
• Gids voor de duurzame wandelzoektocht in •

Cera GoodWalk
leuven

V.
U

. :
 H

ild
e 

Ta
llo

en
, C

er
a 

C
V

B
A

 - 
M

gr
. L

ad
eu

ze
pl

ei
n 

1
5

 - 
3

0
0

0
 L

eu
ve

n 
- O

nd
er

ne
m

in
gs

nu
m

m
er

 R
PM

 L
eu

ve
n 

B
TW

 B
E 

0
4

0
3

.5
8

1
.9

6
0

 - 
N

ie
t o

p 
de

 o
pe

nb
ar

e 
w

eg
 g

oo
ie

n.



Cera GoodWalk   2 Cera GoodWalk    3

You never walk alone! 
Als coöperatie investeert Cera in welvaart en welzijn 
en steunt jaarlijks honderden regionale, nationale en 
internationale projecten. Rode draad in dit alles: duurzame 
ontwikkeling. Want Cera gelooft in een duurzame 
samenleving en zet daar maximaal op in. Maar Cera zet ook 

in op haar vennoten. Zo’n 400.000 vennoten bouwen mee aan deze duurzame 
samenleving en krijgen bovendien twee maal per jaar leuke kortingen op 
binnenpretjes en fikse voordelen op buitenkansjes. En elke maand kunnen ze 
hun slag slaan op de website van Cera met het ‘Voordeel van de maand’. 

Wil jij ook vennoot van Cera worden en meebouwen aan een duurzame 
wereld? Surf dan naar www.cera.be/Aandelen.

Cera. Diep geworteld, breed vertakt. 

BESTE WANDELAAR, 

Het doet me plezier dat je erop uittrekt met Cera GoodWalk, een initiatief van Cera 
in samenwerking met GoodPlanet Belgium. 

Na de geslaagde wandelzoektocht in Borgerhout vorig jaar, bieden we je nu een 
ontdekkingstocht in Leuven, onze thuisbasis. Het is niet toevallig dat we dit jaar 
neerstrijken in de stad van onze roots. 2017 is immers een feestjaar voor Cera. 
Onze coöperatie blaast maar liefst 125 kaarsjes uit! Wat in 1892 in Rillaar begon 
als een kleine, lokale spaarkas is vandaag de coöperatie Cera met bijna 400.000 
vennoten in het hele land.

Duurzame ontwikkeling loopt als een rode draad doorheen de kerndomeinen waarin 
Cera via haar maatschappelijke dienstverlening investeert: armoedebestrijding en 
sociale inclusie, zorg in de samenleving, kunst en cultuur, lokale initiatieven in het 
onderwijs en het jeugdwerk, coöperatief ondernemen, innovatie en coöperatie 
in land- en tuinbouw, en microfinanciering en -verzekering in het Zuiden. Cera 
wil als coöperatie een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een duurzame 
samenleving. We willen het brede publiek sensibiliseren over de maatschappelijke 
uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Met een initiatief als 
‘Cera GoodWalk’ willen we bovenal inspireren door duurzame concepten op een 
interactieve manier onder de aandacht te brengen.

Deze gids voert je langs cultureel erfgoed, duurzame initiatieven en verborgen 
plekjes in Leuven. Van een coöperatieve en verpakkingsvrije winkel, langs de 
oude stadsomwalling en de Dijleterrassen tot aan de Vaartkom, ooit een verlaten 
industrieterrein en nu een levendige stadswijk. De leuke weetjes over de stad en 
de duurzame horecatips, voor als je even nood hebt aan een rustpauze, maken deze 
gids compleet. 
Ben je na deze wandelzoektocht nog niet moe en wil je nog meer duurzame 
initiatieven ontdekken? Dan kun je zelfs nog een fijne fietstocht maken.
 
We wensen je alvast veel plezier tijdens deze Cera GoodWalk. Geniet van het 
Leuven van gisteren, maar laat je zeker verrassen door het Leuven van morgen!
 

Franky Depickere
gedelegeerd bestuurder Cera

COLOFON: Julie Van Overmeiren en Sam Lathouwers (GoodPlanet Belgium) / Druk: V.U.: Hilde 
Talloen, Cera CVBA - Mgr. Ladeuzeplein 15 - 3000 Leuven - Ondernemingsnummer RPM Leuven BTW 
BE 0403.581.960 / Vormgeving: Silke Jansens (GoodPlanet Belgium) / Met medewerking van: Stad 
Leuven / Met dank aan: Hannelore Vandezande (Cera) en Greet Leynen (Cera).  
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LEESWIJZER

Cera GoodWalk, de duurzame wandelzoektocht van Cera en GoodPlanet Belgium, 
brengt je langs verborgen plekjes, cultureel erfgoed en duurzame initiatieven. Elk 
jaar bezoeken we een andere stad. Dit jaar strijken we neer in Leuven. De route is 
4,9 km. Je zal ongeveer 3,5 uur op pad zijn als je onderweg ook ergens stopt om uit 
te blazen. De wandeling is geen lus. Je start aan de verpakkingsvrije buurtwinkel 
Content in de Tiensestraat en je komt aan de Vaartkom in Leuven uit, op 1,5 km van 
het station. 

LEGENDE

Wegbeschrijving

Tip

Vraag

! Weetje

INHOUD

• Voorwoord
• Leeswijzer
• Legende 
• Doe mee met de wedstrijd
• Voorstelling van de organisatoren                                      
• Wandelzoektocht 
• Map van de route
• Invulblaadje voor de antwoorden  
• Fietslus

DOE MEE MET DE WEDSTRIJD

Er is een wedstrijd verbonden aan deze wandelzoektocht waarmee je prachtige 
prijzen kunt winnen.   

PRIJZEN VOLWASSENEN:
• Hoofdprijs: 2 vip-tickets met de Eurostar naar Londen 
• 10 cadeaubonnen van Oxfam-Wereldwinkels, verloot onder niet-
Cera-vennoten

• 10 verrassingspakketten, verloot onder Cera-vennoten

PRIJZEN JUNIOREN:
• Hoofdprijs: 1 speelabonnement voor kinderen van Puur Plezier
• 10 pakketten met een Boc’n’Roll (herbruikbare 
boterhamverpakking) van de verpakkingsvrije winkel Content

De wedstrijdperiode loopt van 2 mei tot 7 oktober 2017. Het reglement kun je via 
onze website raadplegen. Opgelet: we aanvaarden enkel antwoordformulieren die 
je online indient. Vul je antwoordformulier in via www.goodplanet.be/goodwalk
 
De prijsuitreiking vindt plaats in Leuven op 18 november 2017. We laten je tijdig 
weten of je bij de gelukkige winnaars bent!

?
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JUNIORENWEDSTRIJD
Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan de junioren-wedstrijd. Hoe? Knip deze 
toren uit en kleef hem op een A4-blad. Teken jouw droomstad en bedenk een leuke invulling 
voor de toren. Stuur ons jouw tekening op en win een leuke prijs. 

DE ZOEKVRAAG
Zet volgende foto’s in de volgorde waarin je het onderwerp tegenkomt.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

A B

C D

E F

Hoeveel fietsers passeren er langs de Parijsstraat 56 op 12.10.2017 tussen 16 
en 16.30 uur?

...........................................................................................................................................................................

DE SCHIFTINGSVRAAG

Adres? GoodPlanet Belgium Edinburgstraat 26 1000 Brussel   
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GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een 
duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties 
te ondernemen en expertise te delen. De organisatie 
ontwikkelt en begeleidt projecten en workshops rond 
alle duurzaamheidsthema’s. Jaarlijks bereiken de 
50 medewerkers zo 350.000 kinderen, jongeren en 
volwassenen over heel België.

Sustainable Development Goals
Een globaal plan voor een betere wereld
Ken jij de SDG’s al? SDG 
staat voor Sustainable 
Development Goals. In het 
Nederlands: duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. 
Deze 17 doelen werden eind 
september 2015 gelanceerd 
door de Verenigde Naties. 
In België duidde The Shift, 
het verzamelpunt voor 
duurzaamheid in België, en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 8 
SDG Voices aan: ambassadeurs om de doelstellingen over heel het land bekend te 
maken. GoodPlanet is één van de SDG Voices. Daarom laten we de kans niet liggen 
om er jou tijdens de GoodWalk over te vertellen. Met welke SDG’s kwam jij in 
aanraking tijdens de wandelzoektocht? Voor welke SDG’s zet jij je in? Welke SDG is 
voor jou de grootste uitdaging, in België en wereldwijd? www.goodplanet.be/sdgs 

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn 

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze 
samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door 
de krachten te bundelen creëert Cera, samen met haar 
vennoten en haar partners, economische en maatschappelijke 
meerwaarde: 

• Als belangrijke aandeelhouder zorgt Cera voor sterke fundamenten van KBC 
Groep

• Cera realiseert positieve impact in onze samenleving
• De vennoten van Cera genieten van unieke voordelen

Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen 
samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al 125 jaar de basis voor het 
ondernemerschap van Cera.

