
      

Vive le vélo! Vive la fête! 
VIERENTWINTIG UUR FIETSEN EN FEESTEN IN LOUVAIN-LA-NEUVE 

“Ik ben echt wel benieuwd wat dit wordt.” Britt 
Gogol is nieuw in Louvain-la-Neuve en staat aan 
de vooravond van het grootste studentenfeest 
van Wallonië: 24 heures vélo. Pauline Maroy 
daarentegen kent de stad als haar broekzak. Ze 
woont in de buurt en ging in de stad naar 
school. Na een intermezzo in Brussel keerde ze 
terug om haar master journalistiek af te ronden. 
24 heures vélo klinkt niet nieuw in haar oren. 
Vierentwintig uur fietsen. 
Vierentwintig uur feesten. 
Vierentwintig uur op en top 
student zijn. “Zoiets hebben wij 
niet”, zegt Britt, “zo één 
evenement voor alle Vlaamse 
studenten.”  
 
Vierentwintig uur fietsen en feesten 

We zien elkaar om drie uur aan het 
station, Britt en ik. Intussen stroomt de stad vol 
Franstalige studenten van heinde en verre. 
Slaapzakken en matjes, kratten wijn en bier, 
traditionele studentenpetjes, truien, en 
doopjassen stromen uit overvolle treinen. 
Louvain-la-Neuve is klaar om 50 000 
feestgangers te ontvangen. Politie controleert 
de bagage van bezoekers, winkels mogen geen 
geestrijke dranken meer verkopen, en zeker niet 
in flesjes of blikjes. Het 
gerucht gaat dat tijdens de 24 
heures het meest bier verzet 
wordt, als je de Oktoberfesten 
in München buiten 
beschouwing laat. De hele 
nacht reizen treinen om 
studenten weer veilig thuis te 
brengen. De stad geurt naar 
de vele eet- en 
drankkraampjes die voor de 
gelegenheid zijn uitgestald. Het parcours is 
uitgestippeld. Fietsen hebben overal voorrang. 
Wie wil oversteken, moet wachten op het teken 
van de overgangbewakers. “Alles is hier zo goed 

georganiseerd vandaag”, merkt Britt op. “Ze zijn 
echt op alles voorzien”. Enkele jaren geleden 
stierf nog een student. Sindsdien zijn de 
veiligheidmaatregelen enorm verhoogd. Zo 
werden de Guides d’ambus in het leven 
geroepen. Studenten die de stad op hun 
duimpje kennen, loodsen ambulanciers door de 
menigte om zo snel mogelijk gewonden de 
eerste hulp te kunnen toedienen.  

Hier en daar weerklinken de 
eerste optredens. De Info d’eau’s 
bevoorraden iedereen met water 
en programmaboekjes. “Ik ken 
niemand op de affiche”, zegt Britt. 
Ik ook niet. Louvain-la-Neuve is 

een stad voor en door studenten. “Als je hier op 
een doorsnee dag een mama met een buggy 
ziet, dan kijk je wel even op”, zegt de Vlaamse, 
maar tijdens 24 heures vélo wordt ook aan hen 
gedacht. Tot vijf uur hebben de vele Kots-à-
projets, ook wel Les KAPs genoemd, 
kinderanimatie voorzien. Scholieren kunnen 
deelnemen aan de 240 minutes: tussen twee en 
zes mogen jongeren tussen 12 en 18 jaar 
meefietsen.  
Het fietsfeest is aan haar 36e editie toe. Vier jaar 
nadat de Franstalige universiteit haar deuren 
opende in de velden van Ottignies, was de 

eerste 24 heures vélo een feit. 
De kans is groot dat Joëlle 
Milquet in haar studententijd 
nog in het zadel klom. 
Tegenwoordig kunnen 
studenten kiezen tussen vier 
soorten fietsen. Kies je voor 
een vélo course dan wil je 
zoveel mogelijk rondjes rijden. 
Fiets je op een vélo d’Auditoire 
dan strijd je voor de eer van je 

