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GEMEENSCHAPSKRANT

Kasteel Jourdain 
Een plek met een 
bewogen geschiedenis

De natuur krijgt 
vrij spel in de 
voormalige Dexiasite

Vendelvereniging 
KnA Kraainem 
bestaat 15 jaar 
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wel meerdere grote werkgevers in 
dergelijke vrijetijdscentra. Met een café, 
restaurant, congreszaal, sporthal, 
tennis-, voetbal- en basketbalvelden was 
alles aanwezig om het bankpersoneel 
een aangename tijd te bieden. Ook de 
Rode Duivels maakten dankbaar gebruik 
van de faciliteiten. Ze konden hier in alle 
rust hun voetbalinterlands voorbereiden.

Lappendeken
We spoelen door naar 2011. De tijden 
zijn veranderd. Het aantal ontspannings-
mogelijkheden is de laatste 50 jaar 
exponentieel toegenomen. Enkele fusies 
en een bankencrisis later verkoopt Dexia 
het terrein van 5,5 hectare aan de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het 
doel: een gebied van zachte recreatie, 
voor het eerst helemaal toegankelijk 
voor het brede publiek. De site is inte-
ressant, niet zozeer voor de sport- en de 
ontspanningsfaciliteiten of de grootte 
– het stuk grond is een goede kilometer 
lang en enkele tientallen meters breed 
– vooral door de ligging. De verwerving 
van de gronden was strategisch van 
belang, want de Dexiasite maakt deel uit 
van een grotere lappendeken van kleine 
en middelgrote stukjes natuur. ‘We 
willen de open ruimte versterken, zeker 

Wat is er geworden van de voormalige Dexiasite?

Waardevolle schakel in 
groen netwerk

E venwijdig met de ring, tussen de 
Wezembeeklaan en de Tramlaan, 
ligt een stuk natuur dat bekend 

staat als de Dexiasite. Je kunt er wande-
len van de Wezembeekse Sint-Pieters-
kerk tot de Kraainem Sport en Event 
Village langs de Vuilbeek. Misschien 
omdat het stuk wat op de uiteinden ligt 
van Kraainem, Wezembeek-Oppem en 
Zaventem, is het voor veel inwoners 
onvertrouwd terrein. En dat is on-
terecht, want het is een plekje waar de 
natuur weer helemaal vrij spel heeft 
gekregen.

De geschiedenis van het natuurgebied 
gaat al een hele tijd terug. Het maakte 
deel uit van het kasteeldomein de 
Burbure in Wezembeek-Oppem, tot 
Philippe de Burbure medio 20e eeuw 
delen begon te verkopen en te verkave-
len. De visvijver en de gronden die 
errond lagen – tot het kerkhof van 
Kraainem – werden verkocht aan het 
Gemeentekrediet. Die bank – de voorlo-
per van Dexia en later Belfius – bouwde 
er in de jaren 60 een sport- en ontspan-
ningscentrum voor haar personeel. In 
een tijd waarin vakanties, en zeker 
buitenlandse, allerminst vanzelfsprekend 
waren voor de modale Belg, voorzagen 
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Ruim 10 jaar geleden kocht de Vlaamse Landmaatschappij een deel van het groene gebied 
op het ‘driegemeentepunt’ van Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem. De bedoeling 
was om het stuk natuur terug te geven aan de inwoners. Tijd voor een stand van zaken.

in verstedelijkt gebied’, vertelt Luc 
Vander Elst van de VLM. ‘Waar dat kan, 
willen we de gebieden toegankelijk 
maken en met elkaar verbinden.’ 

De aankoop past dus in een breder 
verhaal. Zo werd de laatste jaren bij-
voorbeeld ook het gebied aan de 
Beekstraat in Wezembeek-Oppem 
heringericht, net als de site rond de 
sporthal van Kraainem en de zone rond 
het containerpark en Jeugdclub De Villa. 
‘Een van de eerste dingen die we bij een 
mogelijke aankoop bekijken, is of we 
missing links kunnen opvullen voor zwakke 
weggebruikers. Zo zijn er wandelnetwerken 
gecreëerd, waarbij je van natuurgebied 
naar natuurgebied kunt wandelen of 
fietsen’, aldus Vander Elst.

De voorbije jaren werd er hard gewerkt 
op het domein. ‘We hebben onder meer 
een bloemenweide, een insectenpark en 
wandelwegen aangelegd’, aldus Vander 
Elst. ‘Maar we hebben ook gewerkt aan 
de vijvers en de beken om de waterber-
ging te verbeteren. Dat was met de 
ambitie om wateroverlast voor de 
buurtbewoners te voorkomen. Er zijn 
foto’s van vroeger waar het water bij de 
oude molen aan de Tramlaan na hevige 
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Telex
• De conciërgewoning van het gemeentehuis zal binnen-

kort terug bewoond worden. Er werd iemand gevonden 
om de taak van conciërge op zich te nemen. Hiermee 
komt een einde aan de maandenlange leegstand van de 
woning.

• De sportverenigingen kunnen vanaf nu een aanvraag 
indienen om de sporthal op feestdagen open te houden. 
Op die momenten kunnen de clubs hun evenementen 
beter organiseren. Een aanvraag hiervoor moet zes 
weken voor de activiteit plaatsvindt ingediend worden.

• De voorzitter van de gemeenteraad, Luc Timmermans 
(PK-KU), heeft bij monde van zijn collega Nathalie 
Woitrin (PK-KU) gevraagd om 30.000 euro vrij te maken 
voor streetart op drie bruggen in Kraainem. Beide 
raadsleden vinden het positief dat ‘de toegangspoorten’ 
van de gemeente een beter aanzicht zouden krijgen. De 
gemeenteraad keurt het voorstel goed.

• De gemeenteraad keurt een voorstel goed om 5.000 euro 
te schenken als steun aan Oekraïne via het consortium 
12-12. De gemeente keurde unaniem een gezamenlijke 
motie goed waarin het geweld tegen Oekraïne scherp 
wordt veroordeeld.

• Kraainem zal terug mensen toelaten bij huwelijken. Tot 
30 april mogen er maximum 50 mensen aanwezig zijn 
tijdens de eredienst.