Cera, diep geworteld, breed vertakt

Cera realiseert positieve impact in de samenleving via maatschappelijke 

dienstverlening

Cera geeft vorm aan haar engagement ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’ 
door zich op een coöperatieve manier in te zetten voor een betere wereld. En dit 
op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Cera beoogt hierbij een maximale 
impact met een efficiënte inzet van financiële middelen. De projecten waarin 
Cera investeert situeren zich in domeinen en thema’s die aansluiten bij reële 
hedendaagse maatschappelijke noden: armoedebestrijding en sociale inclusie, 
zorg in de samenleving, kunst en cultuur, lokale initiatieven in het onderwijs en het 
jeugdwerk, coöperatief ondernemen, innovatie en coöperatie in land- en tuinbouw, 
en microfinanciering en -verzekering in het Zuiden.
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Tiensestraat

A. B. C.

A. B. C.

Loop door tot aan de grote trappen. Je staat nu in de Andreas Vesaliusstraat. Door 
de ramen kun je binnenkijken in het studentenrestaurant van Groep T. Onderaan de 
trappen vind je de nieuwe vestiging van Cinema ZED-Vesalius.

Naast de vaste waarde van Cinema ZED in het STUK, breidt Fonk vzw, met deze 
twee nieuwe zalen en filmcafé, het aanbod van de Leuvense arthouse Cinema stevig 
uit. Ze staan aan de basis van verschillende evenementen, van het Internationale 
Kortfilmfestival Leuven tot het prestigieuze Docville, een genrefilmfestival rond 
documentaires.

Andreas Vesaliusstraat
Als je Content buiten komt, ga je rechts de Tiensestraat in en wandelen we een 
heel stuk door. Je kruist de Brabançonnestraat en vindt even verder aan de 
linkerkant een nieuw wooncomplex met een Spar-supermarkt. 

VRAAG 1
Quinoa is een van de producten die ze verkopen bij Content. Deze zaden 
werden tot voor kort enkel in Zuid-Amerika geteeld. Omdat quinoa zo 
populair is, wordt het nu ook in België gekweekt. Op welke foto zie je quinoa?

?

De wandeling start aan de verpakkingsvrije buurtwinkel Content. 

Deze woonzone is nog maar net klaar. Behalve de bewaarde straatgevels is het 
hele complex gloednieuw. Wandel over het binnenplein en let goed op de vorm 
van het complex. 

? VRAAG 2
Welke van onderstaande tekeningen komt overeen met de plattegrond van 
het nieuwe gebouwencomplex? 

Content is een coöperatieve voedingswinkel waar klanten, leveranciers en 
uitbaters samen investeren en beslissen over de toekomst van de winkel. Ze 
verkopen er heel veel lekkere dingen zoals chocolade frambozen! Die neem je mee 
in een herbruikbare verpakking. Producten komen rechtstreeks van de boer of 
producent en zijn ambachtelijk gemaakt met respect voor mens, dier en milieu. 
Daarom verkopen ze ook quinoa die in België gekweekt is.

TIP: Content biedt ook rondleidingen aan op 
vaste momenten. Schrijf je in via contentleuven.
weebly.com/rondleidingen. Op een half uurtje 
leer je alles over het concept en de werking van 
Content. De rondleiding kost 5 euro en 14 euro 
in combinatie met een welkomstpakket. 
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Bovenaan de trap bevindt zich Groep T, een van de technologiecampussen 
van de KU Leuven waar ze de opleiding industrieel ingenieur aanbieden. 
De jonge studenten doen regelmatig mee aan de Cera Award. Cera Award 
verbindt socialprofitorganisaties met studenten uit hogere technische 
en wetenschappelijke richtingen. Zij gaan samen aan de slag om nieuwe 
technologische toepassingen te creëren voor een duurzamere en meer inclusieve 
samenleving. Enkele studenten van Groep T lanceerden in het kader van Cera 
Award het project ‘Fietsen doorheen je verleden’. Hun initiatief mondde zelfs 
uit in de start-up Activ84health. Zij maken het mogelijk om met behulp van een 
hometrainer en een groot scherm virtueel door verschillende straten te fietsen. 
Dit zorgt voor een boeiende fietservaring en traint tegelijkertijd de hersenen 
van de gebruiker.

? VRAAG 3
Wapenschilden worden vaak gekenmerkt door verwijzingen naar 
natuurelementen. Ook voor paus Leo XIII was dit het geval. Welke boom 
inspireerde de oudste paus voor zijn wapenschild?

A. Linde B. Cypres C. Eik D. Nordman spar

Het Herbert Hooverplein was vorig jaar een eerste onderdeel van het nieuwe 
Leuvense circulatieplan. Tot voorbije zomer kon de automobilist langs beide zijden 
van dit plein parkeren. De stad opteert er nu voor om de auto zo veel mogelijk uit 
de binnenstad te weren. Samen met enkele vzw’s zoals ‘Leuven 2030’ en ‘Straten 
Vol Leuven’ zet de stad een communicatiecampagne op over de leefbaarheid in 
de stad en worden verschillende pleinen en straten heringericht.  ‘Leuven 2030’, 
stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te 
ondernemen en samen te werken aan een klimaatneutraal Leuven.

? VRAAG 4
Hoeveel tijd krijg je om gratis met de wagen ‘te winkelen en weer te 
vertrekken’? 

..................................................................................................................................................

Herbert Hooverplein
Je keert op je passen terug tot je met je rug naar de trappen van Cinema ZED 
staat. Sla dan rechtsaf. Aan het eerste kruispunt sla je linksaf, de Tiensestraat in. 
Deze volg je tot aan het Herbert Hooverplein.

Aanbieding: Gratis OrTea-theetje  

wanneer je iets consumeert bij 

Loving Hut.
geldig van 2/5/17 t.e.m. 

7/10/17

Om de volgende vraag op te lossen kijk je naar het dak van de kapel aan de over-
kant van de straat.

TIP:  Een beetje verderop in de Tiensestraat 65, 
bij Loving Hut, krijg je een gratis OrTea-theetje 
wanneer je er iets consumeert. Loving Hut 
staat voor een veganistische en zoveel mogelijk 
biologische keuken. Vegan is niet hetzelfde 
als vegetarisch. Deze keuken gebruikt geen 
dierlijke producten. De heerlijk huisgemaakte 
gerechten hebben een oosters tintje. 

PURE • ECO • VEGan • ORGAniC  

Gesloten op zondag. Open van 
maandag tot zaterdag van 11.30 
tot 14 uur en van 17 tot 21 uur. 
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VRAAG 5
Je wandelt langs het langste stuk van de eerste Leuvense stadsomwalling. 
Hoeveel meter meet dit eeuwenoude stuk muur?

A. minder dan 100 meter 
B. tussen 100 meter en 150 meter
C. langer dan 150 meter

WEETJE: In een park, te midden van de natuur, kom je tot rust en kun je luisteren naar 
de geluiden van de omgeving. Zoek in het stadspark de afgebeelde lijst met de meest 
voorkomende parkgeluiden. Hoor jij ze ook allemaal?

!

Sint-Donatuspark
Het Herbert Hooverplein grenst in het zuidwesten aan het Sint-Donatuspark, 
beter bekend als het Leuvense stadspark. Wandel de poort binnen, hou je 
uiterst rechts en volg het pad dat omhoog loopt langs de restanten van de 
stadsomwalling uit de 12de eeuw. 

?

Aanbieding: Gratis koffie bij een 

dagschotel bij Lukemieke.

geldig van 2/5/17 t.e.m. 

7/10/17

Huisnummers 32, 34 en 36 vormen samen het neogotische ‘Ensemble de 
Dorlodot’ waarin onder andere het Kolenmuseum werd ondergebracht (begin 
20ste eeuw). In dit voormalige museum kon de bezoeker een verzameling van 
paleontologische steenkoolformaties bewonderen en bestuderen.

Sinds het sluiten van de laatste Belgische mijn in 1992, lijkt steenkool een 
niet-hernieuwbare grondstof uit een ander tijdperk. Met de stopzetting van 
de laatste steenkoolcentrale in april vorig jaar, werd ons land ook officieel 
‘steenkoolvrij’. Maar uit cijfers van het IEA (International Energie Agency) 
blijkt dat de wereldwijde ontginning van steenkool elk jaar blijft toenemen. Bij 
de verbranding van 1 kg steenkool komt ongeveer 3,6 kg CO2 vrij. Dat kun je 
vergelijken met de CO2- uitstoot van een autorit van 20 kilometer.

VRAAG 6
Wat is de Franse benaming van het Kolenmuseum? 

...................................................................................................................................................

TIP: Even verderop (Charles Deberiotstraat 40, achter een dubbele witte deur) 
kun je een kijkje nemen in de collectie van het museum voor Dierkunde van de KU 
Leuven. Deze collectie werd ooit aangelegd om studenten een tastbaar beeld te 
geven van de diversiteit van het dierenrijk. Het museum kan steeds vrij bezocht worden 
tijdens de werkdagen van 8 tot 17 uur.

