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Archeologen Hertogensite
ronden vooronderzoek af
Samenwerking met bouwheer voorkomt mogelijke vertraging
Het archeologisch voor
onderzoek op de Herto
gensite in Leuven is
bijna afgerond. De
archeologen vonden er
resten uit de middel
eeuwen. Hun onderzoek
werd heel vroeg
gepland. ‘Zo kan de
planning van de bouw
werken nog aangepast
worden aan archeologi
sche vondsten’, klinkt
het. Bovendien wordt
zo voorkomen dat de
werken vertraagd
zouden worden door
eventuele belangrijke
vondsten.
MARGOT HOLLEVOET
LEUVEN Op de Hertogen
site, gelegen tussen de Brus
selsestraat en de Minder
broederstraat, werd de voor
bije weken een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd.
Op enkele strategische plek
ken, verspreid over de site,
groef het studiebureau Monu
ment Vandekerckhove proef
sleuven om te bepalen waar
verder onderzoek nodig is. De
archeologen vonden onder
andere resten uit de middel
eeuwen.
Projectontwikkelaar Re
siterra plant in dit gebied de
bouw van een woonzorgcen

Een archeologe legt de manier van
werken aan enkele schepenen uit. Foto: mhl

Niet zoals De Somerplein
Het is uitzonderlijk dat ar
cheologisch onderzoek tij
dens de planningsfase van
een bouwproject wordt uitge
voerd. ‘Het is de bedoeling
om een wisselwerking tussen
de planning van de nieuw

bouw en het archeologisch
onderzoek te creëren’, zegt
Sarah Linten van Monument
Vandekerckhove. ‘Zo kunnen
de bouwplannen nog aange
past worden als er interes
sante archeologische zones
worden gevonden.’
De uiteindelijke werken lo
pen dus ook geen vertraging
op. Dat was wel het geval bij
de aanleg van het Rector De
Somerplein enkele jaren ge
leden. De kosten liepen er
erg hoog op. Nu wordt het
onderzoek preciezer gevoerd.

Bouw in 2017
‘We kiezen ervoor om de
resten in de grond te laten

zitten’, zegt Linten. ‘Dat gaat
natuurlijk niet als er een ge
bouw op die plek gepland is.
Zo ligt de archeologisch inte
ressantste site langs de Brus
selsestraat, waar momenteel
een plein ingepland is. Dat
kan dus bewaard worden.’
Als het bewaren niet moge
lijk is, moet het studiebureau
opgravingen doen. Maar ook
daarvoor is er normaal tijd
genoeg. Het definitieve mas
terplan voor de site wordt pas
tegen november verwacht.
Daarna kan de stad beginnen
met de uitwerking van het
Ruimtelijk Uitvoerings
plan. De eigenlijke bouwwer
ken zouden pas in 2017 be
ginnen.

Gedenkplaat voor slachtoffertjes achtergelaten oorlogstuig
KAMPENHOUT Zeventig
jaar nadat drie kinderen in
Nederokkerzeel omkwamen
terwijl ze met oorlogstuig
aan het spelen waren, werd
in hun gemeente een gedenk
plaat onthuld.
Op 7 september 1944 kwa
men drie kinderen uit Nede
rokkerzeel om het leven, toen
ze met achtergelaten Duits
oorlogstuig aan het spelen wa
ren. Het dramatische ongeval
gebeurde zeventig jaar geleden
in de Casemierstraat, waar nu
een gedenkplaat onthuld is
voor de jonge slachtoffers.
Lea Boels (15), Frans Over
loop (11) en Jef Vestraets (12)
waren zich van geen kwaad
bewust, toen ze munitie mee
brachten naar huis om mee te
spelen. Het ging om Duits
luchtafweergeschut dat wat
verderop stond opgesteld. De
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Nieuwe sociale
woningen
Op de Overijsesteenweg in
Hoeilaart komen twee nieuwe
sociale huurwoningen. Dat
maakte het gemeentebestuur
bekend. De woningen zullen
worden gebouwd door huis
vestingsmaatschappij Elk Zijn
Huis. Het gemeentebestuur
kocht zes jaar geleden de gron
den langs de Overijsesteenweg
voor de ontwikkeling van de
site Den Travoo. De grond
wordt nu verkocht aan
115.000 euro, volgens de regels
van het schattingsverslag. Dit
is echter vijftigduizend euro
minder dan wat er aanvanke
lijk voor betaald werd.
‘Dit verschil is goedgemaakt bij
de verkoop van de gronden van
Den Travoo’, zegt Eva De
Bleeker (Open VLD), schepen
van Wonen. ‘Onze gemeente
heeft dus geen verlies in het
totaalproject.’ Met deze wo
ningen zet het gemeentebe
stuur opnieuw een stap in de
richting van haar sociaal ob
jectief. De gemeente moet
minstens 73 sociale huurwo
ningen, 34 sociale koopwonin
gen en 2 sociale kavels tegen
2020 voorzien. (hsb)
ROTSELAAR

