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De nieuwe residentie Mutsaert 
op de hoek van het Klapdorp en de 
Mutsaardstraat zal pas binnen an-
derhalf jaar opgeleverd worden, 
maar nu al staat vast dat het pro-
ject van Urban Estates een hit is. 
“Het is onze bestseller”, glundert 
An-Katrien Dullers van makelaar 
Realis, die de exclusieve verkoop 
verzorgt. “Zowel investeerders als 
toekomstige bewoners beseffen dat 
Klapdorp een nieuwe trendy buurt 
wordt. De straat is perfect gelegen 
tussen de oude binnenstad en het 
Eilandje. Vijf minuten wandelen 
en je zit aan het water en het Mu-
seum aan de Stroom. Vijf minu-
ten en je staat op de Meir. We kon-
den de prijzen ook scherp houden 
en zowel kleinere als grotere flats 
aanbieden”, zegt An-Katrien Dul-
lers, die ook interesse vanuit de stu-
dentenwereld gewaar werd.

Zonder opzichtige reclame ver-
liep de verkoop snel. Per verdie-
ping is er gemiddeld nog slechts 
één unit over. Ook een annex in de 
Korte Noordstraat van zeven flats is 
bijna uitverkocht. In totaal staat de 
teller op 33 verkochte flats. Voor de 
drie winkels beneden werden nog 
geen contracten getekend.

Nog geen tien jaar geleden lag 
Klapdorp nochtans op apegapen. 
De eens populaire winkelstraat, 
de scharnier tussen de Lange Koe-
poortstraat en de Paardenmarkt, 
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was overgenomen door de Russische 
maffia. Toen de politie ingreep, volg-
de totale verloedering.

Heropbloei
Plots ziet de toekomst er weer meer 

dan rooskleurig uit, want in de buurt 
zijn overal bouwvakkers en make-
laars in de weer. Zo verbouwt Urban 
Capital op de hoek van de Lange Koe-
poort- en de Sint-Paulusstraat het be-
schermde ‘glazen kantoorgebouw’ 
Van Ommeren om tot zestien flats 
met een Delhaize op de gelijkvloerse 
verdieping. Alles is  uitverkocht.  

Op de Stadswaag creëert Stadsim-
mo tien lofts en tien appartementen 
naar een ontwerp van architect Jo 
Peeters. Er zijn nog drie lofts te koop. 
Wie een buitenmaatse loft zoekt, 
kan terecht in de Raapstraat 4 waar 
I love, het totaalconcept voor wonen 
van Serge Hannecart (oprichter Him-
mos, red.) een oude school aanpakt. 
En in de Minderbroedersstraat werkt 
Immpact de 43 luxeflats van ‘Acade-
mia’ verder af.                   
Frank HEIrMan

www.realis.be     i

Verguisd 
Klapdorp
blijkt plots
gegeerd

Residentie Mutsaert, vier verdiepingen rond een binnentuin, geeft een nieuw hart aan Klapdorp. Foto Realis

Hoewel de bouw nog moet 
starten, zijn de 42 flats van 
residentie Mutsaert al bijna 
allemaal verkocht. Klapdorp 
blijkt opnieuw geliefd. 

Antwerpenb

0 Bijna alle flats van nieuwe residentie Mutsaert zijn al verkocht 

Chirurgen in de clinch 
over bloedvatschroefje

De Antwerpse arts diende in 
2003 in ons land ook twee patenten 
in voor die uitvinding. “Die werden, 
zoals de wet het voorschrijft, gepu-
bliceerd op internet. Niet veel later 
kopieerden professor Tulleken en 
enkele medewerkers ze schaamte-
loos via die weg. In de VS deed hij 
vervolgens alsof het om zijn uitvin-
ding ging en diende daar een patent 
in, met medewerking van het Uni-
versitair Medisch Centrum Utrecht 
(UMC). Tulleken werd zelfs in de 
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bloemetjes gezet door de voormali-
ge premier Balkenende. Met mijn uit-
vinding”, zegt dokter De Winter die 
al zeven jaar strijdt om zijn gelijk te 
bewijzen. 

De Nederlandse professor en het 

Neurochirurg Erwin De Winter. 
Foto beRt hulselmans

Neurochirurg Erwin De 
Winter beschuldigt zijn 
Nederlandse ex-collega Cees 
Tulleken van plagiaat van 
zijn medische topuitvinding: 
een schroef om bloedvaten te 
hechten.