VRAAG 7
De Leuvenaars vernoemden de Charles Deberiotstraat ooit naar een dier. 
Welk dier was dat? 

..................................................................................................................................................

?

?

Charles Deberiotstraat
Aan het einde van de stadsmuur sla je rechtsaf en verlaat je het stadspark. Je 
komt zo in de Charles Deberiotstraat. Deze straat sla je links in.

TIP:  GRATIS KOFFIE BIJ EEN DAGSCHOTEL!
Lukemieke is een gevestigde waarde in Leuven. Dit vegetarische restaurant 
bestaat al meer dan 50 jaar. Ze bieden een verse keuken met lokale en biologische 
ingrediënten. Lukemieke bevindt zich in de Vlamingenstraat 55 aan de linkerkant van 
het stadspark. 
Open van maandag tot vrijdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 20 uur. 
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Op de binnenplaats staat een reusachtige honingboom of Sophora japonica. 
Met meer dan 200 levensjaren op de teller, zou dit wel eens de oudste boom 
van de stad kunnen zijn. De overvloedige nectarproductie van deze boom is een 
weelde voor de bijen en andere insecten.

Het Atrechtcollege was tussen 1921 en 1977 een verblijf voor vrouwelijke 
studenten. Jongens werden niet toegelaten. Terwijl zij de hele nacht konden 
feesten in de stad, moesten de meisjes ten laatste om 19 uur binnen zijn. 
Verliefde koppeltjes moesten elke avond opnieuw afscheid nemen, waarbij vaak 
vele tranen vloeiden. 

VRAAG 8
Op welke plaats vond dit ‘Groot Verdriet’ keer op keer plaats?

A. Aan de grote toegangspoort van het Atrechtcollege
B. Onder de oude honingboom
C. Net voor het Atrechtcollege, aan de oude waterpomp 

In de achterbouw van het Atrechtcollege, vlak naast het stadspark, bevindt zich 
het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG). Dit is het expertisecentrum 
voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. De kennis van het verleden 
en bijbehorende technieken kunnen bijdragen aan of inspiratie geven voor 
vernieuwende initiatieven. 

Meer info vind je op: www.hetvirtueleland.be 

Naamsestraat
Aan het einde van de Charles Deberiotstraat kom je in de Naamsestraat. Hier 
sla je linksaf. Even verderop vind je aan je linkerkant de toegangspoort van het 
Atrechtcollege.

?

WEETJE: Bij het oversteken van het water betrad je het Redingeneiland. Omdat dit 
eilandje tussen twee armen van de Dijle ligt, was het gedurende honderden jaren de 
gedroomde plaats voor watermolens. De kracht van het water rond dit eiland dreef maar 
liefst 8 van de 20 Leuvense watermolens aan.

!

Het Dijlepark, door Leuvenaars het Paradijske genoemd, is een oase van rust. 
In 2013 was deze omgeving de thuishaven van een koppel bevers, dat intussen 
weer verder trok. Ze lokten namelijk een menigte nieuwsgierigen, maar dat 
vonden de bevers zelf niet zo leuk. De Dijle is een blauwe ader door de stad en 
rond dit water vind je ook vaak groen weefsel. Het is belangrijk om deze natuur 
in de stad te laten doorlopen. Dit blauwgroene netwerk in de stad verbindt de 
natuurstukken en bevordert de migratie van planten- en diersoorten. Bovendien 
zorgen deze natuurlijke landschapselementen voor verkoeling in de zomer en 
zijn ze een buffer tegen overstroming bij hevige neerslag. 

In het Dijlepark sla je linksaf richting Zwartezustersstraat en de Dijlemolens. Wandel 
langs de Dijle tot aan biowinkel Biotoop. Deze winkel zie je pas als je onder het gebouw 
door wandelt.

Wolvenpoort en het Dijlepark
Je wandelt terug naar de Naamsestraat. Vervolgens sla je linksaf en wandel 
je rechtdoor. Kijk goed rond en mis zeker niet de prachtige, laatgotische gevel 
van het ‘Huis Van ’t Sestich’ aan je linkerkant. Vervolgens steek je de straat over 
naar het tegenovergelegen Van Daele-college. Links van dit college vind je een 
toegangspoort tot het Klein Stadspark. Neem de trappen naar beneden tot in 
de Schapenstraat. Sla linksaf en kuier verder tot aan het pand met nummer 27. 
Aan de overkant van de straat zie je de toegang van een parking. Wandel in de 
richting van deze parking maar sla net voor de parking linksaf, langs het water.



Cera GoodWalk   18 Cera GoodWalk    19

WEETJE: ‘De Dijlemolens’ is een co-housingproject avant la lettre, opgekocht begin 
jaren ’70 door een groepje Leuvenaars, en samen verbouwd tot een voorbeeldproject 
qua energiezuinigheid. Ze hebben tot op vandaag een gemeenschappelijke feestruimte 
en tuin met wijkcompostering voor een 25-tal gezinnen. Het was de bedoeling om met 
de oude waterturbines stroom op te wekken, maar dat is nooit gelukt. De watermolen 
zie je momenteel nog liggen in het water. Vandaag houden de Leuvenaars zich nog steeds 
bezig met waterkracht als hernieuwbare bron van energie. Turbulent is een start-up van 
twee Leuvenaars die kleine waterkrachtcentrales produceren. Deze waterkrachtcentrales 
hebben slechts een klein verval nodig om energie op te wekken en zijn niet schadelijk voor 
de vissen in het water. www.turbulent.be

!

Biotoop is een biologische buurtwinkel. 
Pure producten vol van smaak, geteeld 
zonder kunstmest of omstreden bestrij-
dings-middelen en zonder toevoeging 
van conserveringsmiddelen en/of syn-
thetische geur-, kleur- en smaakstoffen. 
Biotoop staat voor een doorgedreven 
ecologisch engagement en focust op 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 Ze kopen rechtstreeks bij lokale boeren 
en gaan dus voor een korte keten. Hoe 

minder tussenstappen, hoe beter voor de boeren en voor het milieu.

Keer op je passen terug en sla in het Dijlepark linksaf. Volg de Dijle stroomafwaarts. Het 
pad eindigt in de Redingenstraat. Sla linksaf en sta even stil bij de Dijle-eend.

Aanbieding: Gratis stuk fruit van 

het seizoen bij Biotoop.

De Dijle-eend (ze brengt geluk als je erover wrijft) is 
een initiatief van de buurtbewoners. Het was een van 
de eerste ‘Kom Op voor je Wijk’-projecten. Inwoners 
kunnen met de buurt een project indienen om hun wijk 
leefbaarder, groener, aangenamer te maken. De stad 
biedt haar inwoners via dit project ook nog andere 
formules aan. Zo ondersteunt de stad Leuvenaars die 
een idee hebben voor hun wijk en dit willen uittesten. 
Ook voor ondersteuning van een buurtfeest of voor 
het opstarten van een buurtmoestuin, ben je bij ‘Kom 
Op voor je Wijk’ aan het juiste adres.

VRAAG 9
De Dijle-eend is meer dan een sculptuur.
Welke functie heeft deze eend nog?

..................................................................................................................................................

?

geldig van 2/5/17 t.e.m. 

7/10/17

TIP: In Biotoop krijg je een 
stuk fruit van het seizoen. 
Open: maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag: van 9 tot 
13 uur en van 14 tot 18 uur 
En zaterdag van 9 tot 13 uur. 
Gesloten op woensdag en 
zondag.
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Aan je linkerkant zie je de poort van CAW Oost-Brabant. Achter de poort vinden 
we opnieuw een restant van de eerste stadsomwalling.

Wat deze muur allemaal gezien heeft de afgelopen 900 jaar houdt hij jammer 
genoeg voor zich. De gebruikte bouwmaterialen vertellen echter wel iets over 
de lokaal ontgonnen steensoorten. Op zijn manier getuigt de stadsomwalling 
van een stevig staaltje duurzaam bouwen. 

Redingenstraat
Maak rechtsomkeer en volg de Redingenstraat in de richting van de Dijle. Steek 
tweemaal de Dijle over. De twee armen van de Dijle vloeien even verderop 
samen en vormen daar het einde van het Redingeneiland.

? VRAAG 10
Met welke lokale gesteentes zijn de stadvesten opgetrokken? 

A. roze kalksteen en 
zandsteen 

B. ijzerzandsteen en 
kalkzandsteen 

C. baksteen en krijtsteen 

Vervolg je weg naar de Schapenstraat. Sla linksaf en hou even halt bij nummer 13.

? VRAAG 11
Het valt je misschien op dat de straat ondertussen een bordeaux kleur 
heeft gekregen. Dit is een fietsstraat. Welke van volgende stellingen klopt?

