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SIJSELE Brouwer Tony
Traen is volop bezig met de
voorbereidingen voor zijn
nieuwe brouwerij in de Stati
onsstraat. Traen en zijn
vrouw Krystle hebben een
drankenhandel in Sijsele,
maar krijgen steeds vaker de
vraag naar hun eigen Viven
bieren. Daarom beslisten ze

dan ook om zelf ook een
brouwerij in te richten. ‘De
nieuwe brouwinstallatie
krijgt een plaats in de vroe
gere drankenhandel van mijn
vader in de Stationsstraat’,
zegt Tony Traen. ‘Met die
nieuwe installatie hopen we
vooral meer liters bier te
kunnen brouwen.’

Degustatieruimte

‘Het is mijn vrouw Krystle
die in de Stationsstraat zal
brouwen. Ze heeft daarvoor
een opleiding gevolgd. Naast
de brouwerij komt een de
gustatieruimte, waar groepen
onze bieren kunnen proeven.
In de nieuwe brouwerij zul
len enkel vaten en flessen
van 75 centiliter gevuld wor
den.’ Traen kreeg zin in bier

brouwen door Willy De Lo
bel, die in 1999 begon met de
bieren de Kapel van Viven en
het Klooster van Viven.
‘Sinds 2003 ben ik begonnen
met het brouwen van nieuwe
Viven bieren. In al die jaren
zijn er nieuwe varianten op
de markt gekomen, zoals de
Viven Ale, de Viven Imperial
en de Viven Porter.’

Tony en Krystle Traen ston
den het afgelopen weekend,
zoals zoveel brouwers, op het
Brugse bierfestival. Ze moch
ten er hun nieuw bier, de Vi
ven Master IPA, voorstellen.
Dat is in de smaak gevallen,
want er werden al honderden
liters van verkocht. ‘Ik heb
de Viven Master IPA ontwor
pen als eerbetoon aan mijn
grootouders’, zegt Tony Tra
en nog.

Krystle Traen, de vrouw van Tony, heeft een
opleiding gevolgd om bier te brouwen. Foto: mvn

Sijsele krijgt brouwerij
In de Stationsstraat in
Sijsele wordt alles
voorbereid voor de
nieuwe brouwerij van
Tony Traen. Nu
brouwt hij zijn bieren
nog in de Proefbrou
werij van Dirk Naudts
in Lochristi. ‘Maar
binnenkort krijgt Sijs
ele een eigen brouwe
rij.’

STEFAAN REUSE

De Viven bieren zullen voortaan
in Sijsele worden gebrouwen

Verrassende, exotische ge
rechten bereid in originele rol
lende keukens, met veel rand
animatie en een zuiders sfeer
tje: dat is in een notendop het
concept van Barrio Cantina,
dat van donderdag 4 tot en met
zondag 7 juni neerstrijkt in het
Koning Albertpark in Brugge.

Inwoners van grote steden
overal ter wereld maakten eer
der al kennis met food truck
festivals, en nadat het evene
ment vorige zomer 7.000 be
zoekers in Gent en 20.000 in
Antwerpen aan het smullen
had gebracht, is binnenkort
Brugge aan de beurt.

‘We gaan op zoek naar de
meest originele, ludieke food
trucks. Aan interesse is er geen
gebrek, want we zitten al aan
300 inschrijvingen. Een luxe
probleem, want we plannen om
er een dertigtal te selecteren’,
zegt Tim Van Den Heuvel. Er

zullen verrassende en soms
zelfs gewaagde gerechten ge
serveerd worden. Zo stonden
bij de vorige editie onder meer
sprinkhaan, slakken en zebra
op het menu.

‘Uiteraard zullen er ook min
der gewaagde gerechten geser
veerd worden en zullen ook ve
getariërs hun gading vinden.
Maar Barrio Cantina is volgens
ons wel de ideale gelegenheid
voor jonge chefs om te experi
menteren en om hun kookkun
sten te tonen. De toegang is
overigens gratis, en met een
maximumprijs van zeven euro
per gerecht blijven de prijzen
ook democratisch.’

