
WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017 VLAAMSE ARDENNEN 3

bouwd naar de jeugdrechtbank”, 
aldus Van den Bossche. “De deur 
van het gerechtsgebouw zal ook 
vanaf 16 uur gesloten worden.”

Het project start in januari 2018.
Gent krijgt daarvoor jaarlijks 
340.000 euro, een vierde van het 
voorziene totaalbudget.  (gn)

en personeel zullen langs een 
speciale ingang een beperktere 
controle krijgen.”

Bijkomende moeilijkheid in
Gent is dat de jeugdrechtbank 
zich in een apart gebouw bevindt,
naast het Glazen Huis. “Vanuit de
grote hal wordt een gang ge-

W Binnenkort kan je niet zomaar meer in en uit het gerechtsgebouw wandelen.
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Ook tassen en rugzakken zullen 
worden gecontroleerd.”

Extra gang naar jeugdrechtbank

Het Glazen Huis, zoals het ge-
rechtsgebouw aan de Opgeëis-
tenlaan in de volksmond wordt 
genoemd, krijgt dus een steviger 
slot. “Voorwerpen die als wapen 
kunnen worden gebruikt, komen 
er dus niet meer in”, zegt Daniel 
Van den Bossche, voorzitter van 
de Gentse rechtbank. “Aan de 
draaideur bij de centrale ingang 
van het gebouw zal ook de identi-
teit van de bezoeker gevraagd 
worden zodat op eender welk 
moment geweten is wie zich in 
het gebouw bevindt. Advocaten 

vroegere beslissing van die rech-
ter. Na de aanslagen van 22 maart
klonk de vraag om meer beveili-
ging van rechters en rechtbank-
personeel steeds luider. Aan die 
noodkreet geeft minister van 
Justitie Koen Geens  (CD&V) nu 
gehoor. Na Brussel krijgen ook de
justitiepaleizen van vier andere 
grote steden een ‘scanstraat’.

 “Vergelijk het met de controle
in een luchthaven”, zegt Sieghild 
Lacoere, woordvoerder van mi-
nister van Justitie Koen Geens 
(CD&V). “Wie het gerechtsge-
bouw in wil , zal eerst langs een 
portaal moeten passeren waarin 
hij of zij gescand wordt op het be-
zit van voorwerpen die als wa-
pens kunnen worden gebruikt. 

Een rechtszaal is in principe een
openbare ruimte waar iedereen 
vrij in en uit kan lopen zonder 
enige vorm van controle. Dat 
leidt soms tot incidenten met als 
triest hoogtepunt de moord in 
2010 op een vrederechter en haar
griffier door een verwarde man 
die wraak wou nemen op een 

Iedereen die het gerechts-
gebouw in de Opgeëisten-
laan in Gent binnen wil, zal 
vanaf volgend jaar  in een 
‘scanstraat’ worden gecon-
troleerd op het bezit van 
verboden wapens en zal 
zijn identiteitskaart moe-
ten tonen. 

GENT 

“We willen op ieder moment weten 
wie zich in het gebouw bevindt” 

GAVERE

Drie inbraken
Er werd maandag tussen 
13.45 uur en 20.30 uur drie keer 
ingebroken in Gavere. In de Pe-
perstraat werden juwelen gesto-
len. In de Kriephoekstraat werd 
zelfs twee keer ingebroken. In 
een woning werd geld ont-
vreemd, in de andere woning 
werd geen buit gemaakt.  (lvh)

RONSE

Oliespoor politiecombi
De brandweerpost van Ronse 
werd gisteren omstreeks 
10.45 uur opgeroepen om een 
100 meter lang oliespoor op de 
ruimen op de Berchemsesteen-
weg, ter hoogte van de Zand-
straat. Het spoor was afkomstig 
van een politiewagen van Ronse, 
die ter plaatse in panne was ge-
vallen.  (fdv)

RONSE/ELZELE

Maïshakselaar 
uitgebrand
In een landbouwloods in Elzele 
vatte gisteren een maïshakse-
laar vuur. De brandweerpost van
Ronse werd omstreeks 13.15 uur 
gealarmeerd om de machine te 
gaan blussen. De landbouwer 
van Arbre Saint-Pierre heeft nog 
met eigen middelen de branden-
de landbouwmachine uit de 
hangar kunnen trekken, maar 
slaagde er niet het vuur te over-
meesteren. Brandweerlui van 
Ronse doofden de vlammen, 
maar de hakselaar kon niet meer 
worden gered. De machine is 
vermoedelijk door kortsluiting 
in brand gevlogen.  (fdv)

RONSE

Herenjassen gestolen 
Kledingwinkel Bel & Bo in de 
César Snoecklaan 7 kreeg maan-
dagnamiddag ongewenste be-
zoek. De dieven gingen aan de 
haal met vier jassen voor heren 
ter waarde 240 euro. “Een van 
de daders had een getaande 
huidskleur en was vooraan de 
twintig. De daders verplaatsten 
zich met een Citroen Xsara Pi-
casso voorzien van de Franse 
nummerplaat BM 446 GF”, 
klinkt het bij politie van Ronse. 
Er wordt meteen ook een op-
roep gelanceerd. “Mocht u het 
voertuig opmerken, neem dan 
contact op met de politie.”  (fdv)

In aanwezigheid van minister
van Buitenlandse Zaken Didier 
Reynders (MR) en staatssecre-
taris voor Buitenlandse Handel 
Pieter De Crem (CD&V) onder-
tekende CEO Alain De Laet een 
exclusief distributiecontract. 
Hij deed dat samen met verte-
genwoordigers van het trappis-
tenbier Chimay.