A) Dit is een straat die enkel toegankelijk is voor fietsers.
B) In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u voor 
gemotoriseerde voertuigen, maar voor fietsers geldt dit niet. 
C) In een fietsstraat mogen auto’s de fietsers nooit voorbijsteken. Fietsers 
mogen enkel in beide richtingen fietsen als het geen eenrichtingsstraat 
betreft. 

TIP: Op het nummer 13 vind je een van de twee Leuvense sociale kruideniers. 
De Sociale Kruidenier is een coöperatie met sociale doelstellingen. Ze stellen er 
pakketten samen met producten uit aangekochte overschotten van warenhuizen. 
Met dit initiatief willen ze het recht op gezonde, betaalbare en duurzame voeding 
garanderen voor iedereen, en in het bijzonder voor mensen uit kansengroepen. De 
sociale kruidenier probeert op deze manier ook de verspilling van voedsel tegen te 
gaan.  Elke dinsdag open van 12.30 tot 15 uur. (Deze winkel richt zich enkel op klanten 
met recht op een sociaal tarief). Je kunt wel aandeelhouder worden via: 
http://socialekruideniervlb.be/doe-mee/
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Het Pater Damiaanplein is niet alleen een onderdeel van het nieuwe 
verkeerscirculatieplan, maar ook een mooi voorbeeld van de inspraak die het 
stadsbestuur aan zijn inwoners wil geven. De stad maakte het plein verkeersvrij 
en startte, samen met vrijwilligers van ‘Straten vol Leuven’ een participatietraject. 
In overleg met buurtbewoners, scholen en handelaars ontwierpen en 
realiseerden ze samen een plein met een van de langste zebrapaden van België, 
een volleybalveld, een reuzenschaakspel, en enkele zitelementen. Aansluitend 
aan het plein werd een autoluwe schoolstraat aangelegd. 

Pater Damiaanplein
Wandel rechtdoor tot aan het Pater Damiaanplein.

? VRAAG 12
Onder welk eerder besproken stadsproject, valt het initiatief om 
bloembakken met mozaïeken te bekleden?

..................................................................................................................................................

“Auto’s zullen verplicht plaatsmaken voor meer groen en planten. Voor meer kleur 
en zuurstof. Voor buurtfeesten, voor koetjes en kalfjes. Voor kinderen, maar ook voor 
rust.” 

Met deze visionaire woorden komen de vrijwilligerscampagne ‘Straten Vol 
Leuven’ en het platform ‘Autoluwe Binnenstad’ naar buiten. Deze vereniging van 
geëngageerde vrijwilligers uit verschillende Leuvense organisaties en bedrijven 
dromen van een bruisende en bereikbare binnenstad. Bij het herinrichten van 
pleinen en straten houden ze rekening met drie belangrijke vragen.
1) Vergroot dit project de belevingswaarde van de binnenstad?
2) Stelt dit project de bereikbaarheid van de binnenstad veilig?
3) Vermindert dit project de uitstoot van broeikasgassen?

Benieuwd welke pleinen en straten er nog op het make-overprogramma staan? 
Neem zeker eens een kijkje op de website van Straten Vol Leuven.
http://www.stratenvolleuven.be/

Janseniustoren
Sla links af en steek het plein over langs het kleurrijke zebrapad. Voor jou 
bevindt zich het voormalige Hollands college, een onderdeel van het huidige 
Paridaensinstituut. Neem de poort uiterst rechts, en vervolg je weg tot aan een 
kleine brug over het water.

De mooi bewaarde Jansenius- en 
Justus Lipsiustoren doen je, samen 
met het kabbelende water van de 
Dijle, misschien wel even wegdromen 
naar lang vervlogen tijden. 800 jaar 
geleden stond je hier aan een van de 
belangrijkste toegangspoorten van 
de stad, nu een fraaie herinnering aan 
wat het ooit was.

Wat is, en nog komen gaat, ligt 
slechts op een steenworp van elkaar 
verwijderd. Aan de overkant van het 
water zie je een nieuwe wijk ontstaan. 
Dit van oorsprong moerassige gebied 
kende doorheen de geschiedenis 

weinig bebouwing. Steden verdichten alsmaar omdat er meer nood is aan 
kwalitatieve woningen zonder hiervoor te veel groene ruimte in te nemen. Dit 
is de reden waarom de stad opteerde voor het bouwen van de woontoren die je 
voor je ziet. De stad koos voor genoeg groene ruimte, die publiek toegankelijk 
is, en bouwde in de hoogte. 

? VRAAG 13
Noem drie soorten torens met telkens 9 letters. 

A  .  .  .  .  .  .  .  .  .

B  .  .  .  .  .  .  .  .  .

C  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Aan je rechterkant zie je het schoolgebouw van het HDC of Heilige-
Drievuldigheidscollege, een van de Leuvense klimaatscholen. Dit zijn scholen 
die er samen met de stad en al haar inwoners naar streven om van Leuven tegen 
2030 een klimaatneutrale stad te maken. Elke Leuvense kleuterschool, lagere 
en secundaire school kan een klimaatcharter afsluiten met de stad Leuven om 
acties te organiseren rond duurzame ontwikkeling. Hiermee geeft de school 
aan dat ze werk maakt van acties rond het klimaat. Scholen kiezen zelf om in 
te schrijven voor een of meerdere thema’s. In ruil voor concrete maatregelen 
rond duurzaamheid krijgen de scholen materiële en financiële steun van de 
stad. Zo nemen de leerlingen van het HDC ook dit schooljaar deel aan het project 
‘Camping Zero Emissie’, een initiatief van Leuven 2030, in samenwerking met de 
stad Leuven. Tijdens dit initiatief toverden ze hun speelplaats voor een nacht 
om tot een camping, waar duurzaamheid en ‘de klimaatuitdaging’ centraal staan.

Parijsstraat
Wandel terug naar het Pater Damiaanplein en sla linksaf, de Parijsstraat in.

Vervolg je route door de Parijsstraat tot aan de twee winkels van Oxfam.

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die strijdt 
voor een rechtvaardige wereldhandel en opkomt voor ieders recht op een 
menswaardig leven. Ze stimuleren consumenten om voor eerlijke producten 
te kiezen. Naast de Oxfam-Wereldwinkel is er een tweedehands boekenwinkel 
van Oxfam-Solidariteit. Oxfam-Solidariteit vecht tegen onrecht en armoede. 
Dat doen ze met humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes voor 
politieke actie. De winst uit de boekenverkoop wordt hieraan besteed. 

? VRAAG 14
Op het winkelraam van de Oxfam-Wereldwinkel in de Parijsstraat prijkt 
een Afrikaanse dame die een mand draagt. Wat zit er in die mand?

..................................................................................................................................................

Joris Helleputteplein
Op de volgende kruising sla je linksaf naar de Sint-Barbarastraat, die je naar het 
vernieuwde Joris Helleputteplein leidt.

Je komt aan op het Joris Helleputteplein met het kunstwerk ‘Het Spoor’ van 
kunstenaar Stief Desmet. Het is een subtiel ingewerkt bronzen beeld van in 
totaal wel 50 meter lang. De link met de landbouw is duidelijk: het zijn afdrukken 
van een tractorband en is geschonken door de Boerenbond aan de stad Leuven.

? VRAAG 15
Hoeveel sporen telt het kunstwerk ’Het Spoor‘? 

..................................................................................................................................................

TIP: Wereldcafé.coop is een Leuvens 
eet- en praatcafé dat in 2004 de deuren 
opende. De basisprincipes zijn: eerlijke 
handels- en streekproducten uit het 
Noorden en het Zuiden verkopen, 
in een gezellige omgeving duurzaam 
consumeren, de sociale economie stimuleren en de Noord-Zuidproblematiek 
aankaarten. De bediening wordt volledig gedragen door vrijwilligers. 
Zondag en maandag gesloten. Alle andere dagen open van 11 tot 23 uur.

Ook tweedehands kledingzaak Rawette vind je op het Joris Helleputteplein. Je kunt 
er je gedragen merkkledij binnenbrengen en Rawette verkoopt ze voor jou door aan 
een nieuwe drager.
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Loop de straat Den Tempst in en sla de eerste straat rechtsaf naar de Rattemanspoort. 
Wandel tot aan de Parijsstraat.

Aanbieding: Gratis dessertje bij 

een lunch bij Greenway.

geldig van 2/5/17 t.e.m. 

7/10/17

Met de Rattemanspoort achter je, steek je de Parijsstraat over en wandel je rechtdoor 
langs de Drie Engelenberg richting Oude Markt. Op de Oude Markt sla je linksaf, langs 
het standbeeld van de Kotmadam, en neem je vervolgens de eerste straat rechts, de 
Zeelstraat.

