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Bereikbaarheid : het Opekgebouw situeert zich op de kop van de vaartkom. (voorheen
douane en accijnzen gebouw, dormatorium voor desbetreffende ambtenaren)

Kom naar het OPEK met minder C02!
Kom te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en pas in laatste instantie met de wagen naar
het OPEK. Bereken je snelste route via www.slimweg.be.

Openbaar vervoer




Bus 4 richting Herent
Bus 5 richting Wijgmaal/ Wakkerzeel
Bus 6 richting Wijgmaal

Afstappen aan de halte 'Ridderstraat' in de Mechelsestraat. Neem rechts de Burchtstraat en wandel 3
straten rechts voorbij tot aan het begin van de Vaartkom. Het OPEK-gebouw ligt links. Vanaf de
bushalte is het 3 minuten stappen tot aan het OPEK-gebouw.

Fiets
In afwachting van een fietsenstalling is het mogelijk om je fiets voor de ingang van de OPEKkantoren te plaatsen.
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Parkeren
Het is NIET toegelaten om te parkeren op het plein voor het gebouw. Er worden boetes
uitgeschreven door Politie Leuven en wagens kunnen weggesleept worden!
In deze buurt is het verplicht om je parkeerschijf te gebruiken of betalend te parkeren aan de
automaten. Je kan gebruik maken van de dichtst bijgelegen parkings “Vaartkom” of “Minckelers”.

Parking Vaartkom
Volg op de invalswegen van Leuven de oranje pijltjes met de letter “V” er op om deze parking
makkelijk te vinden. Parking Vaartkom is gelegen op de hoek van de Vaartstraat en de
Minckelerstraat, tegenover café De Lantaarn. Neem de Vaartstraat naar rechts tot aan de Vaart en
loop dan naar links. Op het einde van de Vaart vind je het OPEK-gebouw. Dit is een betalende
parking voor ongeveer 150 wagens. Open 7/7, 24 u. Prijzen: 15 min gratis – 1u: €1,5. Max. 2u
parkeren. Op de parking zelf staan twee parkeerautomaten, waar u met geldstukken of via SMS kan
betalen.
Vanaf deze parking is het ongeveer 4 minuten stappen tot aan het OPEK-gebouw.

Parkeergarage Minckelers
Deze parkeergarage is gelegen in de Jan-Pieter Minckelerstraat 94 tussen de warenhuizen Aldi en
Lidl. Loop tot aan het einde van de Minckelerstraat, dan rechts de Vaartstraat nemen tot aan de
Vaartkom, links nemen tot aan het OPEK-gebouw. Dit is een betalende parking voor 280 wagens.
Open 7/7, 24u. Prijzen: Tarief: 1u: €1,5 - 2u : €3 - 3u : €4,5 - 4u : €6 - 5, 6 en7u: €7. Max. dagtarief:
€7, vanaf 19u tot 7u vast tarief van €3.
Vanaf deze parking is het ongeveer 6 minuten stappen tot aan het OPEK-gebouw.

Kiss and Ride zone
Op onze 'Kiss and Ride' parkeerstrook voor het gebouw kan je bezoekers voor het OPEK afzetten of
ophalen om meteen nadien weer verder te rijden.

VAN DOUANE TOT KUNST
Gewapend met een smartphone ga je samen met je gezin op speurtocht in OPEK. Scan de QR-codes
en ontdek dit uniek stukje immaterieel erfgoed.
Via bijzondere filmpjes hoor je de verhalen van de ex-douaniers die hier vroeger werkten. Aan de
hand van QR-codes maak je kennis met allerlei interessante documenten en kom je meer te weten
over het kantoor met de immense brandkast, een verdieping vol tabak, de kelder vol wijn.
www.opek.be/vandouanetotkunst
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VROEGER
Het huidige Openbaar Entrepot is officieel in gebruik genomen in 1956. Het is samen met de
silotoren op de noordoever van de Vaartkom een beschermd monument dat oorspronkelijk gebouwd
werd door architect Victor Broos. Als naoorlogs voorbeeld van modernistische architectuur met
accent op het functionele, verwijzen algemene vormgeving en uitwerking en typische elementen
zoals de vlaggenmasten duidelijk naar de zogenaamde “pakketbootstijl” van de interbellumperiode.
Als specifiek havengebonden omvatte het gebouw enerzijds een kantoorgedeelte met
ontvangkantoor van de Douane en Accijnzen en het douaneagentschap van de Nationale
Maatschappij voor de Buurtspoorwegen, en anderzijds het eigenlijke entrepotgedeelte met de
opslagruimtes. Deze gecombineerde bestuurlijke en utilitaire functie is duidelijk afleesbaar uit de
vormgeving.
NU
In 2010 vatten TPAKT Infra vzw en Architectenbureau T’Jonck-Nilis de plannen en werken aan.
Het kantoorgedeelte van het oorspronkelijke Entrepotgebouw werd grotendeels behouden, zij het
met een uitbreiding op de eerste verdieping. Hier bevinden zich momenteel de kantoren van
Artforum vzw, Braakland/ZheBilding, fABULEUS en Mooss. Zeer binnenkort verhuizen ook de
burelen van WiSPER richting OPEK, zij betrekken een uitvalsbasis in het eigenlijke entrepot,
achter de zaal.
Het oorspronkelijke pakhuis werd meer structureel aangepakt, om de volledige werking van de
verschillende organisaties doeltreffend te kunnen bedienen. Pronkstuk hierbij is de
podiumkunstenzaal, die –als eerste in Europa– in stro- en leembouw werd opgetrokken.

Kelderverdieping:


stockageruimte

Benedenverdieping







Inkom & Ticketing: aan de laad- en loskade voor treinwagons, toegankelijk voor personen
met een beperking
Café: aan de centrale laadkade, met zicht op de Vaartkom (opening voorzien tijdens het
lopende seizoen)
Repetitieruimte Podiumkunsten I
Repetitieruimte Podiumkunsten II
Keuken Refter personeel
Technisch atelier

Eerste verdieping





Podiumkunstenzaal (196 zitjes)
Kantoren (WiSPER)
Atelier Beeldende Kunst
Vergaderruimte & archief
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Tweede verdieping





Repetitieruimte I
Repetitieruimte II
Kostuumatelier
Atelier Beeldende Kunst

Derde verdieping


Multifunctioneel (Rotonde)
Bron www.Opek.be

