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Het energiezuinige provinciehuis.

ANTWERPEN

Provinciehuis verbruikt 74
procent minder energie
Het nieuwe provinciehuis in
Antwerpen ziet er niet alleen een
stuk beter uit dan zijn voorganger, er wordt ook 74 procent minder energie gebruikt. En dat
scheelt jaarlijks honderdduizenden euro’s.
“Het Antwerpse provinciehuis
is een van de grootste passiefkantoorgebouwen in de Benelux.
Niet alleen het milieu maar ook
onze begroting vaart daar wel bij.
In 2020 lagen de energiekosten
voor het gebouw 460.000 euro lager dan tien jaar geleden in het
oude gebouw”, zegt Ludwig Caluwé (CD&V), gedeputeerde voor
Provinciaal Patrimonium.
In 2010 verbruikte het toenmalige provinciehuis nog 6.832 Megawattuur energie. Stookolie was
de belangrijkste energiebron. In
2020 is dat verbruik gedaald tot
1.364 Megawattuur. “Onze belangrijkste energiebron is elektriciteit en die wordt louter gebruikt voor verlichting en dergelijke.”
In klimaattermen: in 2010
stootte het vroegere provinciehuis 1.477 ton CO2 uit, in 2019
was dat in de nieuwbouw nog 162
ton. Dat is een vermindering met
ruim 89 procent. “Fijnstof produceert dit gebouw niet meer. Dat
betekent dat er een enorme winst
gemaakt is voor het milieu”, zegt
Caluwé. (pvdp)
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Oesem start vol goede moed met Frituur
d‘Anvers: “Wie niet waagt, niet wint”
ANTWERPEN
Frituur d‘Anvers in de
Plantin en Moretuslei is
nog maar een paar dagen
open. En dat knal in coronatijden: het vergt toch
enige moed. Zeker omdat
er binnenkort nog een
tweede zaak opengaat, in
Merksem. “Wie niet
waagt, niet wint”, zegt uitbater Oesem Ajaha (44).
SASKIA CASTELYNS

De geel-zwarte ballonnenboog voor de gevel van het
pand in de Plantin en Moretuslei spreekt boekdelen. Het
gloednieuwe Frituur d‘Anvers moest van bij de start
volk lokken. En dat was ook
het geval. “Er mogen maar
vier mensen binnen. De andere klanten moeten buiten
W Oesem Ajaha had de moed om in volle coronatijd een nieuwe frituur te openen in de Plantin en Moretuslei.
wachten, maar er is wel een
koffietje voor wie dat wil”,
lacht Oesem Ajaha (44), een het pand, dat zeven jaar leeg- vragen, zeg ik dat ze een paar langrijker: ik weet hoe je frieAntwerpenaar met Marok- stond, zat vroeger een kran- straten verder moeten zijn”, ten moet bakken. De voorbak
kaanse roots, die in de buurt tenwinkel.
lacht hij. Oesem vindt ook dat 4,5 minuten tussen 137 graopgroeide.
een frituur geen koude keet den en 143 graden. Maar voor
Jaar vertraging
moet zijn. “We gaan allemaal je aan de afbak begint, kijk je
OESEM AJAHA
graag stijlvol op restaurant, best nog eens naar je frieten.
FRITUUR D‘ANVERS
Al van januari vorig jaar was waarom mag een frituur dan Welke kleur hebben ze? Want
Oesem op zijn project aan het niet chique zijn?” Oesem koos soms komen de aardappelen
broeden. Bizar genoeg: niet de voor een vintage interieur wat natter binnen en moet je
coronacrisis, maar wel de met prachtige foto’s van het de temperatuur bijstellen.”
werken aan de Plantin More- Antwerpen van weleer.
En de frituur in Merksem?
tuslei zorgden voor bijna een
“Dat was totaal niet gepland.
jaar vertraging. “Maar goed: Palmvet
Een vriend zag het op de
we hebben daardoor onze tijd
Maantjessteenweg te koop
“Nu een nieuwe zaak ope- genomen.” Oesem wilde eerst Waarom naar Frituur d’An- staan. Ik ging kijken en vond
nen, dat is alleen voor dur- en vooral een échte Belgische vers gaan? “Ik bak àlles in het perfect. Op een hoek, over
vers. Dat klopt. Maar ik ben al frituur exploiteren. Dus geen palmvet. Rundvet ruikt niet een school. We hopen over
24 jaar zelfstandige, ik ken belegde broodjes of slaatjes.
aangenaam én je sluit er vege- drie weken te openen in dehet klappen van de zweep” In “Als ze mij een Döner Kebab tariërs mee uit. Maar nog be- zelfde stijl qua interieur.”
NATTIDA-JAYNE KANYACHALAO
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In volle coronatijd een nieuwe zaak: “Er mogen vier mensen binnen, de rest wacht buiten”

“Ik ben al 24 jaar
zelfstandige, ik ken het
klappen van de zweep”

www.provant.be

Drukte op Meir daalt na provinciale maatregelen Uitbraak gevaarlijk
kattenvirus op Linkeroever
Na de provinciale maatregelen in juli werd de Meir een
stuk minder druk en hielden
de mensen zich meer aan de
anderhalve meter afstandsregel. Vanaf de tweede lockdown daalde de drukte nog
veel meer. Dat is wetenschappelijk vastgesteld door
een proefproject van de UA
met een slimme camera.