De Universiteitshallen, op de hoek van de Zeelstraat 
en de Naamsestraat, vinden hun oorsprong in het 
begin van de 14de eeuw. De bovenverdieping, 
in een zichtbaar lichtere kleur, werd er pas in de 
17de eeuw bovenop gebouwd. De vleugel die 
aan de Oude Markt grenst, herbergde tot aan de 
Eerste Wereldoorlog de universiteitsbibliotheek. 
De verwoestende brand van 1914 vernielde een 
groot deel van de collectie historische boeken en 

handgeschriften. Vandaag vind je in de prachtige Universiteitshallen het rectoraat 
en de administratie van de KU Leuven.

Vervolg je pad tot in de Naamsestraat. Ga links, steek de Naamsestraat over en wandel 
de Muntstraat in.

De Muntstraat is een gezellige straat vol met cafeetjes en restaurants. 15 
horeca-uitbaters van de Muntstraat vzw zetten in 2015 een project op om hun 
energieverbruik te verlagen in samenwerking met Efika, EnergieID, Leuven 
2030 en CORE. CORE is een coöperatie die innoverende ingenieursstudenten 
inzet om projecten rond efficiënt en duurzaam energiegebruik te ontwikkelen 
en te ondersteunen. Volgens CORE is een coöperatie dé manier om op een 
verantwoorde manier te ondernemen en duurzaam te innoveren. Een coöperatie 
is een ondernemingsmodel dat toelaat om samen een maatschappelijke 
meerwaarde te realiseren.

De 15 horecazaken gaven jaarlijks samen zo’n 160.000 euro uit aan gas en 
elektriciteit. Dankzij het project konden ze hun energieverbruik met 12% 
reduceren, en dit enkel door de regeling van technische installaties zoals 
verwarming, koeling en verlichting te optimaliseren. 

Na het succesvolle project in de Muntstraat werd er een nieuw project 
gelanceerd: Jouleboulevard. In dit project wordt het energieverbruik in 
Leuvense handelszaken gemeten, geanalyseerd en gereduceerd met behulp van 
slimme meters. www.thinkcore.be 

TIP: In de Parijsstraat  bevindt zich op het nummer 12 Greenway. Bij een lunch krijg 
je er een gratis dessertje. Openingsuren: maandag tot zaterdag van 11 uur tot 21 uur. 
Zondag en feestdagen gesloten.

? VRAAG 16
In Leuven dragen verschillende huizen een gevelsteen om hun 
verwoesting tijdens de grote oorlogsbrand van 1914 te herdenken. 
Hoeveel woonhuizen werden er, volgens deze gevelstenen, in het eerste 
jaar van de Groote Oorlog in de Zeelstraat verwoest? 

..................................................................................................................................................
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Muntstraat
Bekijk in de Muntstraat de nieuwe kantoren van de coöperatie Cera, een knap 
staaltje architectuur van de hand van Robbrecht en Daem.

Cera maakt in de nieuwe en geres-
taureerde gebouwen gebruik van 
ondergrondse energieopslag, beter 
gekend als boorgatenergieopslag of 
kortweg BEO. Deze vorm van her-
nieuwbare energie maakt gebruik 
van de ondergrondse energieopslag 
om gebouwen te verwarmen en te 
koelen. 

Er werden 24 boringen van 115 
meter diepte uitgevoerd. Warm-
tewisselaars en een warmtepomp 
zorgen voor de juiste temperatuur 
in het gebouw. De capaciteit van 
deze installatie kan voor 90% van 
de verwarming zorgen en 70% van 

de koeling. Dit komt neer op een energiebesparing van 55 MWh of 58% van het 
totaal. Ten opzichte van een normale verwarming en airconditioningsysteem 
zorgt dit voor een CO2-reductie van 11 ton of 60% per jaar. 

Keer terug naar de Naamsestraat. Ga rechts, richting Grote Markt. 

Op de hoek van de Naamsestraat en de 
Grote Markt staat een informatiebord 
over het Grote Fietsexamen. Deze twee 
parcours zetten leerlingen aan om veilig 
te fietsen.

Grote Markt

? VRAAG 17
De 15 horeca-zaken sparen 12% van hun energiefactuur die 160.000 
euro bedraagt. Dit ligt veel hoger dan de verwachte 5% besparing. Wat 
is het verschil tussen de echte besparing en de verwachte besparing? 
(12% van 160.000) - (5% van 160.000) = ...............… euro  

? VRAAG 18
Een geothermische installatie bestaat uit verschillende elementen. Welke 
2 elementen hebben ze niet aangewend bij het nieuwe kantoorgebouw 
van Cera? Duid 2 van de 5 elementen aan. 

A. Warmte wordt uit de aarde gewonnen via horizontale   warmtewisselaars.
B. Warmte wordt uit de aarde gewonnen via verticale warmtewisselaars.
C. Warmte wordt via het grondwater rechtstreeks gebruikt.
D. De temperatuur wordt verder verhoogd met behulp van een 
warmtepomp.
E. Thermische energie wordt tijdelijk opgeslagen in de bodem.

? VRAAG 19
In welk leerjaar doen de leerlingen het Grote Fietsexamen? 
...........................................................................................................................................
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Je bent nu op de Grote Markt, sinds de middeleeuwen het vertrekpunt van vier 
van de vijf hoofdassen van het Leuvense stratenpatroon. Je ziet er het prachtige 
stadhuis in Brabants gotische stijl en de Sint-Pieterskerk.

De kerk is door de eeuwen heen 
verschillende keren van uitzicht veranderd. 
Op deze postkaart, uit het begin van vorige 
eeuw, zijn heel wat verschillen merkbaar. 

Mechelsestraat
Wandel richting de ING-bank en verlaat de Grote Markt via de Mechelsestraat, 
richting het Mathieu de Layensplein. Steek het pleintje over en vervolg links 
achteraan de Mechelsestraat. 

Je bevindt je ondertussen in wat vroeger de Schipstraat was. Dit verwees naar de 
vroegere verderop gelegen binnenhaven aan de Dijle. Kuier rustig verder door deze 
oude, maar levendige straat waar sinds mensenheugenis handel gedreven wordt. Aan 
de kruising met de Wandelingstraat kijk je even naar rechts richting Vismarkt.

WEETJE: De Vismarkt was in 1814 nog een open binnenhaven. In 1914 overkapte men 
het plein met een indrukwekkende stalen vishal. Dit legendarische bouwwerk werd helaas 
in 1972 afgebroken. In 2014 was de Vismarkt het schouwtoneel van de eerste ‘camping 
zero emissie’. Voor de herinrichting van de Vismarkt werden de Leuvenaars eind 2016 
geraadpleegd via een online bevraging. Benieuwd wat de toekomst nog allemaal in petto 
heeft voor dit plein. 

!

? VRAAG 20
Ga op zoek naar minstens vier 
verschillen.

A. 

B. 

C.

D. 

? VRAAG 21
Welke handelszaak vind je in het pand genaamd ‘In de Ploegh’? 

....................................................................................................................................
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Dijleterrassen
Vervolg je route langs de Wandelingstraat tot aan de kruising met de Dirk 
Boutslaan. Sla rechtsaf en steek de straat met de nodige voorzichtigheid over. 
Let op: ga niet over de Dijle, maar hou de Dijle aan je linkerzijde. Wandel 
rechtdoor tot je aan je linkerkant de Dijleterrassen tegenkomt.

De Dijleterrassen zijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het is een van de 
weinige plaatsen in de stad waar je dicht bij het water kunt genieten van de rust en 
het groen. Er werd de laatste jaren sterk geïnvesteerd om de waterkwaliteit van de 
Dijle te verbeteren. De chemische kwaliteit was voordien nog ‘matig verontreinigd’, 
maar wordt nu beschouwd als aanvaardbaar. Ook de biologische kwaliteit ging van 
een slechte naar een goede score. De kwaliteitsverbetering van het water heeft ook 
een positief effect op het aantal vissoorten die er leven. Bij de aanleg van de terrassen 
werd de Fiere Margriet, van de hand van Willy Meysmans, overgebracht van de 
Tiensestraat naar deze plek. Het beeld verwijst naar een middeleeuwse legende: 
Amandus en zijn vrouw werden op een nacht overvallen en vermoord in hun herberg in de 
Muntstraat. De rovers voerden Margriet, die bij de familie werkte en woonde, mee buiten 
de stad, verkrachtten en vermoorden haar en gooiden haar lichaam in de Dijle. Maar dan 
gebeurde er iets wonderbaarlijks. Hendrik, de toenmalige Hertog van Brabant, was getuige 
van dit wonder. Zo kwam de waarheid aan het licht. De rovers werden opgespoord en in 
de gevangenis geworpen. 

? VRAAG 22
Wat gebeurde er met het lichaam van Margriet?

A) Haar lichaam zinkt niet. Vissen dragen het lichaam zodat het boven 
water blijft. Tegen de stroom in en omgeven door een wonderbaarlijk 
licht drijft het lichaam terug richting Leuven. 
B) De Hertog van Brabant vindt het meisje levend terug aan de rand 
van de Dijle. Ze vertelt hem over de daders en haar reis naar het 
hiernamaals.  De Fiere Margriet wordt hierdoor heilig verklaard. 
C) Het meisje houdt in haar hand een steenmarter die het verhaal van 
de rovers aan de Hertog van Brabant vertelt.    

