentenreisdentie aan de Vaartkom is overi-

gens volledig verhuurd. Alle 255 kamers zijn de deur uit. Niet 

verwonderlijk als je de kwaliteit van de kamers in rekening 

brengt. Alle modern comfort is aanwezig, inclusief wifi in de 

gemeenschappelijke ruimtes. Bovendien is het gebouw ener-

gieneutraal met een E-peil van 0. Het woord kot is dan ook niet 

van toepassing als we over studentenresidentie #94 spreken. 

Laat het duidelijk zijn dat Leuven in de toekomst kiest voor 

kwaliteit. Van kot naar kamer, heet dat dan.

4,2 - 4,5 L/100 KM. 95 - 105 G CO2/KM. Milieuinformatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be.

aan 99€/maand met 5 jaar garantie(1)

(1) Dit aanbod EASYdeal bestaat uit een EASY� n Planning krediet en een verlengde waarborg. Deze twee contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. Aanbod van lening op afbetaling met laatste verhoogde maanda� ossing 
voorbehouden aan particulieren, geldig van 01/10/2014 tot en met 31/10/2014 op Nieuwe Twingo. Jaarlijks kostenpercentage 0% voor een maximale duur van 36 maanden, met een minimaal voorschot van 30%. Representatief voorbeeld: lening 
op afbetaling: contante prijs (kortingen inbegrepen) voor Nieuwe Twingo inclusief Easylife optie (5 jaar / 100.000 km*): 10185 € incl. BTW, voorschot: 3310 €, te � nancieren bedrag: 6875 €, 35 maanda� ossingen van 99,03 € waarvan 14,86 € voor 
de optie verlengde waarborg, jaarlijks kostenpercentage: 0%; vaste debetrentevoet: 0%, laatste verhoogde maanda� ossing van 3409 €, totaal te betalen bedrag: 10185 €. Easylife is een garantieverlenging die alle mechanische, elektrische en 
elektronische onderdelen dekt (met uitzondering van de slijtageonderdelen) voorbij de contractuele garantieperiode. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Alpha Credit n.v. (Kredietgever), Ravensteinstraat 60 / 15, 1000 Brussel.  
Adverteerder: Renault België Luxemburg n.v. (Invoerder), Pleinlaan 21, 1050 Brussel. *Het bereiken van één van deze twee termijnen beëindigt het verlengde waarborg contract.
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