Dalperiode

Volgens schepen van Evene
menten Annick Lambrecht
(SP.A) is Barrio Cantina een
meerwaarde voor de nochtans
al goed gevulde Brugse evene
mentenkalender. ‘Een evene
ment als dit hadden we nog
niet, en toevallig was er in juni
ook een dalperiode. Ik ben er
van overtuigd dat, gelet op de
laagdrempeligheid, heel wat
Bruggelingen en toeristen de
weg zullen vinden naar Barrio
Cantina.’ (ktb)

Brugge trekt nieuw
culinair evenement aan

Vlnr: organisatoren Jo Bonte, Kristin Costeur, Tim
Van Den Heuvel en schepen Annick Lambrecht. Foto: mvn

BRUGGE Brugge ontvangt
in juni een nieuw meer
daags culinair festival:
Barrio Cantina. Met het zo
genaamde food truck festi
val scoorde de organisatie
vorige zomer al in Antwer
pen. ‘We mikken op een
dertigtal verrassende eet
standjes.’

In het Maritiem Ruimtelijk
Plan werden voor de aanleg
van een energieatol twee zo
nes vastgelegd: een gebied ter
hoogte van de Wenduine
bank, zo'n drie km in zee
voor Wenduine, en een ge
bied ten oosten van de ha
venuitbreiding van Zeebrug
ge.

Deze zones kwamen er in
overleg met alle kustgemeen
ten, betrokken administraties
en het Vlaams Gewest. Het
eiland zal gebruikt worden
voor de tijdelijke opslag van
energie die onder meer komt

van de windmolenparken.
Het consortium iLand heeft
zich als enige aangemeld
voor de zone Wenduinebank.
Vooraleer de aanleg kan star
ten, moet het consortium wel
een milieuvergunning aan
vragen. ‘Als er duidelijk nega
tieve effecten uit het onder
zoek komen, dan moeten de

plannen worden aangepast of
wordt er zelfs geen vergun
ning afgeleverd. Uit de eerste
wetenschappelijke voorstu
dies blijkt dat de effecten po
sitief zijn, maar ik wacht het
milieueffectenrapport af. De
meeste experts zijn positief
tot zeer positief omdat het
verhogen van de opslagcapa

citeit nodig is. Het is goed
dat alle ingewonnen adviezen
positief zijn, maar ook dat er
wordt rekening gehouden
met enkele onzekerheden. De
bouw van een energieatol
zou een wereldprimeur zijn’,
zegt staatssecretaris van de
Noordzee Bart Tommelein
(Open VLD). (nmi)

Positieve adviezen voor aanleg van energieatol

Op het eiland wordt energie
tijdelijk opgeslagen. Foto: nmi

DE HAAN Uit een eerste
studie van experts blijkt
dat de meeste adviezen po
sitief zijn voor de aanleg
van een energieatol. De
Vlaamse overheid heeft
ook wel enkele bedenkin
gen.

ZEEBRUGGE

112 cruisesche
pen verwacht

Van vrijdag 6 maart tot
zaterdag 20 februari 2016
worden 112 cruiseschepen
verwacht aan de Zweedse
Kaai. Op 24 juli liggen de
Carabbean Prinses, de Ex
plorer of the Seas en de
Ocean Dream in de haven.
Op maandag 13 juli en 22
augustus doet de Queen
Elizabeth de haven aan.

De Queen Mary ligt aan
de Zweedse kaai op
woensdag 16 december en
de Queen Victoria is op
zaterdag 2 januari 2016 te
zien in de haven. Deze
cruiseschepen die de ha
ven zullen aandoen, zijn
een opsteker voor het toe
risme. Vooral handelsza
ken die chocolade verko
pen, zien de cruisetoeris
ten graag komen. (nmi)
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De populaire Belgische
groep, bekend van hits als Is
lands, Regrets en Delay, speelt
op het podium van De Ronde
van Vlaanderen, op de voor
avond van de wielerklassie
ker.
Evenementenschepen Annick
Lambrecht (SP.A) is blij de
naam te kunnen aankondigen.
‘Opnieuw serveren we een
portie livemuziek van de bo
venste plank’, klinkt het.

