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“Ik heb altijd het idee gehad
om eens een jaar te reizen”,
zegt Ignace. “En ik vond het
een heel toffe gedachte om
gewoon thuis mijn deur uit te
stappen en met de fiets te
vertrekken, niet het vliegtuig
te hoeven nemen.” Dus dien-
de hij zijn ontslag in bij zijn
werkgever – een groot Ame-
rikaans bouwbedrijf – en be-
gon zijn reis uit te stippelen.

De eerste vier maanden zal
Ignace door Europa fietsen.
In een hotel in Oostenrijk
waar hij even zal werken,
brengt hij de winter door om
dan terug op zijn velo te
springen – een trekkingfiets
die hij speciaal voor de reis

heeft aangekocht – en naar
Azië te trappen via Turkije,
Georgië, Armenië, Iran, Paki-
stan, India en Nepal. “Of ik
Myanmar binnen raak, weet
ik nog niet. Blijkbaar zijn de
grenzen dicht nu. Maar de si-
tuatie verandert constant. Ik
hoop dat het lukt.” Hij is van
plan om in Tokio zijn reis te
beëindigen en van daaruit
het vliegtuig terug te nemen.

Trappen voor goed doel

Over z'n avontuur zal de
Leuvenaar regelmatig upda-
tes geven op zijn blog. “Hier-
op zal ik soms ook uitweiden
over ALS en de ALS-liga.” Ig-
nace heeft er namelijk voor

gekozen om via zijn reis geld
in te zamelen voor de strijd
tegen deze neurologische
ziekte."Als ik dan toch iets
geks doe, kan ik er beter een
goed doel aan koppelen”,
klinkt het. “Ik heb voor ALS
gekozen omdat een van mijn
beste vrienden, Steven, zijn
doctoraat eraan gewijd heeft
en er nu in Stanford een
postdoc over doet. Het is zijn
job, zijn hobby en zijn pas-
sie.” In totaal zal Ignace on-
geveer 26.000 kilometer heb-
ben afgelegd, of 70 kilometer
per dag. “Dat is heel wat,
maar we gaan ervoor.” 

Job opgezegd om jaar te zwerven ten voordele van ALS-liga

Ignace fietst 26.000 
kilometer naar Tokio
Ignace Van den Broeck 
(28) uit Leuven heeft zijn 
job vaarwel gezegd om 
een jaar in Europa en 
Azië rond te fietsen. Over 
twee weken vertrekt hij 
op een fietstocht van in 
totaal 26.000 km ten 
voordele van de ALS-liga.
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W Ignace heeft een stevige trekkingfiets waaraan hij veel bagage kan hangen. 
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de fiets te vertrekken”
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Zijn blog: nacho-on-a-bike.com

“Fout ingeschat bij verkeers-
deskundigen en erg onverstan-
dig om daar een verkeersbord
te plaatsen”, zeggen critici en
de CD&V-oppositie. Merk-
waardig genoeg heeft er nog
niemand over geklaagd. “Dat
verkeersbord staat er zeker al
tien jaar”, zegt een buurvrouw.

Het bord geeft het signaal
“30 km” om bestuurders trager
te laten rijden, omdat basis-
school De Duizendpoot wat
verderop ligt. De woning naast
de inrit bevat drie appartemen-
ten. Ze staat leeg en is pas gere-
noveerd. Op de gevel prijkt een
affiche ‘te koop’. Bij de vast-
goedmakelaar LTC in Tienen
heeft niemand weet van het
verkeersbord. “Wij verkopen
alleen het bovenste apparte-
ment”, zeggen ze.

Bord verplaatst

Anderen beweren dat het bord
net werd verplaatst toen de
nieuwe inrit werd gelegd. Die

Verkeersbord voor inrit, maar 
niemand stoort zich eraan
Aan de Schoolstraat in 
Bunsbeek staat een ver-
keersbord pal voor de inrit 
naast een woning. Om naar 
de achtertuin te rijden, 
moet je over de inrit van de 
buur.

inrit bevond zich vroeger op de
plaats waar een garage naast de
woning is bijgebouwd.