faculteit. De vélo humanitaire toert voor het 
goede doel. De laatste categorie, vélo folklo, is 
de meest opvallende. “Die fietsen vind ik 
geweldig, wat ze allemaal hebben gebouwd”, 
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reageert Britt verrast terwijl ze haar ogen 
uitkijkt. De vélo folklo roept herinneringen op 
aan het televisieprogramma ‘Te land, te zee en 
in de lucht’. Grootse mobiele constructies 
begeven zich op het circuit. De carnavalwagens 
in Aalst kunnen er nog iets van leren. 
Asterix en Obelix, Dumbo, de 
Flintstones, een middeleeuwse 
burcht en een meterlange fles Leffe 
passeren de revue. Een reis naar 
Malta is de inzet. De publiekslieveling 
wint. 
 
Engagement, rokken en mopjes 
In het opstartend feestgedruis zoekt 
Britt een rustiger zonnig plekje in het 
gras, aan het meer. “Als het mooi 
weer is, zit iedereen hier buiten. In 
Gent zie je dat niet, een plein zo vol met 
mensen.” Britt ruilt Gent voor een half jaar met 
Louvain-la-Neuve. Wat is volgens haar zo typisch 
voor de Waalse studentenstad?  
De Kots-à-projets is het eerste wat in het hoofd 
van de studente taal- en letterkunde opkomt. 
Louvain-la-Neuve telt zo’n tachtigtal KAPs. Op 
elk kot leven acht tot tien 
studenten samen en werken 
ze rond een project dat hun 
nauw aan het hart ligt, of dat 
nu cultuur, milieu, sport of 
de samenleving is. Zo heb je een AfriKAP, Kot 
Oxfam of CircoKot. Wekelijks organiseren zij tal 
van activiteiten voor en door studenten. Het 
CSE, Centre Sportif Etudiant, is het kot-à-projet 
dat de 24 heures vélo organiseert. “Ik begrijp 
niet waar zij de tijd nog vinden om te studeren”, 
fluistert Pauline later. Britt ging naar een 
Latinoavond van het Latino AmeriKAP. De 
studenten leerden danspassen aan en gaven 
een mooie dansshow. “Ze hebben er duidelijk 
moeite in gestoken”, zegt Britt. Bovendien 
kosten activiteiten amper geld. Een vriendin 
ging kaarten met daklozen. “Die studenten zij 
oprecht geëngageerd, heel sociaal en heel 
toegankelijk.” “Het is echt een heel goed 
initiatief!” Ook de openheid en hulpvaardigheid 
van studenten weet Britt sterk te appreciëren: 
“Ik hou hier van de sfeer, de vriendelijkheid, je 

kan hier altijd iets vragen.” Uitgaan is minder 
aan te raden. “Ik vind het hier geweldig, maar 
dat weggaan, dat doe ik liever in Gent.” Britt 
keek verbaasd wanneer meisjes hun vuilste 
broek en gummilaarzen aantrokken om naar 

een fuif te gaan. Ter plaatse werd 
gauw duidelijk dat lustig met bier 
en andere sappen morsen niet 
uitzonderlijk was. Ook op de 24 
heures vélo is Britt het enige 
meisje in de omgeving met een 
rokje. 
“In een krantencartoon vraagt de 
Waalse haan aan de Vlaamse 
leeuw: ‘Was het een Belg die 
verloor?’. ‘Nee’, antwoordt de 
leeuw, ‘het is een Waal’.” Britt 
lacht. Grapjes over België, 