trum en honderd nieuwe wo
ningen. ‘We zijn volop bezig
met het beëindigen van het
masterplan voor de site’, zegt
Carl Devlies (CD&V), sche
pen van Ruimtelijke Orde
ning. ‘Het onderzoek is een
stap in de procedure. Archeo
logie is hier belangrijk, want
het is de oudste plek van Leu
ven.’

Zeventig jaar geleden kwamen in de Casemierstraat
drie kinderen om door achtergelaten munitie. Foto: vdd
jeugd was toen geboeid door
het oorlogstuig, wat de drie
kinderen uiteindelijk fataal

werd. Maurits Overloop was
toen amper zes jaar. De bejaar
de man herinnert zich het on

geval nog goed. ‘Onze moeder
had het oorlogstuig gezien,
maar zei dat we het niet in
huis mochten brengen’, zegt
hij. ‘Op dat moment ontplofte
de munitie.’ Hij bleef onge
deerd, maar zijn vriend René
Boels raakte levensgevaarlijk
gewond door de rondvliegende
scherven. Boels overleefde
het, maar voor de andere drie
kinderen kwam alle hulp te
laat.
Schepen Rudi Van Ingelgom
(NVA) onthulde de gedenk
plaat in de Casemierstraat. Na
een moment van stilte weer
klonk The Last Post als eerbe
toon aan de omgekomen kin
deren. ‘Ook vandaag maakt
achtergebleven oorlogstuig
nog onschuldige slachtoffers’,
zegt Van Ingelgom, ‘Helaas
worden zij niet meegeteld in
het dodental van de Tweede
Wereldoorlog.’ (vvd)
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Fietstocht Dijlelinie
herdenkt oorlog
Rotselaar herdenkt de Eerste
Wereldoorlog met een waaier
aan activiteiten. Zo wordt de
Slag aan de Molen herdacht,
waar het Belgisch leger een
aanval tegen de Duitse troepen
op 12 september 1914 uitvoer
de. Het was de belangrijkste
slag uit de omgeving en
350 soldaten lieten er het le
ven. Op zaterdag 13 september
wordt hiervoor een speciale
fietstocht georganiseerd. De
Fietsroute Dijlelinie loopt
langs vijf panelen, die verwij
zen naar gebeurtenissen uit de
Eerste Wereldoorlog. De fiets
tocht vertrekt om 14 uur aan
het administratief centrum
aan de Provinciebaan.
Op donderdag 11 september
zijn er twee speciale ‘tentoon
stellingsbussen’ in Rotselaar.
Bart Minnen vertelt het ver
haal van de gevechten in Rot
selaar om 20 uur in de Mena.
Vrijdag verzorgt KH Sint Ceci
lia een herdenkingsconcert in
de kerk van RotselaarHeikant.
(ggh)

KORTENBERG

Premie voor isolatie
De gemeenteraad keurde het
voorstel van Kristien Goemin
ne (CD&V), schepen van
Milieu, goed om voortaan een
aanvullende premie toe te ken
nen aan inwoners die zorgen
voor isolatie aan het dak, de
zoldervloer, de buiten of
spouwmuren. De aanvullende
premie bedraagt twee euro per
vierkante meter dak of zolder
vloerisolatie en hetzelfde voor
buitenmuur of spouwmuur
isolatie. (hsb)

Bedrijf vergoedt dorp voor
besmetting water na lek
Het farmaceutische
bedrijf GSK heeft aan
de dorpsraad van
Terlanen een schade
vergoeding toegezegd
voor de noodgedwon
gen afgelasting van de
kajaktocht op de rivier
de Laan afgelopen
zondag. Door een lek
bij GSK belandde
45 liter met het polio
virus besmet water in
de Laan.