“Dat klopt van geen kanten”,
zegt burgemeester Peter Reek-
mans (LDD). “Dit is weeral iets
om de Dorpspartij in diskrediet
te brengen. Dat bord staat al
tien jaar op dezelfde plaats. De
woningeigenaar vroeg om een
verplaatsing van enkele meters
en kreeg goedkeuring. Met de
aanleg van de nieuwe inrit
heeft hij niet gewacht tot Infrax
de opdracht van het gemeente-
bestuur heeft uitgevoerd. Dat
gebeurt eerstdaags. De gemeen-
te betaalt de kosten.”  (be)

BUNSBEEK 

W Het bord staat vlak voor de oprit. 
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Fietsers krijgen nu een ruime
en vooral veilige baan om van-
uit Herent de E314 over te ste-
ken.”

Marc Decramer vindt wel dat
de ontsluiting via het openbaar
vervoer beter kan. “We ver-
wachten dat de Vlaamse rege-
ring verdere investeringen zal
doen in performant openbaar
vervoer in Leuven.”  (jph)

De nieuwe fietsbrug over de
E314, de Terbankstraat, de ro-
tonde en de ondergrondse toe-
gang tot de campus Gasthuis-
berg zorgen ervoor dat het zie-
kenhuis nu vlotter toegankelijk
is, zowel voor auto's als voor
fietsers.

“In totaal heeft de infrastruc-
tuur 28 miljoen euro gekost”,
zegt minister Weyts. “Een gro-
te investering, maar aangezien
het ziekenhuis in personeels-
en bezoekersaantal de grootte
van een centrumstad heeft,
vinden we dat een evidentie.”

Directeur Decramer klinkt
opgetogen: “Voor de campus
wordt de omgeving van afrit 16
van de E314 omgevormd van

Nieuwe weginfrastructuur aan 
Gasthuisberg officieel geopend
De nieuwe weginfrastruc-
tuur aan de westkant van 
Gasthuisberg is op maan-
dag officieel geopend in het 
bijzijn van minister van 
Mobiliteit Ben Weyts 
(N-VA) en Marc Decramer, 
directeur van UZ Leuven. 

een achter- tot een voordeur.
Binnen een jaar krijgen mede-
werkers en bezoekers de keuze
om bovengronds te blijven om
zich naar de oostzijde van de
campus te verplaatsen of on-
dergronds te gaan en recht-
streeks geleid te worden naar
de nieuwe bezoekersparking.
Ook voor de verkeersveiligheid
is dit project van groot belang.
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W Weyts en Decramer (rechts) hebben de fietsbrug zelf even uitgetest. 
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W Gedeputeerden en lokale politici namen een kijkje op de nieuwe speelzone. 
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Het ontwerp van het gebied
dateert al van 2013, maar het
werd in fases aangelegd en
door de gemeente bijgestuurd
om een natuurlijke speelzone
te maken. “Naast de groenzone
voorzien we hiermee voldoen-
de ruimte voor waterbuffering
en infiltratie”, zegt burgemees-
ter Johan Vanhulst (CD&V).
“In het verleden kampte Op-
velp geregeld met waterover-
last. Met deze ruimte en het
bufferbekken dat we zo’n 500
meter verder hebben aange-
legd, hopen we dat deze ellende
tot het verleden behoort.”

Het project kostte zo'n
160.000 euro. Het Europees
programma voor plattelands-
ontwikkeling LEADER in het
Hageland schonk 25.000 euro

Opvelp pronkt met nieuwe 
natuurlijke speelzone
Bij de verkaveling van een 
gebied in het centrum van 
Opvelp werd, naast wan-
delpaden en een zone voor 
het bufferen en infiltreren 
van water, ook een natuur-
lijke speelzone aangelegd. 
Die is nu officieel geopend.

subsidies voor de grondwer-
ken. Van de provincie Vlaams-
Brabant kreeg het project
15.000 euro aan subsidies.

“Het eerste ontwerp was een
braaf parkje”, zegt Tie Roefs,
gedeputeerde voor milieu en
duurzaamheid (Groen). “Maar
na gesprekken met de kleuter-
school en de jeugdraad werd
beslist meer gebruik te maken
van het natuurlijk reliëf en wil-
dere struiken en bomen. De
wadi's kregen een nieuw pro-
fiel om het water beter te buf-
feren.”

Ontmoetingsruimte

Ook schepen van Jeugd Ste-
faan Van Haegenborgh (CD&V)
is enthousiast. “Deze speel-
ruimte wordt een leuke ont-
moetingsruimte voor de inwo-
ners van Opvelp. De opening
bewijst dit meteen, want enke-
le buurtbewoners hebben met-
een het initiatief genomen om
hieraan een buurtfeest te kop-
pelen. Hopelijk de start van een
erg fijne traditie op het einde
van de vakantie.”  (dkr)
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