• Raadslid Guillaume Von Wintersdorff (PK-KU) verdedigt 
nogmaals de keuze om niet opnieuw in een eigen contai-
nerpark in Kraainem te voorzien. Volgens hem heeft het 
geen zin om vele duizenden euro’s extra uit te geven voor 
een eigen containerpark op grond die niet eens van de 
gemeente is. Bovendien is de tendens om met andere 
gemeenten samen te werken voor dergelijke zaken 
vergroot. De samenwerking met Wezembeek-Oppem 
verloopt trouwens prima en de Kraainemse bevolking is 
tevreden met de huidige situatie.

• Raadslid Carel Edwards (PK-KU) meldt dat de inzet van 
Kraainem in het vaccinatiecentrum driemaal hoger ligt 
dan die van buurgemeente Wezembeek-Oppem. Het 
raadslid wil weten hoe dit komt en hoe het gecompen-
seerd kan worden. Burgemeester Bertrand Waucquez 
(PK-KU) bevestigt het bericht en belooft om het uit te 
klaren.
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Qu’est-il advenu de l’ancien site Dexia ?
Parallèlement au ring, entre l’avenue de Wezembeek et l’avenue du 
Tram, se trouve un espace naturel connu sous le nom de site 
Dexia. Vous pouvez vous y promener depuis l’église St-Pierre de 
Wezembeek jusqu’au Kraainem Sport and Event Village, le long du 
Vuilbeek. Il y a plus de 10 ans, la Vlaamse Landmaatschappij 
(Agence foncière flamande) a acheté une partie de la zone verte 
située à la « jonction des trois communes » de Kraainem, 
Wezembeek-Oppem et Zaventem. L’intention était de rendre ce 
morceau de nature aux habitants. L’objectif : un espace de loisirs 
doux, pour la première fois entièrement accessible au grand 
public. L’acquisition du terrain revêtait une importance 
stratégique, car le site Dexia fait partie d’une vaste mosaïque de 
petites et moyennes parcelles de nature. Ces dernières années, par 
exemple, la zone située le long de la rue du Ruisseau à 
Wezembeek-Oppem a également été réaménagée, tout comme le 
site autour de la salle de sport de Kraainem et la zone autour du 
parc à conteneurs et du club de jeunes De Villa.

FR

regenval uit de rioolbuizen spoot. Dat is sinds de werken niet 
meer voorgevallen.’

Ongestoord
Vandaag is het gebied dat de VLM aankocht eigendom van de 
gemeenten waarin het terrein ligt. Met andere woorden: 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem zijn elk eigenaar 
van een deel van de site, en dus ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud ervan. Er zijn nog enkele delen privébezit, maar dat 
wil niet zeggen dat je niet op de site mag wandelen. Van de 
faciliteiten van het voormalige Gemeentekrediet is alleen de 
sporthal nog in gebruik. De Aramese gemeenschap kocht het 
gebouw en vormde het om tot een feestzaal. Nog op de site, 
op Zaventems grondgebied, staan de restanten van een oude 
molen: de Heystvaartmolen, die teruggaat tot de 14e eeuw. 
Vandaag zijn het private woningen, waarbij de sporen die 
verwijzen naar het molenverleden gewist werden. En van in het 
beboste domein heb je uitzicht op het kasteel de Burbure.

Het voormalige Dexiadomein is ideaal om de drukte even 
achter je te laten. Open en groene ruimte is in de regio een 
gekoesterd goed. Met een dichte bebouwing en meerdere 
snelwegen is het voor plant en dier evenwel niet makkelijk om 
zich te ontplooien. Maar de natuur is weerbaar. ‘We proberen 
om altijd een deeltje van onze gebieden iets minder toeganke-
lijk te maken, zodat de dieren zich daar kunnen schuilhouden 
en de bomen en planten ongestoord kunnen groeien.’

Voorlopig zijn er geen werkzaamheden meer gepland op de site, 
noch in andere gebieden in Kraainem en Wezembeek-Oppem. 
‘Momenteel werken we onder meer in Grimbergen, Sint-Genesius- 
Rode, Beersel, Overijse en Hoeilaart en bereiden we nieuwe 
plannen voor in Vilvoorde, Zaventem, Machelen, Grimbergen, 
Wemmel en Asse binnen het landinrichtingsproject Vlaamse 
Rand. Dat grote project startte in 2014. De inrichting van het 
Dexia-domein en ook andere werken in Kraainem en Wezembeek- 
Oppem pasten in de eerste fase. Momenteel zitten we in een 
tweede fase. Wie weet zijn er voor een volgende fase wel weer 
kansen om in Kraainem of Wezembeek dingen te realiseren’, 
besluit Vander Elst.

Wim Troch
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De spannende geschiedenis van kasteel Jourdain

De bakermat van de 
verzetskrant La Libre Belgique
Kasteel Jourdain ligt bijna in het noordelijkste puntje van Kraainem, verborgen in de oksel 
van het klaverblad waar de E40 en de Brusselse ring elkaar kruisen. Een idyllische plek als je 
het geraas van de autowegen even wegdenkt. Maar vooral een plek met geschiedenis: niet 
alleen Kraainem zelf, maar ook de krant La Libre Belgique is hier geboren.

oprollen van de krant, kon 
rekenen op een stevige 
beloning, volgens sommige 
bronnen tot 20.000 dollar. 
Victor was allerminst onder 
de indruk: hij verspreidde 
samen met een legertje 
helpers in totaal 171 kranten 
tijdens de bezetting. De 
artikels zou hij eigenhandig 
hebben geschreven. Toch 
werd de verzetsdaad enkele 
handlangers fataal. Architect 
en krantenverdeler Philippe 
Baucq werd opgepakt en 
gefusilleerd.

Ook Victor haalde het einde 
van de oorlog niet. Enkele 
weken voor de wapenstil-
stand stierf hij een natuurlij-
ke dood, enkele maanden 
nadat zijn vrouw was overle-
den. Datzelfde jaar stierf ook 
zijn broer Louis. Zijn twee 
zonen Joseph en Paul zetten 
het werk van Victor voort.  
La Libre Belgique – of kortweg  
La Libre – bestaat nog steeds.