De mobiele camera stond van
half juni tot half november opgesteld ter hoogte van de Wapper.
De camera maakte op geregelde
tijdstippen een beeld van een
stuk van de Meir. Op dat beeld
werden mensen om privacyredenen onherkenbaar gemaakt en
herleid tot middelpunten op een
digitale kaart. Daarmee werd berekend hoeveel er op het beeld te
zien waren en of ze zich anderhalve meter van elkaar bevonden.
De onderzoekers van de UA maken zelf een kanttekening: de
software kan uiteraard geen bubbelgenoten herkennen. Dat is een
beperking, want sommige mensen mogen naast elkaar lopen.
“Op basis van onze data lijkt er
in het midden van de zomer een

mentaliteitswijziging te hebben
plaatsgevonden”, zegt Steven Latré van de UA. “Na 27 juli zakten
er duidelijk minder mensen af
naar de Meir. Wie dat wel deed,
respecteerde in toenemende mate de afstand van anderhalve meter. Dat keerpunt hangt ontegensprekelijk samen met de strengere regels die gouverneur Berx
toen voor de provincie Antwerpen uitvaardigde.”

LINKEROEVER

Netwerk van camera’s
“De drukte zakte in de zomer 15
à 20 procent en bleef op dat punt
gedurende vier weken”, vertelt
Christiaan Leysen van de UA en
Imec. Ook in het begin van de
tweede lockdown begin november mat de slimme camera de
sterk verminderde drukte op de
Meir. “Toen daalde de drukte met
ongeveer twee derde.” Dat is op
zich niet erg verwonderlijk aangezien toen de klerenwinkels de
deuren moesten sluiten.
De eerste twee weken van november waren de laatste twee
weken van het proefproject met
de camera. Leysen vertelt dat er
misschien een toekomst is voor
deze technologie in de stad. “Nu

Onlangs zag dokter Clevers op
zijn behandeltafel enkele katten met de typische tongletsels.
“Bleek dat de kat van hun buren dezelfde symptomen had.
De uitbraak situeert zich momenteel in de Paul van Ostaijenlaan. Het virus is zeer resistent en kan tot een maand
overleven. Daarom zou ik de
Het feline calicivirus (FCV) is inwoners van Linkeroever aaneen zeer besmettelijk virus dat raden om hun katten even binvoortdurend muteert waardoor nen te houden.”
vaccinatie geen 100 procent
bescherming biedt. Typische Pijnlijke tong
symptomen zijn pijnlijke tongletsels, ademhalingsproblemen Het feline calicivirus kan doen aften in de mond.
delijke gevolgen hebben, omdat
“Van een epidemie is er zeker de kat door de pijnlijke tongnog geen sprake”, vertelt die- en mondletsels soms stopt met
renarts Pieter Clevers, die een eten. “We kunnen als dierenpraktijk in Burcht heeft. “Maar arts die besmette katten beik waarschuw toch liever de ei- handelen met pijnstillers zodat
genaars. FCV is een vrij alge- ze blijven eten. Meestal wormeen bekend virus. In het jaar- den er ook ontstekingsremlijks vaccin dat de meeste huis- mers gegeven. In het slechtste
katten krijgen, zit ook een geval moeten we de katten forbescherming tegen dit specifie- ceren om te eten of zelfs
ke virus. Maar omdat het ge- dwangvoederen. Lukt dat niet,
makkelijk muteert, valt de vac- dan wordt er soms een maagcinbescherming soms weg.”
sonde gestoken.” (kma)

Dierenarts Pieter Clevers
waarschuwt katteneigenaars
voor een uitbraak van het gevaarlijk feline calicivirus
(FCV) op Linkeroever. Katteneigenaars die er wonen,
kunnen hun viervoeters beter tijdelijk binnenhouden.
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De mobiele camera stond op de Meir.

hebben we met een camera gewerkt. Maar met een netwerk
van deze camera’s kunnen we een
beter zicht krijgen op de drukte.
Qua verkeersstromen kan dat bijvoorbeeld handige info opleveren. Dat zou bij verkeerslichtenregelingen of heraanlegprojecten
handig kunnen zijn.” (anro)