Vlamingen en Walen merkt ze regelmatig: in de 
aula, in de krant, aan de keukentafel. Meestal 
lachen Walen ironisch met Vlaamse 
opmerkingen over politiek of economie. “Waar 
ik wel van verschiet is dat het vooroordeel dat 
Walen geen Vlaams kunnen niet klopt”. “ Ik heb 
echt het gevoel dat ze er meer hun best voor 

doen dan wij denken.” 
Uitspraak loopt niet altijd 
van een leien dakje, maar 
hun kennis van het 
Nederlands is globaal 

genomen verrassend goed, vindt de Vlaamse. 
“Ik hoop ook wel dat we, door hier als Vlaamse 
student te komen, dat we toch een ander beeld 
kunnen geven van Vlamingen. Je hebt een 
vooroordeel, een cliché in je hoofd, maar als je 
iemand kent die van de andere kant is... Ik hoop 
dat dat, zowel bij hen als bij mij, vooroordelen 
wegneemt.” 
 
Skioord zonder sneeuw 
“Het is aangenaam om hier te studeren, maar of 
hier iets te doen valt als je niet studeert?” Britt 
heeft haar twijfels. “Ik zou nooit een daguitstap 
maken naar Louvain-la-Neuve als ik hier niet 
studeerde.” Pauline denkt daar anders over. 
“Louvain-la-Neuve is een totaal nieuwe stad, 
gebouwd uit het niets. Dat is heel zeldzaam, 
zeker in België”. Sommigen noemen de stad al 
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lachend een skioord zonder sneeuw. 
Muurschilderingen met de toren van Babel, met 
een Afrikaans feest, een middeleeuws tafereel 
en Picasso-achtige figuren moesten de kale 
betonnen muren vermoedelijk opfleuren. 
Pauline neemt me mee naar de tunnel die 
uitgeeft op het meer. Leerlingen van de lokale 
middelbare school beschilderden de wanden 
met eigen creaties. Pauline ook. 
De stad ontstond in de wijk Biéreau waar de 
allereerste koten werden gebouwd. De 
herinnering aan het rurale Ottignies is 
er nog steeds zichtbaar. Een mooie 
oude schuur doet regelmatig dienst als 
concerthal: la ferme du Biéreau. Wat 
klein begon, werd al gauw ambitieuzer 
wanneer een professionele organisatie haar 
schouders zette onder dit muzikale project. 
Protest bleef niet uit: de authenticiteit van de 
stad kwam in het gedrang. Een authenticiteit 
van amper veertig jaar. De toenemende 
commercialisering was een gevoelig thema. In 
2006 werd de Esplanade gebouwd, het 
shoppingcenter van Louvain-la-Neuve. Ook in 
Rue Charlemagne rezen winkels als 
paddenstoelen uit de grond. Het uitzicht van de 
stad veranderde, de stad trok meer bezoekers, 
parkeren kreeg een prijskaartje. Het aantal 
studenten en inwoners is sindsdien steeds 
toegenomen. Nieuwe wijken moeten en 

moesten gebouwd worden. De stad veranderde. 
“Het was zo handig om in Louvain-la-Neuve te 
wonen, op wandelafstand van de winkel en de 
school. Tegenwoordig wonen mensen te ver van 
het centrum om nog te voet boodschappen te 
halen. Het comfort van de stad verdwijnt, 
mensen nemen weer de auto.” 
De bouwstijl van de jaren zeventig en het 
skioord lijken vergeten wanneer het 
Hergémuseum tussen de bomen verschijnt. 

“Hergé is een van de mensen die 
België op de wereldkaart plaatste. 
Zelfs wanneer je geen stripfanaat 
bent, is het een bezoekje waard”, 
vindt Pauline. Tot slot neemt de 
Waalse me mee naar de Creperie 

bretonne. De ruime keuze tussen zoete of 
gezouten pannenkoeken, het huiselijk interieur 
en geurige warmte vormen een gezellige 
afsluiter. 
 
Ne me quitte pas! 
Wanneer ik de stad verlaat, maakt de gezellige 
familiale drukte meer en meer plaats voor het 
studentikoze feestgedruis. Een kakofonie van 
klanken laat ik achter me. Vive le vélo. Vive la 
fête. 
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