Wintertuin
Het kasteel is niet openbaar, tenzij je er 
een feest of vergadering bijwoont. Er 
zijn vergaderlocaties genoeg en ook het 
zonneterras dat de familie Jourdain liet 
bouwen, is er nog. Als je door de poort 
naar binnen stapt, valt de oranjerie aan 
de rechterkant meteen op.

Pachthof
Het gemeentelijke park Jourdain is een 
stukje stijlvol groen van 12 hectare in 
Hoog-Kraainem. Een beschermd cul-
tuurhistorisch landschap sinds 1978, met 
een fraai ommuurd kasteel erbij. Van-
daag is dat kasteel een feest- en verga-
derplek, maar ooit stond hier een 
pachthof dat samen met de kerk de kern 
van het jonge Kraainem vormde: het Hof 
te Crainhem, zo staat het op oude 
kaarten vermeld. 

Toen de Brusselse dokter Delphin 
Gaillard de hoeve in 1883 kocht, lag die 
nog aan de kronkelende weg van Kraai-
nem naar Wezembeek. De nieuwe 
eigenaar liet zijn stulpje prompt opknap-
pen en uitbreiden, tot het de allures 
kreeg van een kasteeltje. Je herkent de 
toevoegingen aan het eclectische 
uitzicht van de buitenkant. De noord-
oostelijke delen zijn de opgekalefaterde 
restanten van de oude hoeve waarvan 
sommige elementen dateren van voor 
de 18e eeuw. Het zuidwestelijke deel met 
de torentjes en trapgevels kwam er in 
1883 bij.

Victor Jourdain
‘Kasteel Jourdain dankt zijn naam aan 
Victor Jourdain’, vertelt erfgoedonder-
zoeker Thomas Pevernagie van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. ‘Hij 
kocht het kasteel in 1899 van dokter 
Gaillard. Hij woonde hier met zijn 
kroostrijk gezin: samen met zijn vrouw 
Bertha Koenig kreeg hij acht dochters 
en twee zonen.’

Wat opzoekingswerk leert meer. De man 
werd in 1841 geboren in Namen. In 1879 
startte hij met zijn broer Louis een 
bedrijf op: la Société des panoramas de 
Londres. De onderneming was gespecia-
liseerd in het drukken van panorama’s 
van bekende veldslagen, die toen erg 
populair waren. De broers verdienden er 
flink wat geld mee en in 1884 startten ze 
de krant Le Patriote. De katholieke 
broers wilden een tegengewicht voor de 
liberale pers toen de eerste schoolstrijd 
woedde. Het legde hen geen windeieren. 
Na de katholieke verkiezingsoverwinning 
in 1884 steeg de oplage meteen van 
6.000 naar 10.000 exemplaren. Victor 
zat er dus warmpjes in toen hij zich als 
58-jarig gezinshoofd in Kraainem vestig-
de.

La Libre Belgique
En toen vielen de Duitsers ons land 
binnen. De intussen 74-jarige Victor ging 
in het verzet. Niet met de wapens, maar 
met woorden. Met zijn ervaring als 
krantenman startte hij in zijn kasteeltje 
de verzetskrant La Libre Belgique. 
Clandestien, uiteraard. De naam was een 
knipoog naar de collaborerende krant 
La Belgique. De krant werd in het 
grootste geheim gedrukt in de karton- 
fabriek van zijn compagnon Eugène Van 
Doren.

De hele operatie was niet zonder risico. 
De Duitsers richtten zelfs een speciale 
recherche-eenheid op om de verzets-
krant het zwijgen op te leggen. Wie de 
ultieme tip gaf die zou leiden tot het 
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Le berceau du journal de résistance La 
Libre Belgique
Le parc communal Jourdain est un 
morceau de verdure élégant. Un paysage 
culturel et historique protégé avec un 
beau château fortifié. Aujourd’hui, le 
château est un lieu de fêtes et de 
réunions, mais il abritait autrefois le Hof 
te Crainhem. Le médecin bruxellois 
Delphin Gaillard a acheté la ferme en 
1883. Le nouveau propriétaire a 
rapidement fait rénover et agrandir 
l’endroit jusqu’à ce qu’il prenne l’allure 
d’un petit château. « Le château Jourdain 
doit son nom à Victor Jourdain », 
explique le chercheur en patrimoine 
Thomas Pevernagie de l’Agentschap 
Onroerend Erfgoed (Agence flamande du 
patrimoine). « Il a acheté le château en 
1899 au Dr Gaillard. » L’homme est né à 
Namur en 1841. En 1879, il crée une 
société avec son frère Louis : la Société 
des panoramas de Londres. La société 
s’est spécialisée dans l’impression de 
panoramas de batailles célèbres, qui 
étaient très populaires à l’époque. En 
1884, les frères ont lancé le journal Le 
Patriote. Puis les Allemands ont envahi 
notre pays. Victor, désormais âgé de 74 
ans, a rejoint la résistance. Pas avec des 
armes, mais avec des mots. C’est en tant 
que journaliste, qu’il a lancé le journal de 
résistance La Libre Belgique dans son 
petit château.

FR
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‘Kastelen uit de 19e eeuw hebben wel 
vaker een wintertuin’, weet Pevernagie. 
‘De planten die in de warmere maanden 
in potten op de binnenhoven staan, 
verdwijnen in de winter achter glas. Hier 
in kasteel Jourdain zie je een spectacu-
lair voorbeeld, heel mooi ingewerkt in 
de doorgang en zeer goed bewaard 
gebleven. Ook het typische balkenpla-
fond bleef mooi behouden.’

Binnen ademen de ruimtes nog de sfeer 
van weleer. ‘De afwerking is bescheiden, 
maar je ziet dat de voormalige hoeve in 
de 19e eeuw meer allure heeft gekregen. 
Met een houten lambrisering en originele 
schouwmantels die gedetailleerd werden 
afgewerkt.’ De datum 1882 staat uitge-
sneden in het hout. Op de bovenste 
verdiepingen zie je het originele dakge-
binte van de oude hoeve. Zelfs een 

authentieke lemen tussenmuur 
bleef intact. Het kasteel bleef tot het 
einde van de jaren 70 in het bezit van 
de familie Jourdain, die het verkocht 
aan de gemeente Kraainem. Die liet 
het restaureren en gaf het zijn nieuwe 
bestemming.

