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Ministers willen meer 
respect voor slachtoffers

BRUSSEL - Minister van Media In-
grid Lieten en minister van Welzijn 
Jo Vandeurzen hebben dinsdag 
in Brussel de resultaten van het 
onderzoek ‘Pers en Slachtoffers’, 
(KU Leuven en Universiteit Antwer-
pen) overhandigd aan de Vlaamse 
hoofdredacteurs. 

De ministers rekenen erop dat de 
media eigen regelgeving organiseert 

die het respect voor slachtoffers nog 
vergroot, zonder dat de wetgever 
met extra regels moet tussenkomen. 
De Raad voor Journalistiek nam 
in samenspraak met het Steunpunt 
Algemeen Welzijnswerk al enkele 
initiatieven. In het najaar zullen de 
resultaten van het mediaoverleg en 
de nieuwe afspraken op een tweede 
samenkomst met de ministers wor-
den gepresenteerd.

Van links naar rechts: minister van Welzijn Jo Vandeurzen,  de 
hoofdredacteurs Ivo Vandekerckhove (Belang van Limburg) en 
Pascal Kerckhove (Gazet van Antwerpen) en minister van Media 
Ingrid Lieten. Foto: Tony VAN GALEN

GEDEPUTEERDE VANDENHOVE ZIET OVERDEKTE WIELERPISTE ZOLDER NIET MEER ZITTEN

“Er zijn nu andere prioriteiten”
HEUSDEN-ZOLDER - De overdekte wielerpiste aan 
het Circuit van Zolder komt er misschien niet. “Op dit 
moment zijn er andere prioriteiten, zoals jobs”, vindt 
gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a). “Maar dat 
is mijn persoonlijke mening.” Bezieler Marc Wauters 
reageert erg ontgoocheld.

Een overdekte wielerpiste zoals hier in het Gentse Kuipke lijkt er dan toch  
niet te zullen komen in Zolder. Foto PhN

TV Limburg meldde gisteravond 
dat de wielerpiste er niet komt. Dat 
zeiden Thierry Deflandre, baas van 
het circuit en bezieler Marc Wau-
ters. De wielerpiste zou 18 miljoen 
euro kosten. Daarvan kwam een 
derde van de provincie, een derde 
van Vlaanderen en een derde van 
de privé. Als die 6 miljoen euro van 

de provincie er niet komt, dan staat 
het project op de helling. Alles heeft 
te maken met de sluiting van Ford 
Genk die ook voor de deputatie 
de prioriteiten heeft veranderd, 
zo is de uitleg in sp.a-kringen. De 
woordvoerster van gedeputeerde 
van Sport Frank Smeets (CD&V) 
is verrast door het verhaal. “Hier is 
zeker geen beslissing over genomen. 
Als de andere partijen hun enga-
gement nakomen, dan wij ook.” 
Smeets zelf is met vakantie, net als 
Igor Philtjens (Open Vld).
“We zijn vlak voor de start van 
de Tour de France nog bij Smeets 
geweest”, zegt Thierry Deflandre. 
“Hij heeft toen opnieuw bevestigd 
dat het project er komt.”

Kuipke
Marc Wauters heeft drie jaar aan 
het project gewerkt. “Die piste 
kun je vergelijken met het Kuipke 
in Gent”, legt hij uit vanuit de Tour 
de France. “Zowel amateurs als 
professionelen zouden er terecht 

kunnen. Vorige week ben ik er nog 
voor in Zwitserland geweest want 
het dossier zat in een stroomver-
snelling. En nu zou dit ineens niet 
doorgaan? Maar je kan toch overal 

zwemmen, waarom kan je dan niet 
overal fietsen? Fietsen is toch een 
heel populaire sport.”
Marc Wauters zei op TVL dat Lud-
wig Vandenhove dwars lag. “Aan-
leiding was een brief van minister 
Muyters die een bevestiging wilde 
van het Limburgse engagement. Ik 
zou wel eens willen weten waarom 
Vandenhove het project niet ziet 
zitten. Hij mag mij altijd bellen.”
“Ik heb op een vergadering mijn 
mening gezegd, misschien dat Marc 
Wauters dat ter ore is gekomen”, re-
ageert Ludwig Vandenhove. “Maar 

hij dicht mij meer macht toe dan ik 
heb, ik kan die piste in mijn eentje 
niet tegenhouden.”
De laatste tijd waren er blijkbaar 
ook twijfels over de interesse van 
een grote privé-partner. Die zou 
uiteindelijk maar twee miljoen 
euro willen investeren. “Dat klopt 
niet”, zegt Thierry Deflandre. “We 
hebben met Golazo niet meer over 
geld gepraat. We zijn wel op zoek 
naar ook andere manieren van fi-
nanciering, zo denken we aan een 
mecenaat.”