? VRAAG 23
In dit park kun je veel doen. In welke rij staat er iets dat niet in het park 
te vinden is? Omcirkel de letter met het juiste antwoord.

A) Petanquebaan, klimmuur, zitbankjes
B) Petanquebaan, basketring, glijbaan 
C) Voetbalveld, schommel, stadslokaal
D) Loopbaan, speeltuin, balsportmuur
E) Speeltuin, pingpong tafel, korfbalpaal

TIP: In de Weggeefwinkel (Brouwersstraat 47) ‘Leuven dorp’ kun je gratis iets leuks 
meenemen. Het concept van de weggeefwinkel vindt meer en meer zijn weg. In 
verschillende steden kom je gelijkaardige initiatieven tegen. In weggeefkasten of 
winkels hoef je niet te betalen. De spullen zijn allemaal gratis. Je kunt er ook spullen 
komen ruilen. In deze weggeefwinkel kun je in de zomer terrasmateriaal uitlenen 
zodat je kunt genieten van het zonnetje. De winkel is op onregelmatige uren geopend.

Bruulpark
Wandel nog een stukje verder langs de Dirk Boutslaan tot in de Brouwerstraat. 
Vervolg deze tot je aan de rechterkant het Bruulpark tegenkomt.

Het Bruulpark is een echt speelparadijs voor kinderen. Er is momenteel een 
actiegroep (De Bruul Brult) opgericht die zich verzet tegen de geplande parking 
onder dit park. Deze parking zou voor 600 wagens plaats bieden waardoor de 
Vismarkt en de omgeving minder belast worden met geparkeerde wagens. Er 
wordt ook een grote fietsenstalling in ondergebracht, wat handig is voor de 
buurtbewoners die vaak klein behuisd zijn in de vele rijwoningen die deze buurt 
kent. In het populaire park vindt jaarlijks Het Wereldfeest plaats eind mei of begin 
juni. Dit festival draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Noord-Zuidorganisaties 
nemen het op voor eerlijke handel en een rechtvaardige en duurzame landbouw 
tijdens dit muzikale feest. 
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Met jouw aandeel investeert BRS Microfinance Coop in microfinancieringsorganisaties in het Zuiden.  
Zij geven microkredieten aan ondernemende mensen die hiermee een economische activiteit opzetten.  
Zo creëren zij kansen voor zichzelf en hun familie om een betere toekomst op te bouwen. KBC en Cera zijn trotse 
partners. Jouw aandeel is een verantwoorde sociale investering die naast een mogelijk 
dividend ook een fiscaal voordeel oplevert. Je betaalt geen instap-, uitstapkosten of 
beheersvergoedingen. Je koopt een of meer aandelen met een nominale waarde van 
500 euro met een maximum van 10 aandelen (5000 euro).

Maak het verschil op www.brs.coop of via een kantoor van KBC, KBC Brussels of CBC.

Waarschuwing: Investeren in aandelen houdt risico’s in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde 
kapitaal te verliezen. De vennootschap streeft vooral een belangrijk sociaal rendement na, wat een beperkende invloed kan 
hebben op het financieel rendement. Bij uittreding ontvang je maximaal de nominale waarde van de A-aandelen die je betaalde 
bij intekening. Lees daarom het volledige prospectus met bijzondere aandacht voor de risicofactoren. BRS Microfinance Coop 
is o.a. onderhevig aan markt-, concentratie-, debiteuren-, landen-, wisselkoers-, rente- en liquiditeitsrisico. Je kunt het prospectus 
kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van BRS Microfinance Coop (Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven).    
Je kunt het ook raadplegen op www.brs.coop, opvragen via invest.brs@brs.coop of per telefoon (0800 62 331).
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Sla links het mooie Klein-Begijnhof in. Ga enkele meters verderop links even het 
Katelijnehof binnen. 

Het Katelijnehof is een klein maar gezellig openbaar parkje, dat sinds 2016 een 
buurtmoestuin heeft. Het is een project van enkele organisaties en buurtbewoners, 
in samenwerking met de stad Leuven. In 2017 loopt er een participatietraject voor 
de verdere heraanleg van het parkje, met onder meer natuurlijke speelelementen.

Klein Begijnhof
Wandel het Bruulpark door tot in de Pereboomstraat. Hou de Dijle aan je 
linkerzijde, wandel rechtdoor en steek de Mechelsestraat over. Je staat nu naast 
de Sint-Geertruikerk.

? VRAAG 25
Op de huisjes van het Klein Begijnhof vind je opschriften. Welke 
huisnummers vormen deze zin? ‘In 1642 werd de Heilige Sint Anna 
vaak afgebeeld in de kerken van Nazareth en verre omstreken’.

A) 21, 9, 6
B) 6, 9, 11
C) 11, 6, 21

? VRAAG 24
Waar zoomt deze foto op in? ..............................................................................
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Steek de Dijle over. Je bent nu in het gloednieuwe Sluispark. Vroeger waren hier grote 
fabrieksgebouwen, die nu plaats maken voor openbare ruimte voor de bewoners.

Water staat centraal in deze wijk en dus ook in dit park. De Dijle werd terug 
opengemaakt om zo van het water te kunnen genieten. Hierbij is aan het leven in 
het water gedacht, want naast een waterpark, is er ook een vistrap in het Sluispark. 
Een vistrap is nodig voor de migratie van de verscheidene soorten vissen die er 
leven. Baars, blankvoorn, driedoornig stekelbaars, giebel, paling, pos, rietvoorn, 
riviergrondel, winde en zeelt leven er samen. De giebel is een soort wilde goudvis 
die zijn kleur verloren heeft. Deze vis komt oorspronkelijk uit Azië en is dus een 
exoot in onze wateren. Exoten kunnen veel schade toebrengen aan de biodiversiteit 
door inheemse soorten te verdrijven. De giebel woelt graag in de bodem waardoor 
het water vertroebelt.

Sluispark
Ga aan het einde van het Klein-Begijnhof om de hoek naar links, richting 
Sluisstraat.

Je komt nu aan in de nieuwe stadswijk Dijledelta. In deze wijk vind je verschillende 
woonvormen: een studentencomplex, betaalbare stadswoningen en luxe 
appartementen. Het studentencomplex is energieneutraal: over de tijdspanne van 
een jaar gebruikt het gebouw evenveel energie als het zelf opwekt. Op het dak ligt 
de grootste oppervlakte zonnepanelen van Leuven. Er is een eigen warmtenetwerk 
en een zonneboiler voor warm water. De kamers hebben led-verlichting. 

Vaartkom
Loop de Sluisstraat door tot je aan je linkerkant De Hoorn ziet. 

In De Hoorn werd in 1926 voor het eerst Stella Artois gebrouwen. In dit gebouw 
uit 1923 staan nog enkele oude ketels die nu deel uitmaken van het interieur. Deze 
tot de verbeelding sprekende ontmoetingsplaats biedt ook de mogelijkheid om te 
co-werken. Er huizen verschillende bedrijven in, waaronder Boondoggle en BUUR, 
een team van stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten, ruimtelijk 
planners en mobiliteitsexperten. Zij ontwerpen publieke ruimtes en infrastructuren 
en bedenken duurzame ruimtelijke- en mobiliteitsoplossingen. 

Aanbieding: gratis Stella Artois bij 

aankoop van een Stella Artois of een 

kaasplankje in De Hoorn.

geldig van 2/5/17 t.e.m. 

7/10/17

? VRAAG 26
Welke vissen leven hier nog? Los de rebus op. De namen beginnen 
allemaal met een B. 

A.

SCH = B 

+ pje = .................................................................................

TIP: Grand Café De Hoorn biedt een gratis Stella Artois aan bij aankoop van een 
Stella Artois of een kaasplankje. Het restaurant van het Grand Café De Hoorn 

bevindt zich op de eerste verdieping. Vanuit het restaurant heb je zicht op het 
nieuwe Sluispark en zie je aan de andere kant de historische 

Brouwzaal met haar koperen brouwketels. Beneden 
kun je genieten van een hapje of een drankje, of als 

het mooi weer is van het fijne terras. De Hoorn is 
open van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 23 uur en 

zaterdag van 17 tot 23 uur.

B = DW V=M B = V

+  +  
= ..................................
......................................
......................................

C.

+  = ..............................................................................B.
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Steek de straat Havenkant over tot op het plein voor het OPEK-gebouw. Voor het 
Openbaar Entrepot voor de Kunsten, ligt de Leuvense Vaartkom.  

Het masterplan voor de herontwikkeling van deze wijk aan de Vaartkom, is van de 
hand van BUUR. De transformatie van de Vaartkom tot een levendig stadsdeel is 
inmiddels volop ingezet. Heel wat industriële gebouwen werden gerenoveerd en 
kregen een nieuwe bestemming. De publieke ruimte werd bovendien versterkt met 
een autoluwe zone rond de Vaartkom. 

