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Kameleon van glas en staal

Gazet van Mechelen
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Mechelen

Zuid-Korea heeft groen licht gegeven
voor de bouw van een nooit gezien
architecturaal hoogstandje. In de stad
Incheon zal de 450 meter hoge Tower
Inﬁnity uit de grond rijzen, ‘s werelds
eerste onzichtbare wolkenkrabber.

Starters vullen lege panden in
Vzw biedt jonge
ondernemers
kans om eigen
concept te testen

Zuid-Koreaanse
hi-tech
■ De toren is ontwikkeld door het Amerikaanse GDS
Architects en wordt gebouwd door Korea Land &
Housing Corporation, een Zuid-Koreaans staatsbedrijf
voor grote bouwprojecten. Een einddatum werd nog
niet bekendgemaakt.

P

roeftuinen voor Mechelse
starters, of kortweg Mest.
Zo heet de nieuwe vzw
die jonge mensen wil
aanmoedigen om de stap te
zetten naar ondernemerschap.
Tegelijk wil Mest ook de
leegstand in het winkelcentrum
wegwerken door starters de
panden tijdelijk te laten invullen.

■ Het gebouw komt op 18 km van de Incheon International Airport, vlakbij de Zuid-Koreaanse hoofdstad
Seoel.
■ Tower Inﬁnity zal de wolken kietelen op 450 meter
hoogte en is daarmee het zesde hoogste torengebouw op aarde. Het beschikt ook over het derde
hoogste observatiedek ter wereld.

 “Mechelen bruist van creatief on-

dernemerschap. Heel wat mensen
zitten met een idee, maar durven niet
onmiddellijk de stap naar een eigen
zaak te zetten. De ﬁnanciële implicaties van de huur van een handelsruimte zijn hoog”, zegt gemeenteraadslid Toon Diependaele (m+),
voorzitter van Mest.
Daarnaast is hij ervan overtuigd
dat een zaak ook beter kan bloeien Wouter Ulburghs is blij dat hij zijn onlineshop voor het opknappen van oude fietsen in een tijdelijke winkel
in een commercieel aantrekkelijk kan testen. FOTO PATRICK HATTORI
winkelcentrum. “Een centrum met
een divers aanbod aan winkels en winkels leeg. Om eigenaars van zo’n Wim Jorissen (N-VA). Door het pro- voorlopers. De buren van Unspill,
horeca. Leegstand past niet in dit leegstaande panden aan te moedi- ject krijgen starters de kans om hun gespecialiseerd in zeefdruk, en
plaatje. Integendeel, lege panden gen, heeft de gemeenteraad dins- initiatief te toetsen aan de realiteit pop-upstore Cycloop in de IJzerencreëren een desolate sfeer en daar dagavond een aanpassing van het van de markt. Zo kunnen ze hun leen zijn andere nieuwe starters in
de Mechelse binnenstad.
kunnen ook andere zaken onder lij- reglement goedgekeurd. “Ze worden overlevingskansen verhogen.
vrijgesteld van leegstandsbelasting
De meubelontwerpers en -desigVoor Wouter Ulburghs (38) uit
den”, meent Diependaele.
In het centrum van Mechelen staat als ze meewerken aan projecten als ners van Swelvet in de Onze-Lie- Muizen is Cycloop een uit de hand
vandaag ruim zeven procent van de Mest”, zegt schepen van Economie ve-Vrouwestraat waren in die zin gelopen hobby. “Ik ben gek van ﬁet-

Toren ﬁlmt
eigen camouﬂage
■ Meest opmerkelijk is de mogelijkheid om de toren
onzichtbaar te maken. Op drie verschillende hoogten
aan alle zes gevels worden camera’s gemonteerd.
■ De 18 camera’s ﬁlmen de omgeving en projecteren de
beelden in real-time op de gevels, die bijna volledig
uit LED-panelen bestaan.
■ De beelden van alle camera’s worden in een fractie
van een seconde bewerkt en tot één vloeiend beeld
samengesmolten zodat de illusie van onzichtbaarheid
wordt gewekt.

“Met de nodige
coaching en zonder
langetermijnrisico
kunnen starters
hun idee testen.”
TOON DIEPENDAELE
VOORZITTER MEST VZW

sen en dat heeft geleid tot een onlineshop”, vertelt de ondernemer.
Bij Cycloop kunt u oude ﬁetsen aan
de hand van eigen en geselecteerde
onderdelen opwaarderen tot nieuwe, unieke modellen. “Daarnaast
kunnen wij een oude ﬁets opknappen en pimpen met onderdelen van
andere ﬁetsen”, legt Ulburghs uit. Hij
is tevreden dat hij nu de kans krijgt
om uit te testen of zijn duurzaam
onlineconcept ook aanslaat in een
winkel. Die is nog open tot zondag
20 oktober.
Toon Diependaele, de geestelijke
vader van het project, is tevreden.
“Mest biedt starters een proeftuin
waarin ze met de nodige coaching en
zonder langetermijnrisico hun idee
kunnen testen. In onze stad studeren jaarlijks duizenden jongeren af.
In verhouding starten er weinig met
een eigen zaak. Daar willen wij met
een positief project graag verandering in brengen”, stelt hij. Zowel de
stad, de ondernemersorganisatie
Unizo als de Thomas More-hogeschool steunen het initiatief.
SVEN VAN HAEZENDONCK

■ In de praktijk wil dat zeggen dat u aan de
voorkant van het gebouw kunt zien wat er
aan de achterzijde ligt. Of dat nu statische
(bomen, gebouwen...) of bewegende
(voetgangers, auto’s,...) objecten zijn.

Uithangbord voor hele stad
■ Onzichtbaarheid is één snufje,
de Tower Inﬁnity kan ook alle
denkbare kleurschakeringen
krijgen of speciale reclameboodschappen op zijn gevels
tonen.
■ Tower Inﬁnity staat volledig in
het teken van entertainment.
Het gebouw zal bijvoorbeeld

onderdak bieden aan een
waterpark, rollercoaster,
4D-bioscoop, verscheidene
observatieverdiepingen en veel
horecazaken.
■ De uitbaters van het gebouw
kunnen het percentage van
onzichtbaarheid zelf instellen.
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Mano
keuken

Deense designkeukens aan verrassend lage prijzen ... nu ook in Lier. Het Deense Kvik biedt hedendaags design van topkwaliteit aan, voor
transparante nettoprijzen. Van doe-het-zelf tot volledige installatie van uw keuken, badkamer of garderobe, u kiest zelf. Kom een kijkje nemen in onze
nieuwe showroom, Antwerpsesteenweg 367 te Lier. Wij openen de deuren morgen om 10.00 uur.

€ 8.767*

Kvik Lier: Antwerpsesteenweg 367, 2500 Lier, tel 03/292.33.99**

*De prijs is incl. kasten, plinten en werkblad en excl. spoelbak, kraan, apparatuur en verlichting. ** In Antwerpen vindt u ook Kvik winkels in Merksem (Bredabaan) en Schelle (A12)

kvik.be