Al sinds 2007 houdt de stad
de traditie van een optreden
op de avond voor de start van
De Ronde van Vlaanderen in
ere. Daarbij passeerden onder
meer Bart Peeters, Garland

Jeffreys, Das Pop, Absynthe
Minded en, vorig jaar, Praga
Khan de revue.

Het optreden van Intergalac
tic Lovers begint om
20.30 uur. (ktb)

Intergalactic Lovers op vooravond De Ronde

Brugge Pluscolle
ga’s Filip Strobbe
en Noël Steen en
schepen Lambrecht
kondigen het
optreden van
Intergalactic Lovers
aan. Foto: mvn

BRUGGE Intergalactic
Lovers geeft op 4 april een
gratis optreden op de Brug
se Markt. Dat heeft het
stadsbestuur van Brugge
bekendgemaakt.

Voor een keer geen al te slecht
nieuws over de visserij. De totale
opbrengst in 2014 wordt ge
raamd op 81,2 miljoen euro,
8,1 miljoen euro meer dan in
2013. De vangsten gingen erop
vooruit en ook de visprijs ver
toonde na een moeilijke start een
positieve trend in de tweede helft
van het jaar. De aanvoer in de
veilingen steeg met twintig pro
cent tot 19.621 ton. De belang
rijkste soorten die werden opge
vist, waren schol en tong. Beiden
maken de helft uit van de totale
aanvoer.

Maar het is niet allemaal rozen

geur en maneschijn. ‘Er zijn vorig
jaar geen nieuwe of vervangende
vissersboten bijgekomen, en een
belangrijk deel van de resterende
79 boten blijkt verouderd’, zegt
Vlaams minister Joke Schauvlie
ge (CD&V). ‘Betere visprijzen en
geringere brandstofkosten zijn
nodig voor een gunstig investe
ringsklimaat. Onze vloot moet
zich immers voorbereiden op het
nieuwe Gemeenschappelijk Vis
serijbeleid, waarvoor de maatre
gelen dit jaar worden uitgewerkt
om in voege te treden vanaf 1 ja
nuari 2016. Belangrijkste uitda
gingen zijn de geleidelijke invoe
ring van het teruggooiverbod en
nog duurzamer vissen. Tegen het
eind van dit decennium moeten
de voornaamste visbestanden
een jaarlijkse aangroei kennen
die de jaarlijkse vangst compen
seert’, aldus nog de minister. (vln)

Vlaamse visserij aan beterhand,
maar nog werk aan de winkel
ZEEBRUGGE De Vlaamse
visserij deed het vorig jaar
beter dan verwacht. Toch
heeft de sector het nog
altijd allesbehalve gemak
kelijk.

TORHOUT In
deBrugserecht
bankheeftdead
vocatevande
Torhoutsesche
peninspeHans
Blomme(CD&V)
mildheidge

vraagdvoorenkelebouwmisdrijven.
Nadegemeenteraadsverkiezingen

in2012werdeenonderzoekge
opendtegenstallenbouwerenpoliti
cusHansBlomme.Alsnieuwkomer
kreegBlomme892voorkeurstem
men,wathemnormaalmeteeneen
zitjehadmoetenoplevereninhet
schepencollege.Maaroppositiekar
telSP.AGroenstakdaareenstokje
voor.Alsgevolgvanenkelesteden
bouwkundigeinbreukenopzijnei
gendommenindeKruiskensstraat
endeKortemarkstraatinTorhout,
moestBlommetijdelijkeenstapje
terugzettenentoteind2015alsge
woongemeenteraadslidzetelen. De
discussiedraaitondermeerrond
enkelebedrijfsloodsen,maarook
eenprivézwembad.Destedenbouw
kundigeinspectieeistdeafbraakvan
deillegaleconstructies,binnende
zesmaanden,opstraffevaneen
dwangsomvan500europerdag
vertraging.