OPEK of Openbaar Entrepot voor 
de Kunsten is een kunstenhuis 
voor iedereen. Jong en minder jong 
maken er kunst. Jong talent werkt 
er samen met ervaren kunstenaars. 
Mensen ontmoeten elkaar tijdens 
voorstellingen, cursussen, workshops, 
ateliers, feestjes, festivals en in 
Café Entrepot. OPEK bestaat uit 
verschillende ruimtes en theaterzalen 
waarvan één grote zaal volledig uit 
leem en stro gemaakt is. 

Ben je zelf van plan om ecologisch te bouwen of verbouwen, dan is de winkel Bio 
Home erg interessant. Ze bieden allerlei natuurlijke materialen aan om jouw huis 
mee af te werken. Ze beschikken over het VIBE-label, een onafhankelijk label 
voor architecten, aannemers, handelaars en producenten in de bouwsector. 
Professionals met die erkenning werken met gezonde en milieuverantwoorde 
materialen, technieken en producten. Biohome bevindt zich aan de Vaartkom, nr. 1c.

Je bent aan het einde van de wandeling gekomen. Het was een plezier om je langs al deze plaatsen 
en initiatieven te gidsen. Hopelijk heb je ervan genoten. Om van hieruit terug naar het station van 
Leuven te gaan, kun je de ringbus (bus 601) nemen. De halte van de bus vind je aan je linkerkant, 
als je met je rug naar het OPEK staat. Ben je het wandelen nog niet beu, dan kan je ook te voet 
terug naar het station (1,5 km). Wandel de straat Havenkant rechtdoor. Met het OPEK achter je 
en het water links van je, wandel je richting de grote betonnen silo’s. Voorbij de silo’s vind je een 
modern, wit en rechthoekig wooncomplex. Hier sla je rechtsaf de Schipvaartstraat in. Je steekt de 
Dijle een laatste keer over en wandelt de Tweewaterstraat in. Aan het einde van de straat ga je 
linksaf, je bent nu in de J.P. Minckelersstraat. Deze loop je rechtdoor tot je de Diestsestraat kruist. 
Sla deze winkelwandelstraat links in en wandel rechtdoor. De straat eindigt aan de bushaltes 
naast het station van Leuven, neem rechtsaf om naar het station te wandelen. 

Doe je mee aan de wedstrijd? Vul je antwoordformulier in via www.goodplanet.
be/goodwalk. De wedstrijdperiode loopt van 2 mei tot 7 oktober 2017. Opgelet: 
we aanvaarden enkel antwoordformulieren die je online indient.  

? VRAAG 27
De winkel verkoopt ook slaapcomfort. Uit welk materiaal bestaat hun 
dekbedvulling niet? (Als de winkel gesloten is, kun je het antwoord thuis 
opzoeken via hun website: http://biohome.be).
A) Kamelendons
B) Houtcellulose
C) Wilde zijde
D) Ganzendons

TIP: 10% korting op jouw consumptie bij Noordoever: deze 
keuken vol biologische en lokale ingrediënten is vers, gezond 
en vegetarisch. Je neemt wat je wilt, laat je bord wegen en 
betaalt per gram. Noordoever is doorlopend open van 10 tot 23 
uur. Op zondag zijn ze gesloten. Je vindt ze op Vaartkom 17a aan 
het water.
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ANTWOORDFORMULIER  
Vraag 1: Quinoa is een van de producten die ze verkopen bij Content. Deze zaden werden tot 
voor kort enkel in Zuid-Amerika geteeld. Omdat quinoa zo populair is, wordt het nu ook in België 
gekweekt. Op welke foto zie je quinoa?
A. B. C.

Vraag 2: Welke van onderstaande tekeningen komt overeen met de plattegrond van het nieuwe 
gebouwencomplex? 
A. B. C.

VRAAG 3: 
Wapenschilden worden vaak gekenmerkt door verwijzingen naar natuurelementen. Ook voor paus 
Leo XIII was dit het geval. Welke boom inspireerde de oudste paus voor zijn wapenschild?
A. B. C. D.

VRAAG 4: Hoeveel tijd krijg je om gratis met de wagen ‘te winkelen en weer te vertrekken’? 

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 5: Je wandelt langs het langste stuk van de eerste Leuvense stadsomwalling. Hoeveel meter 
meet dit eeuwenoude stuk muur?
A. B. C.

VRAAG 6: Wat is de Franse benaming van het Kolenmuseum? 

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 7: De Leuvenaars vernoemden de Charles Deberiotstraat ooit naar een dier. Welk dier was 
dat? 

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 8: Op welke plaats vond dit ‘Groot Verdriet’ keer op keer plaats?
A. B. C.

VRAAG 9: De Dijle-eend is meer dan een sculptuur. Welke functie heeft deze eend nog?

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 10: Met welke lokale gesteentes zijn de stadvesten opgetrokken? 
A. B. C.

VRAAG 11: Welke van volgende stellingen klopt voor deze fietsstraat?
A. B. C.

VRAAG 12: Onder welk eerder besproken stadsproject, valt het initiatief om bloembakken met 
mozaïeken te bekleden?

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 13: Noem drie soorten torens met telkens 9 letters. 
A.    B.    C. 

VRAAG 14: Op het winkelraam van de Oxfam-Wereldwinkel in de Parijsstraat prijkt een Afrikaanse 
dame die een mand draagt. Wat zit er in die mand?

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 15: Hoeveel sporen telt het kunstwerk ’Het Spoor‘? 

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 16: In Leuven dragen verschillende huizen een gevelsteen om hun verwoesting tijdens 
de grote oorlogsbrand van 1914 te herdenken. Hoeveel woonhuizen werden er, volgens deze 
gevelstenen, in het eerste jaar van de Groote Oorlog in de Zeelstraat verwoest? 

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 17: De 15 horeca-zaken sparen 12% van hun energiefactuur die 160.000 euro bedraagt. 
Dit ligt veel hoger dan de verwachte 5% besparing. Wat is het verschil tussen de echte besparing en 
de verwachte besparing? (12% van 160.000) - (5% van 160.000) = ...............… euro  

VRAAG 18: Een geothermische installatie bestaat uit verschillende elementen. Welke 2 elementen 
hebben ze niet aangewend bij het nieuwe kantoorgebouw van Cera? Duid 2 van de 5 elementen aan. 
A. B. C. D. E.

VRAAG 19: In welk leerjaar doen de leerlingen het Grote Fietsexamen? 

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 20: Ga op zoek naar minstens vier verschillen.
A.  B.  C.  D.

VRAAG 21: Welke handelszaak vind je in het pand genaamd ‘In de Ploegh’? 

................................................................................................................................................. ..................................................

VRAAG 22: Wat gebeurde er met het lichaam van Margriet?
A. B. C. 

VRAAG 23: In dit park kun je veel doen. In welke rij staat er iets dat niet in het park te vinden is? 
Omcirkel de letter met het juiste antwoord.
A. B. C. D. E.

VRAAG 24: Waar zoomt deze foto op in?...................................................................................................................

VRAAG 25: Op de huisjes van het Klein Begijnhof vind je opschriften. Welke huisnummers vormen 
deze zin? ‘In 1642 werd de Heilige Sint Anna vaak afgebeeld in de kerken van Nazareth en verre 
omstreken’.
A. B. C.

VRAAG 26: Los de rebus op.
A.   B.   C.

VRAAG 27: De winkel verkoopt ook slaapcomfort. Uit welk materiaal bestaat hun dekbedvulling 
niet?
A. B. C. D.
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FIETSLUS

Ben je na deze wandeling nog niet moe? Dan hebben we nog een ontspannende fietstocht 
voor jou in petto.  Deze fietslus van 15 kilometer heeft het station als startpunt. Het 
brengt je van de groene buitenrand, in een lus via het stadscentrum, terug tot aan het 
station.

Ga van start op het fietspad aan de Tiensevest. Die loopt links van het station weg (als 
je met je rug naar de het station staat). Je gaat het overhangende glazen KBC-gebouw 
onderdoor, links bevinden zich de kantoren van de stad en in de verte de grijze ster 
boven aan het provinciehuis, rechts zie je de Leuvense ring de tunnel induiken.

Je fietst rustig de helling op en volgt dit fietspad tot aan de eerste rode lichten. 
Hier steek je de ringweg over en sla je schuin linksaf de Bierbeekstraat 
in. Die volg je tot het einde, daar sla je rechts de Tivolistraat in en ga je 
direct links de overkoepelde fietsbrug door.  Op het einde van de brug sla 
je direct rechts, de Brugstraat in. Deze volg je tot op het kruispunt met de 
IJzerenpoortstraat, daar neem je rechts het fietspad richting Abdij van ‘t 
Park. Je volgt dit pad over de houten fietsbrug, waar je op het einde even 
kunt genieten van het mooie uitzicht over Heverlee, de oude Philipssite en 
de abdijomgeving. Je daalt verder af richting abdij en fietst zo rechtdoor de 
binnenplaats op. Hier vind je de abdijwinkel van De Wikke. 