Bart Claes 
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verenigingen

Vendelvereniging Venkra van 
KnA viert 15e verjaardag

Goochelen 
met vlaggen
Kunst na Arbeid (KnA) Kraainem bestaat in 
2024 honderd jaar. Dit jaar bestaan de Venkra-
vendeliers van KnA 15 jaar. Helaas zijn de 
meeste optredens door corona geschrapt, al 
gaan de vendeliers wel naar een samenkomst 
van verschillende Europese vendelgroepen in 
Duitsland.

Modern en internationaal
Bij KnA-Kraainem kan je terecht voor turnen, dans en fitness. 
Zuiver recreatief: er is geen competitiedruk. De leden zijn zeer 
divers, meertalig en internationaal. Onder de vleugels van KnA 
werd in 2007 de vendeliersafdeling, Venkra, opgericht. ‘Venkra 
staat voor een dynamisch en modern vlaggenspel’, legt voor-
zitter Michel Renders (62) uit. ‘Invloeden van het Italiaanse 
vendelspel zijn niet ver weg. Maar ook het klassieke, Vlaamse 
vendelen staat op ons programma. Wij nemen regelmatig deel 
aan optochten en demonstraties, zowel nationaal als internati-
onaal. We tellen momenteel nog negen leden. Dat is net eentje 
te weinig voor internationale optredens, want meestal vragen 
ze daar tien of meer leden. Toch gaan we binnenkort naar een 
bijeenkomst van Europese vendelgroepen in Duitsland.’

Applaus 
Michel behaalde net als zijn dochter Anne al goud op het 
wereldkampioenschap vendelgooien. ‘We doen het voor het 
applaus van het publiek’, zegt trainer Bastiaan Deknudt (35) 
van Venkra. ‘We smijten hoog en veel en we werpen de vlag-
gen ook naar elkaar. Zo bouwen we een mooie choreografie 
op. Wij gooien met kleinere vlaggen – zo’n anderhalve meter 
– dan die van doorsnee vendelverenigingen. Daardoor kunnen 
we meer ‘goochelen’ en jongleren met de vlaggen. Door onze 
hefboomtechniek kunnen we heel hoog gooien, tot jolijt van 
het publiek.’ Tijdens corona lag de werking een tijdje stil. ‘Maar 
onze vendeliers konden nog buiten trainen. We staan ver van 
mekaar. Enkel in de winter, toen het te koud was, moesten we 
de trainingen stopzetten. We zijn blij dat we nu allemaal terug 
kunnen trainen, we hebben het enorm gemist.’

Geen wachtlijsten meer
In normale tijden telt KnA zo’n 200 leden. ‘Na corona zijn er 
nog 150 leden’, licht Renders toe. ‘Vroeger werkten we met 
wachtlijsten, nu moeten we actief promotie voeren, behalve bij 
de jongere meisjes. Ik denk dat er een beetje angst door 
corona was, waardoor leden wegbleven, maar de grootste 
reden is dat onze leden voor een kwart uit andere landen 
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komen. Onze vereniging telt 14 nationaliteiten. Vaak blijven die 
gezinnen vier jaar hier en dan verhuizen ze weer. Daardoor is 
er een groot verloop. Bij onze kinderen wisselt elk jaar zo’n 
dertig procent van onze leden. Het is een typisch verschijnsel 
in faciliteitengemeenten.’

Terughoudendheid
‘Daarnaast is er toch wat terughoudendheid bij Franstalige 
leden om bij Venkra actief te zijn. Vendelen wordt helaas nog 
vaak gelinkt aan extreemrechtse groeperingen. De helft van 
onze KnA-leden is Franstalig. Het is vervelend als wij telkens 
moeten uitleggen dat wij helemaal niks met extreemrechts te 
maken hebben. Het logo op onze vlaggen is dat van Kraainem 
en ook onze kleinere vlaggen verwijzen naar Kraainem. Het is 
spijtig dat het carnaval in Kraainem gestopt is, want via die 
vereniging gingen wij mee naar andere carnavalsstoeten in 
Vlaams-Brabant. Er zijn nog zes vendeliers, dat is een kleine 
basis om opnieuw te groeien, maar we gaan er toch voor. We 
hebben geen trommelkorps meer, nodig voor de begeleiding 
tijdens optochten. We zijn daar dus ook naar op zoek, alsook 
naar mensen om de vereniging opnieuw uit te bouwen. Ook 
voor onze turn-, dans- en fitnessafdelingen zoeken we opnieuw 
leden. Het KnA-bestuur en leiding bestaat uit een grote groep 
vrijwilligers, assistenten, hulpleiding en voorturnsters.’

Joris Herpol

info: www.kna-kraainem.be
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Bij de beraadslaging van 11 mei 1914 heeft 
de gemeenteraad de wens uitgedrukt om 
het huidige gemeentewapen in gebruik te 
mogen nemen. Er moesten voldoende 
historische elementen aanwezig zijn, om 
over te kunnen gaan op de toekenning van 
een oud wapen. De gemeente moest hier 
dus een erkenning voor krijgen. Ze moest 
aantonen dat het aangevraagde wapen 
destijds in gebruik was bij de plaatselijke 
schepenbank, of als wapenschild diende 
van een belangrijke familie die in Kraainem 
heerlijke rechten uitoefende, vóór het 
einde van het ancien régime. Zo kregen 
talrijke gemeenten erkenning van het 
familiewapen van de laatste heer vóór 
1789, ook de gemeente Kraainem.