Door poliovirus in rivier werd kajaktocht afgelast

HANNELORE SMITZ
TERLANEN Door een lek bij
het farmaceutische bedrijf GSK
in Rixensart belandde vorige
week 45 liter met het poliovirus
besmet water in de rivier de
De rivier de Laan bleef na de vervuiling tot zondagavond afgesloten voor
Laan. Toen dat nieuws bekend
alle waterrecreatie, en dus ook de jaarlijkse kajaktocht. Foto: hsb
raakte, werden er onmiddellijk
stalen genomen om het water te
onderzoeken, maar zolang de re dat we een schadevergoeding
dig om hun activiteiten te kun
uitte Gheskiere ook zijn onvrede
sultaten er niet waren, was elke
zouden eisen van GSK, maar zo nen organiseren. ‘We zijn bij
over de lange periode tussen het
vorm van waterrecreatie verbo ver is het gelukkig niet moeten
zonder tevreden met deze geste, effectieve lek, dinsdag, en het
den.
moment waarop hun organisatie
en de gemeentebesturen zater
MARC GHEKIERE
dagochtend werden verwittigd.
Dorpsraad Terlanen
‘De vertegenwoordiger van GSK
verzekerde me dat zij alle stap
Vermoedelijk is het probleem ontstaan door de trage
pen hebben ondernomen vol
communicatie tussen de Waalse en de Vlaamse overheden gens het boekje’, zegt Gheskiere.
‘Vermoedelijk is het probleem
Foto: hsb
ontstaan door de trage commu
Daardoor moest de dorpsraad
komen. GSK nam immers zelf
maar het blijft natuurlijk jam
nicatie tussen de Waalse en de
zondag de jaarlijkse afvaart van
contact met ons op, en na een
mer dat de afvaart niet is kun
Vlaamse overheden. Ik betreur
de Laan met de kajak afgelasten. goed gesprek zijn we overeen
nen doorgaan. Volgend jaar or
dit enorm en hoop dat hier les
‘Dat heeft ons veel geld gekost’,
gekomen dat ze ons verlies vol
ganiseren we alvast opnieuw
sen uit getrokken worden. De
zegt Marc Ghekiere van de
ledig zouden vergoeden.’
een kajaktocht. Hopelijk worden Laan ligt op de taalgrens en dat
dorpsraad van Terlanen. ‘Er wa
De schadevergoeding is een he de mensen dan niet afgeschrikt
maakt het ingewikkeld, maar in
ren meer dan tweehonderd in
le verademing voor de leden van door wat er dit jaar gebeurde’,
een situatie als deze moeten de
schrijvingen, goed voor elk 20
de dorpsraad. Zij hadden het
aldus Ghekiere.
inwoners toch echt sneller ver
euro. Dinsdagavond besloten we geld van de afvaart absoluut no
Tijdens het gesprek met GSK
wittigd worden.’

,,

Tom Willems verdiept zich
in Mayacultuur voor boek
WILSELE Tom Willems
(38) uit Wilsele brengt in
het najaar het boek The
Roar Of Freedom/ De Oer
kreet op de markt, zowel in
het Engels als in het Neder
lands. De Leuvenaar vindt
inspiratie bij de cultuur
van de Maya’s.
‘Mijn boek gaat over de Ma
ya's en de grote veranderingen
in de cultuur’, zegt auteur Tom
Willems. ‘Het jaar 2012 heeft
voor mij nooit het einde van de
wereld betekend. Volgens mij
was het eerder het begin van
een harmonieuzere samenle
ving, als gevolg van een diepe
re bewustwording van de
mensheid. In het boek vind je
praktisch toepasbare tools
voor deze tijd. Het is een soort
nieuwe Mayamethode om je

geest vrij te maken en je
droom na te streven.
Tien jaar geleden raakte de
auteur gefascineerd door de
Maya’s. Willems werkte toen
op de marketingafdeling van
een grote supermarktketen,
maar na vijf jaar wou hij een
ander en vrijer leven. Hij trok
in een oude auto, volgeladen
met boeken over de Maya's en
boeddhisme, door Spanje om
er alleen te zijn in de natuur.
Daarna trok hij zich een paar
jaar terug in een chalet in de
bossen van Blauberg om er te
schrijven. Daar begon zijn
boek vorm te krijgen. ‘Samen
met andere inheemse volkeren
brengen de Maya's ons een
boodschap van zachtheid en
vrede’, zegt Willems. ‘Deze le
venswijsheid wordt samen
met mijn eigen ervaringen in