De Wikke vzw is het tuinbouwproject van Wonen en Werken, een opleidings- 
en tewerkstellingsinitiatief voor mensen die lange tijd werkloos zijn en/of een 
lage scholing hebben. De Wikke werkt zowel met contractarbeiders als met 
vrijwilligers, en verkoopt haar groenten voornamelijk via  wekelijks samengestelde 
groentepakketten. Je kunt deze lokaal gekweekte groentjes van biologische teelt 
ook kopen in hun hoevewinkel hier in de Abdij van ‘t Park. 
Open: van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 18.30 uur  en zaterdag van 10 tot 17 uur 
www.wonen-en-werken.be/de-wikke

De Abdij van ‘t Park speelde een prominente rol in de geschiedenis van de 
Leuvense landbouw. Om deze belangrijke rol te herstellen richtten vier Leuvense 
boeren, Michel, Helen, Brecht en Tom de coöperatie ‘Abdijboerderij’ op. Dit 
autonome, biologische landbouwbedrijf ambieert om tegen 2018 de Leuvenaar 
van lokaal voedsel te voorzien. Op de velden rond het abdijcomplex zal, naast 
sociale tewerkstelling, ingezet worden op educatie voor jong en oud en een rol als 
kenniscentrum voor landbouw. 

Drie van de vier boerenbedrijven liggen op onze route, die stuk voor stuk hun 
bioproducten zelf oogsten.  Wil je hierover meer lezen, surf dan naar www.csa-
netwerk.be. 

Je laat de abdij achter je en fietst terug de helling op. Boven sla je rechtsaf, 
de aardeweg op. Je volgt het pad, dat rechtsaf naar beneden buigt en even 
het spoor flankeert, tot op het T-kruispunt, waar de tunnel links onder de 
sporen gaat. Deze laat je letterlijk links liggen om verder naar boven te gaan, 
de weg buigt even af naar links tot je terug op een T-splitsing komt. Ga hier 
rechtsaf de heuvel over. 

Ergens in de velden recht voor je vind je de zelfoogstboerderij ‘Enterra’ van boer 
Brecht. Je kunt lid worden van dit project en heel het jaar door je eigen groenten 
oogsten. 

Even verderop zie je aan je linkerkant de ingang van ‘hetopenveld’ van boer Tom. En 
aan de overkant van de straat bevindt zich het opmerkelijke ‘tplukgeluk’ van boerin 
Helen, waar je van april tot oktober eigenhandig prachtige bloemenboeketten kunt 
plukken. www.enterra.be / www.hetopenveld.be / www.tplukgeluk.be  

Blijf het onverharde pad volgen tot je aan de rechterkant enkele moestuinen 
ziet. Op het einde van de moestuinen, fiets je rechtsaf terug het abdijdomein 
in, even rechtdoor en dan aan de T-splitsing linksaf richting de poort, weer 
het abdijpark uit. Terug op de straat sla je rechtsaf, de spoorwegbrug onder 
om vervolgens direct linksaf de Hoveniersdreef in te slaan. Vanaf nu kun je de 
bordjes richting fietsknooppunt 75 volgen. Dit brengt je via het station van 
Heverlee tot aan het pittoreske Arenbergkasteel. Aan knooppunt 75 volg 
je knooppunt 74 tot aan de gebouwen van imec.Imec is een onafhankelijk 
Europees onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica, 
nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen. 
Ze streven naar een duurzame samenleving door een goed evenwicht te 
bewaren tussen mens, planeet en economie. Zo bieden zij onder andere 
technologische oplossingen aan voor groenere energieproductie en –
verbruik. 

Wil je deelnemen aan een wetenschappelijke workshop om je eigen 
organische zonnepanelen te maken? Dit kan bij RVO-Society. Ze vertalen 
innovatieve kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen in projecten en 
educatieve activiteiten voor jongeren. De workshop wordt gecombineerd 
met een bezoek aan de Cleanroom, een groot stofvrij laboratorium waar 
chips worden onderzocht en gemaakt. Deelnemen kost 5 euro per persoon. 
Je kunt je inschrijven op de website: www.rvo-society.be/events-en-
beurzen/goodwalk-maak-je-eigen-zonnecel-en-ontdek-de-cleanroom-
van-imec  
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Herneem je route en fiets richting fietsknooppunt 38. Opgelet, eenmaal 
je het fietspad onder de grote Koning Boudewijnlaan achter de rug hebt 
(je komt vanboven uit), verlaat je de knooppuntroute en sla je rechts de 
IJzerenmolenstraat in. 

Je fietst 350 meter naar beneden tot je aan je linkerkant het SPIT tegenkomt. 

Het SPIT is tweedehandswinkel met oog voor sociale tewerkstelling en de 
vermindering van de afvalberg, en verkoopt kwaliteitsvolle en betaalbare spullen. 
Samen met velo vzw en de hoofdzetel van het eerder vernoemde Wonen en Werken, 
is dit de grootse sociale economiesite van Vlaanderen. 

Even verderop, achter de parking van het SPIT, fiets je linksaf de Hollestraat 
in. Aan het volgende kruispunt sla je rechtsaf tot aan de Tervuursesteenweg. 
Je fietst de steenweg rechts op en steekt de ring over tot aan de  
Tervuursestraat. Sla daar onmiddellijk linksaf, de Edouard Remyvest op. 
(Opgelet: neem niet het fietspad van de ring, maar de vest die parallel loopt 
met de ring). 

Deze vest klimt stevig omhoog en leidt je de natuur in. Volg dit ongeveer  500 
meter tot je aan je rechterkant het poortje van Be(e)Friendly tegenkomt. 

Leuven Be(e)friendly is een project met honingbijen in een biologische stadstuin. 
Marie-Hélène Deploige werkt samen met collega-imker Danut Abrudan om het 
belang van de bij in de kijker te zetten. Zonder bijen immers geen bestuiving en 
dus geen groenten en fruit. Leuven Be(e)friendly wil de boodschap uitdragen dat 
iedereen de bijen kan helpen door bijvoorbeeld bijvriendelijke bloemen te planten 
of een bloemenweide te zaaien op een deel van je gazon. Neem eens een kijkje over 
de schutting. Als er iemand aanwezig is, mag je ook even binnen gaan.  Meer info via: 
https://www.facebook.com/beefriendlyleuven/

Vervolg je weg nog even op de Remyvest en sla aan je rechterkant de 
Kaboutermanstraat in. (Je kunt op dit kruispunt links naar boven wandelen 
om even uit te rusten op een van de bankjes waar je een mooi panorama 
over Leuven krijgt). Zet vervolgens de welverdiende afdaling in tot aan 
de kruising met de Goudsbloemstraat. Sla deze rechts in en vervolg je 
weg, voorbij de lichten, tot aan de Y-splitsing. Sla hier linksaf, de Heilige-
Geeststraat in. 

Aan je linkerkant verschijnen langzaamaan de prachtige bomen en planten 
van de Leuvense Kruidtuin. Stap even af en wandel, met je fiets aan de hand, 
door de Kruidtuin naar beneden. 

Als je door de hoofdpoort de Kruidtuin verlaat, zie je aan de overkant het Theatrum 
Anatomicum. In dit bouwwerk uit 1744, met theatervormig interieur, werden de 
anatomische lessen gegeven in het vroegmoderne Leuven. 

Fiets de Minderbroederstraat in, steek de Dijle over en sla dan onmiddellijk 
linksaf de Onze-Lieve-Vrouwstraat in. Eens voorbij de Predikherenkerk 
sla je linksaf de Predikherenstraat in. Deze mondt uit in de drukkere 
Brusselsestraat, die je rechts inslaat. 

Als je de Dijle oversteekt, volg je rechtdoor het licht stijgende tracé van de 
Brusselsestraat tot aan de Leuvense Grote Markt. Dit is een autoluwe zone, 
waar zowel op vrijdag als zaterdag markt is. Op deze dagen stap je best af en 
wandel je met je fiets aan de hand door. 

Steek de historische Grote Markt over en achter de Sint-Pieterskerk bereik 
je het Rector de Somerplein met rechts de bushaltes en krantenkiosk. Ga 
naar rechts, fiets langs de haltes en vervolg je weg langs de Bondgenotenlaan, 
met het station recht voor je als einddoel. Aan de rechterkant bevindt zich 
het beginpunt van onze fietslus. 

Hopelijk heb je genoten van de wandel- en/of fietstocht en heb je hier en daar een 
idee opgepikt hoe ook jij je steentje kunt bijdragen aan een duurzame samenleving. 
Tot de volgende keer en voor straks: veilig weer thuis! Heb je tijdens de wandeling 
iets ontdekt waar je meer over wilt weten? Bekijk de bronnenlijst online op www.
goodplanet.be/goodwalk
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