In het jezuïetenarchief, bewaard door het 
Algemeen Rijksarchief, bevindt zich een 
oorkonde van 1692. Hieraan is een zegel 
gehecht van het schepencollege en van 
Antoine van Berchem, heer van Sint- 
Pieters-Woluwe. De zegel uit bruine was, 
onderaan op het perkament, geeft in het 
midden de beeltenis van het wapenschild 
weer. Een flank werd versierd met een 
kleiner, uitgewerkt schild, door twee 
keteltjes omgeven. Het grote wapenschild 
wordt door twee mannenfiguren vastge-
houden. De legende luidt ‘Sigullum scabi-
norum de Creynhem … (*) … Woluwe’. 
Vermoedelijk het oorspronkelijke zegel dat 
de gemeente gebruikte (* andere gemeen-
ten werden weggelaten).

De vormgeving van de gemeentevlag is 
volgens een decreet van 28 januari 1977 als 
volgt bepaald: een verticale strook blauw 
en een verticale strook goudgeel. De 
azuurblauwe strook bevindt zich aan de 
mast. Op het gemeentehuis bestaat een 
diploma van de erkenning van ons ge-
meentewapen: Getekend van ’s konings 
wege: P. Poullet, Minister van Binnenland-
se Zaken en Volksgezondheid en de 
Minister van Buitenlandse zaken Hymans.

Op de eerste foto zie je het gemeentewa-
pen op een prachtige manier neergezet in 
de eerste carnavalsstoet van 17 februari 
1978, door de vriendenkring P. Boesmans. 

De tweede foto is genomen in de kapel 
van Lenneke Mare in Sint-Lambrechts- 
Woluwe. In de kapel bevindt zich, rechts 
bij de ingang, de grafsteen van Georges I 
Kieffelt en zijn echtgenote Anne Van 
Asseliers. Het wapen dat hierop voorkomt 
werd het gemeentewapen van Kraainem. 

Tekst: Uit Bij ons te Kraainem, door 
voormalige Heemkring-voorzitter A. Van 
Meerbeek, herschreven door Luc Maes. 
Foto’s: Luc Maes 

I N F O R M AT I E
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Het gemeentewapen van Kraainem
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zondag 8 mei
Slotmoment 
Leesjury 2021-2022
Nederlandstalige Bibliotheek 
van Kraainem
10 uur – Zaal PUK, Patronaatstraat 17 in 
KraainemDe lokale deelnemers aan de 
Leesjury van 2021-2022 kunnen in de bib 
tijdens de openingsuren hun leesdiploma 
afhalen én de winnende boeken van dit jaar 
ontdekken.
info: info@bibliotheekkraainem.be

zondag 8 mei
Bezoek aan Bouvier 
Washerwijk
Discover Kraainem
15 uur – Trefpunt Jules Adantstraat 31 
Je verneemt meer over de ontstaansgeschie-
denis van de wijk dankzij archiefwerk dat 
leidde tot nieuwe inzichten. Reserveren via 
mail colette.storms@skynet.be
info: colette.storms@skynet.be, 
0477 64 91 18

zondag 22 mei
Boeken startdag
Nederlandstalige Bibliotheek 
van Kraainem
13 uur – Zaal PUK, Patronaatstraat 17 in 
KraainemKom op zondag 22 mei 2022 onze 
uitgebreide collectie baby- en peuterboekjes 
ontdekken in de bib, en krijg een hele hoop 
tips mee naar huis én een groeimeter!
info: info@bibliotheekkraainem.be

zondag 22 mei 
Repair Café
14 tot 17 uur – GC de Lijsterbes
Laat je spullen repareren, gooi ze niet weg. 
Zo vechten we tegen de nutteloze over-
consumptie. Iedereen is welkom.
gratis
info: repaircafe.kraainem@gmail.com of de 
Facebookpagina Repair Café Kraainem

elke tweede en laatste dinsdag 
van de maand
Wandeltocht
Okra
Vertrek aan parking Cammeland
info: gilbert_theunis@telenet.be 
of 0486 50 57 24

elke donderdag
Resto & Co
OCMW Kraainem
12 tot 14.30 uur – zaal Cammeland
info: info@ocmw.kraainem.be

Hoe ontstond het gemeentewapen van Kraainem? En hoe 
komt de gemeentevlag aan haar huidige vormgeving? De 
ontstaansgeschiedenis ervan gaat heel ver terug. 
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met een passie

Leen Vangeebergen publiceert haar 
tweede boek

‘Scheiden is geen 
mislukking’
Relaties. Een boeiend onderwerp waar ook Leen 
Vangeebergen maar niet genoeg van krijgt. Op haar 
veertigste besloot ze haar loopbaan als adjunct-hoofdver-
pleegkundige in te ruilen voor een nieuw leven als sexual 
growth inspirator. Over haar inzichten schreef ze een 
boek: Relatiestatus: GESLAAGD. Een pittige publicatie 
die ze op 4 mei komt voorstellen.

Wat bracht jou ertoe dit boek
te schrijven?
‘Is het niet vreemd dat we nog altijd over 
relaties denken in termen van lukken of 
mislukken? We gaan er als samenleving 
nog zo snel van uit dat een relatie pas 
geslaagd is als we bij elkaar blijven tot de 
dood ons scheidt. In werkelijkheid gaan 
de meeste relaties door hoogte- en 
dieptepunten. En toch houden we zo 
graag de schijn hoog dat onze relatie 
aan het plaatje van het perfecte koppel 
beantwoordt. Maar als je de verhalen uit 
het echte leven hoort, stel je vast dat de 
torenhoge verwachtingen die we aan 
een relatie stellen vaak niet haalbaar 
zijn.’ 

Vandaar dat we vaak teleurgesteld 
worden in relaties?
‘Inderdaad. We stellen heel veel eisen. 
Zo is er het algemene principe dat een 
partnerrelatie een hechtingsrelatie is 
waarbinnen we seks met elkaar (moe-
ten) hebben. Een belangrijke vraag is of 
we seks tot penetratieseks beperken? Ik 
zie het ruimer. Voor mij is knuffelen, 
zorgen voor elkaar en de andere verzor-
gen eveneens een vorm van seksualiteit. 
Met andere woorden, je kunt gelukkig 
zijn in een relatie zonder dat je regelma-
tig seks met elkaar hebt of samen in 
hetzelfde bed slaapt. Belangrijk is dat er 
in je relatie een uitwisseling van energie 
is. Eigenlijk is dat de essentie van seks.’