Liliana CASAGRANDE

Ludwig Vandenhove (sp.a)
Foto LD

GALLO-ROMEINS MUSEUMK!DS
PROOF

TOT EN MET 

25 AUGUSTUS 2013

Hun intrigerende cultuur ging de Romeinse beschaving vooraf. 
Vandaag palmen de Etrusken het Gallo-Romeins Museum van 
Tongeren in. Hun gevoel voor design en hun passie voor kunst, 
luxe, sport en het goede leven staan centraal in een eigentijdse 
toptentoonstelling. Meer dan 350 pronkstukken uit 
gerenommeerde Europese musea, video’s, 
multimedia, workshops en 
een kids audiotour … alles is 
aanwezig om de mysterieuze 
Etrusken beter te leren kennen.  

Een initiatief van de
provincie Limburg

WORKSHOPS 
VOOR KINDEREN 

Elke dag (behalve maandag)
tussen 14 en 17 uur! Inbegrepen in de toegangsprijs.
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Na bijna honderd jaar 
weer bier uit Averbode

De feiten speelden zich af in de lift 
van een flatgebouw in de Sint-Pie-
tersnoordstraat waar het slachtoffer 
woont is. De blinde man kwam uit 

Blinde man stort in defecte liftkoker in Brugge

INKOMSTEN MOETEN RENOVATIE VAN ABDIJ BEKOSTIGEN

BRUGGE - Een 58-jarige blinde man uit Brugge is gister middag 
in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij 
12 meter diep in een liftkoker viel. Volgens het parket was de 
brandweer op het moment van de feiten onderhoudswerken aan 
het uitvoeren aan de lift.

zijn flat en duwde om het knopje 
om de lift de doen komen. Toen 
de deur opende, stapte de man in 
de lift. Omdat er geen lift was, viel 

de blinde man in de liftkoker. Het 
slachtoffer viel vier verdiepingen 
naar beneden. Hij werd met levens-
bedreigende verwondingen naar het 
ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek
Aanvankelijk werd gezegd dat er 
in opdracht van de brandweer aan 
de lift gewerkt werd om de veilig-

heid in het gebouw te verbeteren. 
Volgens het parket was de Brugse 
brandweer zelf bezig met onder-
houdswerken op de plaats van 
de feiten. Het parket van Brugge 
heeft een deskundige aangesteld 
om de precieze omstandigheden 
van het ongeval te achterhalen.
 

Belga

“ Concentra en Corelio 
garanderen behoud 
van verscheidenheid 
in hun kranten”

BRUSSEL - Minister van Media In-
grid Lieten (sp.a) kreeg gisteren 
in de mediacommmissie vragen 
over Het Mediahuis, dat is de 
geplande samenwerking tus-
sen Concentra (Het Belang van 
Limburg, Gazet van Antwerpen) 
en Corelio (De Standaard, Het 
Nieuwsblad). 

“Ik begrijp de ongerustheid, maar 
ik heb van de ceo’s zowel uit een 
persoonlijk gesprek als uit hun 
verklaringen in de media begre-
pen dat ze de pluriformiteit zullen 
respecteren”, zei de minister. 
“Ze garanderen inhoudelijke ver-
scheidenheid. Ik deel anderzijds 
ook wel de bezorgdheid van de 
journalistenbond over de impact 
op de werkgelegenheid. Minder 
dan twee spelers op de markt kan 
inderdaad niet. Maar wat was het 
alternatief? Als een uitgeverij de 
kosten niet kan dragen, verdwijnt 
ze ook.”
Jurgen Verstrepen (LDD) vond 
het vreemd dat het net kranten 
zijn die samengaan. “Want de 
magazines liggen veel meer onder 
vuur.”

LC

Foto Belga

Vanaf begin volgend jaar brengen de paters Norbertijnen het  ‘Abdijbier Averbode’ en 
de ‘Abdijkaas Averbode’ op de markt. Gisteren werd het initiatief toegelicht in de abdij. Foto  KH

AVERBODE - Als alles 
volgens plan verloopt, 
schenken de Norbertijnen 
van de Abdij van Averbode 
begin volgend jaar hun 
eigen bier geserveerd met 
kaas van eigen makelij. 
Dinsdag maakten de paters 
hun plannen bekend waar-
mee ze nieuwe inkomsten 
willen aanboren. Ze hopen 
hiermee de renovatiekosten 
terug te verdienen en hun 
lange traditie in landbouw, 
voeding en drank een eigen-
tijdse invulling te geven. 