Blommedaagdegisterennietopin
derechtbank.‘Zijnpolitieksucces
heefthemtothiergebracht’,zegtzijn
advocateKatiaBouve.‘Hijheeftui
teraardeenvoorbeeldfunctie,maar
ditiseenzuivereaanvalopzijnper
soon.Mijncliëntleefdeindeover
tuigingdathijlegaalbezigwasom
dathijovereenplanologischattest
vandegemeentebeschiktevoorzijn
zonevreemdebedrijfsconstructies.
Wijhopendateenopschortingkan
volstaan.’

VolgensNickDeWindt,deadvo
caatvanstedenbouw,washetattest
onwettig.Ookdeprocureurvindt
dat,maarvroeggeenconcretestraf.
Blommeriskeerteenfikseboete.
VolgensburgemeesterDeCuyper
(CD&V)zoueeneventueleveroor
delingzijnaanstellingalsschepenin
2016echternietindewegstaan.
Vonnisop11maart.(aft)

Schepen in spe
riskeert boete voor
bouwmisdrijven

Foto: aft

BRUGGE Van eind maart
tot half mei wordt heel wat
verkeershinder verwacht op
de ring rond Brugge. Water
wegen en Zeekanaal zal dan
immers de hoge Boudewijn
brug sluiten voor het verkeer.
De brug krijgt een grondige
beurt omdat ze nog lang moet
meegaan.

De beweegbare Boudewijn
brug over de Verbindings
sluis werd gebouwd in de ja
ren zestig van de vorige eeuw
en maakt deel uit van de
Brugse ring. Ze wordt dage
lijks gebruikt door vele dui
zenden voertuigen, waaron
der heel wat zware vrachtwa
gens.

‘Minderhindermaatregelen’

En dat eiste zijn tol. ‘De
werken omvatten zandstralen
van de brug, herschilderen
met een beschermlaag tegen
corrosie, vernieuwen van de
asfaltlaag, elektromechanisch
onderhoud en een volledig
technisch nazicht’, vertelt
Claudia Van Vooren van
W&Z. ‘Zo kunnen we onver

wachte werken vermijden,
die anders voor zowel het au
to als het scheepvaartver
keer hinder zouden veroorza

ken. De brug zal tijdens de
werken volledig ingepakt zijn
zodat de aannemer niet af
hankelijk is van het weer.’

‘Het autoverkeer wordt tot
18 mei omgeleid via de Kra

kelebrug, Komvest en de Wa
randebrug. Voor de fietsers
en voetgangers is er een om
legging via de kleine Boude

wijnbrug’, aldus Van Vooren.
‘Het scheepvaartverkeer zal
alleen hinder ondervinden op
het moment dat de oude as
faltlaag verwijderd wordt en
er een nieuwe wordt aange

bracht. Dan kan de brug im
mers niet opengezet worden.’

‘We voorzien heel wat min
derhindermaatregelen, waar
bij de onderbreking van de
brug zal aangeduid worden op
de verkeersinformatieborden.
Bovendien zullen de Krakele
brug en de Warandebrug niet
tegelijkertijd worden ge
draaid voor de doortocht van
schepen.’

Nu staat de Boudewijnbrug
nog tot volgende week ’s
nachts open van maandag tot
en met donderdagnacht voor
voorlopige herstellingswer
ken aan de Verbindingssluis.
De grote werken aan die sluis
zijn gepland in het najaar.

In opdracht van
Waterwegen en Zeeka
naal (W&Z) starten op
maandag 30 maart
grootschalige onder
houdswerken aan de
Boudewijnbrug. Die
zullen anderhalve
maand duren. Het
verkeer wordt omge
leid.

STEFAAN REUSE

Grondige onderhoudsbeurt start op maandag 30 maart

Boudewijnbrug straks tot
18 mei dicht voor verkeer

,,CLAUDIA VAN VOOREN
Waterwegen en Zeekanaal

De brug zal tijdens de werken volledig
ingepakt zijn zodat de aannemer niet
afhankelijk is van het weer

De Boudewijnbrug staat nu al elke nacht open voor werken.
Vanaf 30 maart zal dat ook overdag zo zijn. Foto: mvn
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