Wat wil je uitdrukken met de titel van 
je boek?
‘Ik wil mensen laten stilstaan bij al die 
zogezegde criteria die bij een perfecte 
relatie horen. Dat ideaalbeeld geeft 
mensen het gevoel dat ze falen. Ik wil 
duidelijk maken dat een scheiding geen 
mislukking is. Als mens groeien we net 
door in relatie te gaan met de andere. 
Ook al blijft die relatie niet duren, op de 
een of andere manier zal ze bijdragen 
tot ons groeiproces. Dat is wat interac-
tie met anderen met ons als mens doet. 
Als je je daarvoor openstelt, dan ben je 
eigenlijk al geslaagd. Ik vind het dan ook 
jammer dat de moderne mens het 
steeds moeilijker heeft om zich op een 
spontane manier open te stellen voor de 
andere. Mensen willen zo graag van 
meet af aan de perfecte match. Maar zo 
werkt het niet. Wil je een relatie, dan zul 
je je moeten openstellen en ruimte voor 
trial-and-error moeten laten. Anders 
wordt de kans dat je iemand tegenkomt 
die je onvoorwaardelijk graag ziet 
bijzonder klein.’

Kunnen twee mensen bij elkaar  
blijven tot de dood hen scheidt?
‘Je kan ernaar kijken als een fata morga-
na. Maar tegelijkertijd is dat engagement 
bewonderenswaardig. Laten we niet 
vergeten dat geen enkele relatie een 
garantie geeft op een leven vol rozen-
geur en maneschijn. Trouwens, geen 
enkele relatie is het waard om jezelf te 
verloochenen. Misschien gaan we in 
deze tijd er nogal snel van uit dat een 
ontgoocheling binnen een relatie 
onomkeerbaar is. Ik vergelijk een relatie 
graag met de bewegingen die een 
accordeon maakt. We trekken elkaar 
aan, om dan weer afstand tussen ons te 
creëren. Samengevat: we kunnen niet 
met, maar ook niet zonder de andere 
leven.’ 

Nathalie Dirix
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woensdag 4 mei 
Boekvoorstelling
Relatiestatus: geslaagd
18 tot 20 uur - Bib De Lettertuin, 
Grote Prijzenlaan 63, 
1150 Sint-Pieters-Woluwe
gratis, maar graag aanmelden via 
leen@vrouwinvuurinvlam.be
info: www.relatiestatusgeslaagd.be
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nieuws uit het centrum

9

Meer info over  : www.delijsterbes.be/nl/taalicoon

TICKETS EN INFO 
GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem  
info@delijsterbes.be • Tel. 02 721 28 06 • www.delijsterbes.be 
OPENINGSUREN: ma, woe, do en vr van 9 tot 12 uur en van 
13 tot 17 uur, di van 13 tot 17 uur. 

TICKETS EN INFO 
GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem 
info@dekam.be • Tel. 02 731 43 31 • www.dekam.be 
OPENINGSUREN: ma tot vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 
17 uur. Woensdagvoormiddag is het onthaal gesloten. 

Boekenboom #11
Er komen twee fijne activiteiten aan in mei. Eerst en vooral is 
er op zondag 8 mei het slotmoment van de Leesjury voor 
leesjaar 2021-2022. De Leesjury – waarbij je ieder schooljaar 
geselecteerde boeken per leeftijdsgroep kan lezen en dan op 
het beste boek kan stemmen – sluit dan af. Heb je dit jaar 
meegedaan met de Leesjury? In de bibliotheek van Kraainem 
zijn er nog geen georganiseerde leesgroepen, maar je kon 
wel internetjurylid worden. Je kan op 8 mei je leesdiploma 
komen afhalen en de winnende boeken van dit jaar ontdek-
ken. Heb je niet meegedaan? Dan kan je vanaf de zomer 
inschrijven voor het nieuwe leesjaar dat in september 2022 
start. De bibliotheek koopt de nieuwe boeken voor de 
Leesjury in diezelfde maand aan. 

Een tweede thuis voor boeken en strips
Heb je recente kinderboeken of -strips in zeer goede staat 
waar jouw kinderen uit zijn gegroeid en wil je die opruimen? 
Kijk dan even via de catalogus op de website na of de bib ze 
al heeft. Zoniet, zijn ze bij ons welkom voor een tweede thuis. 

De jeugd is immers weer verwend dankzij de gulle schenkin-
gen van bibliotheekleden: zo hebben we verschillende 
boektoppers en leesleeuwen mogen ontvangen voor 
beginnende lezertjes, alsook Episch avontuur (L. Pichon), 
Opeens geheim agent (T. McLaughlin), Mijn naam is Bob (J. 
Bowen) én het eerste luisterboek van Dummie de mummie 
(L. Menten).

De volwassenen kunnen dan weer genieten van enkele 
nieuwe fysieke én digitale aanwinsten. Zo kunnen jullie bij 
ons onder andere Violeta (I. Allende), Voordat ze verdween 
(L. Gardner), De rozentuin (T. Rees), Problemen die er geen 
zijn (H. Brusselmans), Vertel het de bijen I en II (D. Gabaldon) 
en Iets te verbergen (E. George) ontdekken. Twee schenkin-
gen zijn Kruisweg (D. Broeckhoven) en Witte warmte (D. 
Castleyn). 

Bij de dvd’s kunnen de filmliefhebbers genieten van niet 
minder dan twaalf nieuwe aanwinsten! Madly in life (Balbo-
ni), Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait (Mouret), 
Liefde zonder grenzen (Boudellah), Cry Macho (Eastwood), 
Titane (Ducournau), Rookie (Van Baelen), Onoda (Harari), 
Last night in Soho (Wright), The United States vs. Billie 
Holiday (Daniels), The King’s Man (Vaughn) en Eiffel (Bour-
boulon) voor de volwassenen en Come away en Slalom voor 
de jongeren.

Tot slot is het op 22 mei Boekstart in de bib, waarbij 
ouders en jonge kinderen tot 3 jaar onze baby- en peuter-
boeken kunnen komen ontdekken. Graag tot dan!