OUDHEVERLEE

Drugsrunners
verdwaald
Drie Duitsers zijn op de Leu
vense correctionele recht
bank veroordeeld tot vijftien
maanden cel voor het bezit en
de invoer van verdovende
middelen. Het trio werd in de
nacht van 30 april op 1 mei
betrapt in OudHeverlee, toen
ze met hun wagen met Duitse
nummerplaat op zoek waren
naar de dichtstbijzijnde auto
snelweg. Een politiepatrouille
kreeg de Mercedes in de ga
ten op weg naar HammeMil
le en zette het voertuig aan de
kant. De agenten vonden 11,6
gram cannabis, 19,8 gram hal
lucinerende paddenstoelen en
298 xtcpillen in de auto. De
daders hadden de drugs in
Amsterdam opgehaald en wil
den ermee naar Duitsland.
De 29jarige Goadi U., zijn
broer Raymondo en de 24ja
rige Dominic V.E. krijgen
straf met uitstel voor een pe
riode van vijf jaar. Daarnaast
moeten ze negenduizend euro
boete betalen. (tab)
KORTENBERG

Belgacom mag geen
werken uitvoeren
in Karterstraat
Het gemeentebestuur van
Kortenberg heeft Belgacom
verboden om de volgende
vijf jaar werken in de Kar
terstraat uit te voeren. Belga
com had een kabel in de
straat niet vernieuwd, terwijl
alle andere nutsvoorzienin
gen tijdens de voorbije weken
wel vervangen werden. ‘In
principe zou Belgacom de ka
bel vervangen, maar plots
kregen we te horen dat er
geen plannen meer waren om
die werken uit te voeren’, zegt
Bart Nevens (CD&V), sche
pen van Openbare Werken.
‘Als de kabel de komende vijf
jaar om de een of andere re
den hersteld moet worden,
zal Belgacom die werken
moeten uitvoeren. Maar een
nieuwe kabel mogen ze niet
leggen.’ (hsb)
TIELTWINGE

Wijziging in
politiek landschap

Tom Willems is trots
op zijn nieuwe boek.
Foto: apl

het boek beschreven. In 2013
ontmoette ik een Canadese
uitgever. Hij raadde me aan
om mijn idee over de Maya's
nog dichter te doen aansluiten
bij de lezer. Ik ben heel blij
met het resultaat. We lanceren
het boek eerst in het gebied
van de Maya’s in Mexico. In
2015 verschijnt het in België.’
Willems geeft ook workshops,
lezingen en seminaries om ie

dereen op weg naar zijn of
haar droom te begeleiden. Hij
neemt ook mensen mee op
groepsreis naar de prachtigste
plekjes in Mexico, zoals de
tempels van de Maya’s, de
grotten en de jungle.
De auteur heeft geen heimwee
naar zijn vroegere werkleven.
‘Ik ben druk bezig, maar ik heb
een boeiend leven’, zegt hij. ‘Ik
leer nog elke dag bij.’ (apl)

Totaal onverwacht nam
raadslid Luc Coeckaerts ont
slag als raadslid in de ge
meenteraad. Coeckaerts haal
de zijn stemmen bij de SP.A
en zetelde jaren in de raad.
Volgens schepen Fons Lem
mens (SP.A) blijft hij trouw
aan de partij. Door zijn ont
slag moest de partij meteen
een vervangend raadslid kie
zen. Het werd Tom Defillet,
die bij de jongste verkiezin
gen tweehonderd stemmen
achter zijn naam kreeg. In de
politieraad wordt Coeckaerts
door Filip Broos vervangen.
Rony Roelands, verkozen als
opvolger in de OCMWraad,
verzaakt dan weer aan zijn
mandaat omwille van per
soonlijke redenen. (fg)

