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Kievitplein geeft feest voor meer bekendheid

“Pareltje
achter de spoorweg”
“Pare
b
Antwerpen

Scouts opnieuw
op het plein

Zevenhonderd gratis
ontbijten serveerde Le Pain
Quotidien zondag op het
Kievitplein. “Onze bijdrage
aan de bekendmaking van
deze wijk”, zegt directeur
Harry De Landtsheer.
0 “Veel te weinig mensen ken-

nen deze buurt. Dagelijks stel ik
vast dat zelfs mensen uit Antwerpen de Kievitwijk niet weten te liggen”, klaagt hij. “Onze bijdrage aan
dit feest draait dus om bekendmaking. En dat komt de zaak ten goede, daar moeten we niet ﬂauw over
doen.”
Onvoorstelbaar haast. Het dagelijks brood, zoals de zaak vroeger in
Antwerpen heette, heeft onder zijn
originele naam Le Pain Quotidien

Onbekend

Gerda Clerix en Jeroen
Lauryssens JORIS HERREGODS
M M De vroegere scoutswin-

Straatartiesten lokken bezoekers mee van het Centraal Station naar station Kievit. Op de achtergrond zet
het station de gekleurde ramen uitnodigend open. FOTO JORIS HERREGODS
HARRY DE
LANDTSHEER
directeur Le Pain
Quotidien
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“Elke dag moet ik
vaststellen dat zelfs
mensen uit Antwerpen
de Kievitwijk niet weten
te liggen.”

145 zaken wereldwijd, waaronder
25 in België en drie in ’t stad. “Maar
het gaat om deze wijk vandaag”, aldus Harry De Landtsheer (56). “Alles wat de buurt kan helpen, is meegenomen. Kijk toch eens, hoe mooi
het nu is, met die kunstige stalen
baobabboom. Als ik dat vergelijk
met hoe het hier was in mijn jeugd.”
Toch, niet alles wordt enthousiast
onthaald. “Toen we hier tekenden,
was ons beloofd dat de internationale treinen in station Kievit zouden
stoppen. Dat is niet zo. Daarom is het

dubbel belangrijk dat deze wijk vandaag wordt opengesteld voor elke
Antwerpenaar.”
Bureaubuurt
Michel Van Looveren (36) uit
Deurne-Zuid bewijst dat meteen.
“Ik kende de wijk niet. Ik rij dagelijks met de ﬁets door de Pelikaanstraat, maar toch schuilt er een pareltje achter de spoorweg. Ik vind het
heel mooi, licht en open: een knap
architecturaal plan. Voorlopig is
het meer bekend als bureaubuurt,

nu moet de bewoning volgen. Mijn
vriendin leerde me de wijk kennen.
Vandaag zijn we eerst met straatartiesten van het Centraal Station naar
hier gekomen. Ze haalden me er zelfs
even tussenuit om mee te doen: wel
origineel. Hierna wil ik zeker die
klimmers zien afdalen van het topje
van het Lindner-hotel. We hebben al
een ferm uitgebreid ontbijt gehad en
straks gaan we met gidsenvereniging
Antwerpen Averechts op wandel.”
JOHAN VAN BAELEN

kel, nu Hopper, is een blijver
op het plein. “We zijn even
verhuisd naar de Gitschotellei, maar hier is het veel beter,
vlak naast het bondsgebouw,
waar onze 74.000 leden thuis
zijn”, zegt Jeroen Laureyssens
(46) uit Wilrijk.
“We zijn heel gelukkig met
het nieuwe plein”, beaamt
Gerda Clerix (40) van het Kiel.
“Het was hier ellendig en handelaars kapten ermee. Nu
leeft het weer op. Dat merk je
aan alles. Alleen moet nu het
weekend nog volgen. In de
week zorgen de bureaumensen voor leven. In het weekend is er nog niets. De stad
moet dus dit soort acties blijven steunen en zorgen voor
nieuwe bewoners.” JVB