Eveline Leclercq en Mike Kestemont 

I N F O R M AT I E

bibliotheek Kraainem

zondag 15 mei
Schaatsen
SPORT

Vertrek om 13.45 uur aan GC de 
Lijsterbes
prijs: 2 euro
info: www.delijsterbes.be

woensdag 18 mei
Familiescoop
Binti (2019)
FILM (8+)

14 uur – GC de Lijsterbes
De 12-jarige Binti droomt ervan 
om een bekende vlogger te 
worden zoals haar idool Tatyana. 
Maar op een dag moet ze met 
haar papa vluchten voor de 
politie. Die wil hen het land 
uitzetten. Binti bedenkt een 
plan: haar papa moet trouwen.
tickets: 3 euro
info: www.delijsterbes.be

 • 

donderdag 19 mei
Ciné Café
Au nom de la terre
FILM

13.30 uur – GC de Lijsterbes
Pierre is 25 als hij uit Wyoming 
terugkeert naar zijn verloofde 
Claire en beslist de familieboer-
derij over te nemen. Twintig jaar 
later hebben de boerderij en zijn 
gezin zich uitgebreid.
13.30 uur – GC de Lijsterbes
tickets: film 2 euro, 
film + taart = 5 euro
info: www.delijsterbes.be

donderdag 19 mei
House of Gucci
FILM

15 uur en 20 uur – GC de Kam
Een schokkend en waargebeurd 
verhaal van de familiekroniek 
achter het huis van Gucci, met 
Lady Gaga in de 
hoofdrol.
tickets: 4 euro
filmpas: 15 euro (voor 5 films)

VACATURE 
Medewerker administratie en communicatie 
GC de Kam

Ben je op zoek naar een gevarieerde job in de socio- 
culturele sector waar administratie en communicatie 
gecombineerd worden? Heb je een passie voor het 
gemeenschapsleven en ben je een sociaal beestje? 

GC de Kam in Wezembeek-Oppem is op zoek naar een 
deeltijdse medewerker administratie en communicatie.
Heb je interesse? Kijk dan snel op de website van GC de 
Kam www.dekam.be voor meer informatie of kom 
gerust eens langs.
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rand-nieuws

Oververhitte woningmarkt in de Vlaamse Rand

Hoeveel duurder wordt het nog?

M aak je geen illusies. De vast-
goedprijzen zitten nog steeds 
in de lift en Vlaams-Brabant is 

nog altijd de duurste Vlaamse provincie 
om een woning te kopen. De jaarcijfers 
van notaris.be van 2021 liegen niet. In 
Vlaanderen is de gemiddelde woning-
prijs vorig jaar nog eens met 7,6 % 
gestegen, tot 329.747 euro. In onze 
provincie is de gemiddelde prijs zelfs 
met 8,5 % toegenomen tot gemiddeld 
384.237 euro voor een woning. Dat is de 
stevigste prijsstijging op jaarbasis van 
alle Vlaamse provincies. 

Als we kijken naar de rangschikking van 
de gemeenten, dan situeren zeven van 
de twaalf duurste gemeenten zich in de 
Vlaamse Rand. Kraainem was vorig jaar de 
derde duurste gemeente van Vlaanderen, 
na Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem. 
Volgens de gegevens van de federale 
statistische dienst Statbel bedroeg de 
mediaanprijs van Kraainem 560.000 euro.  
Op plaats vier volgt Wezembeek-Oppem 
(550.000 euro), op zeven Overijse 
(499.000 euro), op acht Sint-Genesius- 
Rode (495.000 euro), op tien Hoeilaart 
(490.000 euro), op elf Tervuren 
(480.000 euro) en op twaalf Wemmel 
(474.500 euro). De aankoopprijzen voor 
appartementen volgen dezelfde trend. 
In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs 
van een appartement het afgelopen jaar 
met 5,7 % tot 262.414 euro, Vlaams-Brabant 
deed er liefst 8,7 % bij om te komen op 
een gemiddelde van 274.648 euro.

Waarom blijven vier van de zes facilitei-
tengemeenten zo duur? John Romain, 
Ceo van Immotheker Finotheker: ‘Met 
een boutade gezegd: de eerste taal in en 
rond Brussel is het Engels. Een aanzien-
lijk aantal kopers van woningen in de 
regio werkt bij de EU of andere interna-
tionale instellingen. Met hun hogere 
inkomens kunnen zij zich duurdere 

Er beweegt wat op de woningmarkt. Na het coronajaar 2020 viel er in 2021 een forse 
stijging van de woningprijzen te noteren, met Vlaams-Brabant als sterkste stijger. Die 
stijging lijkt nu wat af te nemen.

woningen permitteren. In de Rand 
vinden zij bovendien woningen die aan 
hun verwachtingen voldoen. Een bak-
steen blijft een baksteen en kost overal 
evenveel, het verschil zit hem in de 
waarde van de grond en de situering van 
de woning. Buitenlanders die prijzen in 
andere Europese steden gewoon zijn, 
vinden de prijzen hier zelfs relatief laag. 
Veel van hen kopen ook via vennoot-
schappen of via hun werkgever.’

Coronatendens
Toch zien we fluctuaties in de woning-
markt. De stijging in 2021 is voor een 
deel te wijten aan de relatieve windstilte 
in het coronajaar 2020, toen door de 
gezondheidsmaatregelen 4,4 % minder 
transacties werden opgetekend, waarna 
ze, ook in Vlaams-Brabant, weer met 
14 % stegen. Ook al wordt de corona- 
stormloop op woningen met een grote 
tuin of appartementen met een extra 
(slaap)kamer of terras door verschillen-
de waarnemers gerelativeerd, misschien 
is het toch geen toeval dat dat soort 
woningen niet in die goedkopere prijs-
klasse vallen. 