Antwerpenb In Brugge gaan de prijzen vanaf 
1 maart omhoog in het crematorium. 
Daar wordt dan 477 euro aangere-
kend. De prijzen van het Antwerps 
crematorium zijn te vergelijken met 
die van andere crematoria in Vlaan-
deren. In Antwerpen moet 500 euro 
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Antwerps crematorium is 
niet duurder dan andere

betaald worden. “Maar daarvoor 
krijg je een asverbranding en een 
plechtigheid. Voor de plechtigheid 
moet je in sommige andere crema-
toria extra betalen”, zegt de voorzit-
ster van het crematorium, Ann Cool-
saet. De gemiddelde prijs in Vlaan-
deren draait rond de 500 euro. Af-
hankelijk van de plaats is dat met of 
zonder plechtigheid. pvdp

Wilrijkb

 Vanuit zijn 
winkel op Klap-
dorp 85 houdt 
schoenmaker 
Marc Pauwels 
(38) de werk-
zaamheden nauwlettend in de 
gaten. “Ik vind het fantastisch 
dat daar een hele hoek vol ap-
partementen komt. Ik heb mijn 
zaak hier nu iets meer dan een 
jaar en vind dat deze buurt 
zo’n boost best kan gebruiken. 
Er zijn hier bijna geen winkels 
meer. Die nieuwe appartemen-
ten zorgen voor nieuwe be-
woners en die mensen moe-
ten ergens hun inkopen kun-
nen doen. Ik geloof in elk ge-
val dat deze straat een goede 
toekomst tegemoet gaat. Ik 
ben er klaar voor. Nu nog ho-
pen dat er nog wat winkels bij-
komen.” daCa

MarC pauwEls

“Hopelijk nog 
meer winkels”

 Bij café Click 
op Klapdorp 41 
klinkt uitba-
ter Marcus (41) 
niet onverdeeld 
gelukkig. “De 
werkzaamheden aan het appar-
tementsgebouw duren nog tot 
eind volgend jaar”, zegt hij. “Dat 
betekent wel dat je hier onder-
tussen nergens kunt parkeren. 
Ik merk dat aan mijn klanten 
die wegblijven. Als die hun auto 
niet in de buurt kunnen parke-
ren, komen ze gewoon niet. Zo-
dra de bouw achter de rug is, 
hoop ik er mee de vruchten van 
te plukken. Onze straat zal er 
veel netter uitzien, mogelijk ko-
men er nieuwe winkels bij en 
dat zorgt voor meer passage. In-
vesteringen zoals dat gebouw 
zijn goed voor de buurt. Maar ik 
tel wel af tot alles klaar is”. daCa

MarCus van CaFé ClICk

“Goed voor 
de buurt”

 Sonja Pat-
teet van kran-
tenwinkel 
Sonja op Klap-
dorp 15 heeft 
altijd in de buurt 
geloofd. “Deze wijk leeft al 
een tijdje weer op. Voor bui-
tenstaanders is dat niet al-
tijd duidelijk, die zien alleen 
de leegstand, maar ik zie hoe 
jonge gezinnen deze buurt als 
nieuwe thuis kiezen. Het ge-
brek aan handelszaken ligt 
aan de stad zelf. Die wilde er 
een woonstraat van maken. 
Nu leggen ze weer de nadruk 
op winkels, maar het kwaad is 
geschied. Grote investeringen 
maken het weer interessant 
om hier een winkel te openen. 
Dit wordt nooit de Meir, maar 
een gezellige buurtwinkel-
straat zie ik best zitten.” daCa   

sonja pattEEt

“Al tijdje aan het 
heropleven”

Universitair Centrum Utrecht be-
grijpen de hetze niet. “We werk-
ten een tijdlang prettig samen aan 
de Utrechtse universiteit. Samen 
met een derde collega bedachten 
we die techniek om bloedvaten te 
hechten, maar die bleek toch niet 
zo goed te functioneren. Die paten-
tenstrijd is dus zonder inhoud. Bo-
vendien spande De Winter al zeven 
rechtszaken tegen ons in en verloor 
ze allemaal.” “Onzin”, reageert dok-
ter De Winter. “Het is een Belgische 
uitvinding die alleen door mij werd 
gedaan. Het succes van de techniek 
en de schroef werd aangetoond door 
een wetenschappelijk artikel in The
journal of neurosurgery in 2007.” Het 
Antwerpse parket dat een strafon-
derzoek moet voeren naar de klacht, 
tekende tegen dat bevel cassatiebe-
roep aan. Pas over enkele maanden 
wordt duidelijk of het tot een proces 
zal komen. kvHo
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