De Abdij, waarvan de geschiede-
nis teruggaat tot 1134, haalt haar 
inkomsten nu hoofdzakelijk uit 
een uitgeverij en het patrimo-
nium. Sinds de stopzetting van 
de bijhorende drukkerij in 1996 
zijn verschillende gebouwen leeg 
komen te staan. “Om te vermij-
den dat ze verder verkommeren, 
willen wij ze herwaarderen en 
herbestemmen,” verduidelijkt 
abt Jos Wouters.  
“Wij willen er graag een kaas-
rijperij, een micro-brouwerij, 
een ontmoetingscentrum en een 
abdijwinkel in onder brengen. 
Dit geheel aan de Westpoort 
kan dan uitgroeien tot een mooi 
toeristisch-educatief  centrum. 
Dankzij deze nieuwe inkomsten 
kunnen we ook het zelfstandig 
voortbestaan van de abdij ver-
zekeren.”
De recent opgerichte N.V. De 
Drie Provinciën gaat de econo-
mische activiteiten uitbaten. De 
nieuwe vennootschap zal voor 
haar activiteiten van de vzw Abdij 
der Norbertijnen van Averbode 
een exploitatieterrein  huren. De 
herinrichting van de vervallen 
omgeving is ook op naam van 
De Drie Provinciën.

Brouwerij Huyghe
Na bijna honderd jaar zal er in 
Averbode weer bier gebrouwen 
worden. In 1917 stopte de pro-
ductie abrupt toen de Duitse 
bezetter met de koperen stookke-
tels aan de haal ging. De 70 Nor-
bertijnen gaan nu samenwerken 
met Brouwerij Huyghe uit Melle 
om het ‘Abdijbier Averbode’  te 
lanceren. “Zij ondersteunen ons 
om in de micro-brouwerij een 
adbijbier van 5,7° te brouwen en 
voor plaatselijk gebruik aan te 
bieden. In hun brouwerij brou-

dit moderniseringsproces goed te 
omkaderen, sluit de gemeenschap 
een overeenkomst met de coöpe-
ratieve vennootschap Milcobel. 
Hun kaasbedrijf Belgomilk zal de 
verhoogde melkproductie afnemen 
en de ‘Abdijkaas Averbode’ op de 
markt brengen. De abdijkaas die 
ter plaatse wordt verkocht, zal op 
de site rijpen. 
Zowel het bier als de kaas moeten 
in de lente van 2014 op de markt 

wen zij dan het speciaalbier van 
de Abdij van Averbode van 7,5°. 
Bedoeling is dat dit speciaalbier in 
binnen- en buitenland op de markt 
komt. Wij hebben voor Brouwerij 
Huyghe gekozen voor de gemeen-
schappelijke waarden die we heb-
ben zoals traditie, authenticiteit 
en duurzaamheid”, verduidelijkt 
abdij-econoom Eric Seghers. 
Of het om een blond, bruin of 
amber bier gaat, wil geen van de 
partijen kwijt. Hoe dan ook zal 
België volgend jaar, als alle 
erkenningen een feit zijn, een 
27ste abdijbier kennen.

Kaas
Verder wil Abdij Averbode 
haar verouderde abdijhoeve 
uit 1949 vernieuwen en 
uitbreiden. Zo zal de vee-
stapel meer gericht zijn 
op melkproductie. Om 

verschijnen. Door de nieuwe 
plannen ontstaan er ook enkele 
nieuwe jobs. Om deze in te vul-
len wordt gedacht aan sociale 
tewerkstelling. Over welk bedrag 
er met alle investeringen gemoeid 
is, willen de Norbertijnen niets 
kwijt. “Alle offertes zijn nog niet 
rond, maar dat het om een groot 
bedrag gaat, is wel duidelijk,” 
aldus econoom Seghers.

Geert HOUBEN

Babybizon geboren  
in Bellewaerde Park
IEPER - In Bellewaerde Park 
(Ieper) is gisterochtend een Eu-
ropese bizon geboren. Het gaat 
om een vrouwelijke bizon. Het 
dier weegt 40 kilogram en stelt 
het goed.
“De geboorte van deze bizon, 
die behoort tot de familie van 
de grootste landzoogdieren van 
Europa, is heel belangrijk voor 
het park, dat actief deelneemt aan 
een programma voor het instand-
houden van dit ras”, klinkt het 
bij het park.
De bizon bonasus, of wisent, 
is het grootste zoogdier van 
Europa en één van de Europese 
grote grazers. Hij behoort tot 
de familie van de Bovidea. Een 
volwassen mannetje weegt tus-
sen 800kg en 1.200kg, de grootte 
ervan kan tot 2 meter bereiken op 
schouderhoogte. Het vrouwtje is 
een beetje kleiner en haar gewicht 
varieert van 350 tot 600 kilogram.
In Bellewaerde Park bestaat de 
kudde uit vier vrouwtjes en een 
mannetje.
 Belga