Ook in de huurmarkt kan je die corona-
tendens ontwaren. De huurbarometer 
van Dewaele Vastgoedgroep, die zich 
baseert op zo’n 12.000 verhuringen in 
Vlaanderen en Brussel, doet uitschijnen 
dat steeds meer huurders op zoek zijn 
naar een woning met meer ruimte en 
een huis verkiezen boven een apparte-
ment. De prijsstijgingen op de huur-
markt bleven beperkt. Volgens de 
Confederatie van Immobiliënberoepen 
CIB Vlaanderen werd een woning huren 
in Vlaanderen vorig jaar 2,5 % procent 
duurder dan in 2020. Vlaams-Brabant 
blijft de duurste provincie om te huren, 
met een gemiddelde huurprijs van  
976 euro. 

Afkoeling?
Er zijn tekenen dat na de inhaalbeweging 
post-corona de woningmarkt aan het 
afkoelen zou zijn. Een reden voor een 
tijdelijke terugval was wellicht de verla-
ging van de Vlaamse registratiebelasting 
bij de aankoop van een eerste, eigen 
woning. Een grotere impact zou kunnen 
volgen door de verwachte rentestijging 
op woonkredieten. 

John Romain constateert eenzelfde 
evolutie. Hij wijst naar de oorlog in 
Oekraïne die de inflatie deed toenemen. 
‘Als mensen onzeker worden over de 
prijs van hun winkelkar, dan willen ze 
meer reserves aanleggen en houden ze 
minder marge over voor hun maande-
lijkse aflossingen. Ook al speelt dat 
minder in een regio als Vlaams-Brabant, 
waar mensen over het algemeen beter 
verdienen, toch zullen prijzen minstens 
stagneren en in sommige regio’s zelfs 
achteruitgaan.’

De vraag is of jonge kopers zullen 
kunnen profiteren van een prijsstagna-
tie. In 2021 daalde het aandeel van 
mensen onder de dertig op de vast-
goedmarkt voor het eerst in jaren onder 
de 25 %. De helft van de kopers was 
tussen de 31 en 50 jaar. Als lenen duur-
der wordt, wordt het zeker voor minder 
bemiddelde kopers moeilijk om nog een 
eigen huis te verwerven.

De meest kwetsbaren
Er is een hele groep waarvoor de 
woningprijzen altijd te hoog zullen 
blijven. Door de inflatie kan ook huren 
duurder worden omdat verhuurders 
hun huurprijs elk jaar mogen indexeren. 
En iedereen kent ondertussen het 
hallucinante cijfer van 170.000 mensen 
die op de wachtlijst staan voor een 
sociale woning. 
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Dat er voor het kwetsbaarste segment 
van kopers en huurders nog veel werk 
aan de winkel is, bevestigt Fien Van den 
Abeele, diensthoofd van de dienst Wonen 
van de provincie Vlaams-Brabant. Zij 
stipt aan dat de problematiek van dure 
woningen niet langer alleen in de Rand 
speelt, maar uitwaaiert naar Leuven en 
alle andere provinciehoofdsteden. ‘De 
groep met nood aan sociale huisvesting 
is zo groot dat het aanbod sociale 
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woningen nooit aan de vraag zal kunnen 
voldoen. Die groep heeft ook geen 
alternatief op de private huurmarkt en 
wordt dikwijls gedwongen om alsnog 
een aankoop te doen die financieel te 
zwaar weegt. Wat meer is: ook de groep 
met een middelhoog inkomen die met 
de woonproblematiek kampt, wordt 
groter. En dan is er een extra kwetsbare 
groep die vaak onder de radar blijft, 
waardoor ze ondersteuning en opties 

mislopen’, zegt Van den Abeele, die 
aangeeft dat de dienst Wonen van de 
provincie verschillende acties opzet ter 
ondersteuning van een betaalbaar en 
kwaliteitsvol woonaanbod, zowel op de 
private markt als via ondersteuning van 
sociale woningbouw en lokale besturen. 
Ook Vlabinvest biedt met name in de 
Vlaamse Rand betaalbare kavels, huur- 
en koopwoningen aan aan mensen met 
een klein tot middelgroot inkomen en 
mag wettelijk voorrang geven aan 
kopers die een lokale verankering 
kunnen aantonen.

Michaël Bellon

Quand les prix vont-ils cesser 
d’exploser? 
Ne vous faites aucune illusion. Les prix de 
l’immobilier ne cessent d’augmenter et le 
Brabant flamand reste la province 
flamande la plus chère pour l’achat d’une 
maison. L’année dernière, en Flandre, le 
prix moyen des maisons augmenta de 
7,6%, pour atteindre une somme de 
329.747 euros. Dans notre province, le 
prix moyen augmenta de 8,5% pour 
atteindre une moyenne de 384.237 euros 
par maison. Il s’agit de la plus forte 
augmentation annuelle des prix de toutes 
les provinces flamandes. Sept des douze 
communes les plus chères se situent dans 
la périphérie flamande. L’année dernière, 
Kraainem était la troisième commune la 
plus chère de Flandre, après Knokke-
Heist et Sint-Martens-Latem. Le prix 
médian pour Kraainem était de 560.000 
euros. En quatrième position se trouve 
Wezembeek-Oppem (550.000 euros), en 
septième position Overijse (499.000 
euros), en huitième position Rhode-Saint-
Genèse (495.000 euros), en dixième 
position Hoeilaart (490.000 euros), en 
onzième position Tervuren (480.000 
euros) et en douzième position Wemmel 
(474.500 euros). Les prix d’achat des 
appartements suivent la même courbe. 
L’année dernière, en Flandre, le prix 
moyen d’un appartement augmenta de 
5,7% pour atteindre 262.414 euros, tandis 
qu’en Brabant flamand, ce pourcentage 
s’éleva à 8,7%, pour atteindre une 
moyenne de 274.648 euros.
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Karla, Anaïs, Fien, Frieda en Bessie zijn de baardkrielkippen van Thomas (6). Krielkippen zijn heel zachtaardig en 
makkelijk tam te maken. ‘Het zijn dikke vriendinnetjes. Ze lopen vrij rond in de tuin en schuiven op van plekje naar 
plekje volgens hun vast dagschema. Ze zijn erg kieskeurig en eten graantjes, brood, gekookte rijst en meelwormen. 
Slapen doen ze op hun stok in hun hok. In de zomer leggen ze elke dag een klein eitje op dezelfde plek in het stro.’
Tekst en foto: Tine De Wilde 
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