“India is voor ons het China
van tien jaar geleden”, zegt De 
Laet. “En intussen is China on-
ze tweede exportmarkt gewor-
den. De Indiase economie is 
aan het groeien en het is nu de 
tijd om er iets te forceren. Maar
als we dat alleen zouden doen, 
zou het een dure grap worden. 
Daarom 

vond Chimay het interessant 
om sament e werken.”

“In China veroudert de bevol-
king, maar in India is er veel 
jeugd en die jonge mensen zijn 
de perfecte consumenten voor 
mijn Delirium (het bekendste 
bier van Huyghe, nvdr.).” 

Luxeproduct

Huyghe brengt er voorlopig
enkel Delirium Tremens en De-
lirium Nocturnum op de markt.
“In India is bier een ‘superde-
luxeproduct’”, zegt De Laet. “Je 
vindt er wel Stella Artois, Leffe,
Hoegaarden, Heineken en 
Carlsberg, maar de rest zijn lo-
kale bieren. Er zijn maar een 
zestigtal bieren op die giganti-
sche markt, wij moeten vooral 
concurrere n met wijn en 
champa gne. Een 
huisho udster in 
Mumb ai (Bom-
bay) verdient 
100 euro per 
maand, terwijl je 
er voor een Deli-

rium 14
euro zal
betalen
op ca- fé.”

Brouwerij Huyghe stelde een
bierambassadeur aan om onze 
biercultuur over te brengen aan
de Indiërs. “Hij vertelt het ver-
haal van de brouwerijen, maar 
ook hoeveel schuim er op een 
biertje mag staan, en dat je een 

Delirium niet in een Coca-Co-
laglas moet schenken. Toen ik 
vertelde dat onze bieren drie 
jaar houdbaar zijn, vielen ze 
van hun stoel. Dat zijn zo alle-
maal dingen die we hen moeten
aanleren. Tot mijn verbazing is 
het Delirium Café in Brussel 
wel al bekend in India.”

Onverwachte troef

De roze olifant, het symbool
van Delirium Tremens, bleek 
ook nog een onverwachte troef 
voor de Indiase markt. “Een 
olifant is daar blijkbaar een ge-
luksbrenger”, zegt De Laet. 
“Dus misschien staat er ons 
daar wel een mooie toekomst te
wachten.”  

Delirium verovert nu ook Indiase markt

Indiërs ontdekken bier met roze 
olifantje dankzij brouwerij Huyghe
Een halfjaar nadat brouwe-
rij Huyghe een filiaal ge-
opend heeft in Canada, 
brengt ze nu twee bieren op
de Indiase markt. Samen 
met Chimay ondertekende 
ze een distributiecontract. 
“Het is nu de tijd om in In-
dia iets te forceren”, zegt 
CEO Alain De Laet.

MELLE 

W Binnenkort kunnen de Indiërs proeven van de Delirium Tremens. 

LIEVEN VAN IMSCHOOT
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ALAIN DE LAERT
 CEO BROUWERIJ HUYGHE

“De bierambassadeur 
legt de Indiërs uit dat 
ze Delirium niet in een 
Coca-Colaglas mogen 
schenken”

W Amit Agarwal, Alain De Laet, Edwin Dedoncker en Frederik Leirman, die als 
bierambassadeur de belangrijke taak krijgt om de biercultuur over te brengen.
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Brouwerij Huyghe is 
de zevende groot-
ste brouwerij van 
het land. Tot nu toe 
werd ze beschouwd 
als een zogenaam-
de ‘kleine’ brouwe-
rij, met een produc-
tie van minder dan 
200.000 hectoliter 
per jaar. Door de In-
diase markt op te 
gaan, zal dat veran-

deren. “We zullen 
dat cijfer wellicht 
binnen een jaar 
overschrijden”, 
zegt CEO Alain De 
Laet. India is overi-
gens al het 97ste 
land waar de mer-
ken van brouwerij 
Huyghe verdeeld 
worden. 81 procent 
van de jaarlijkse 
productie van de 

brouwerij is be-
stemd voor het bui-
tenland. “Binnen de 
drie jaar willen we 
in India 1.500 hec-
toliter produceren. 
De markt kan er 
zelfs even groot 
worden als die in 
Frankrijk, de VS of 
China, onze drie be-
langrijkste export-
markten.”  (lvi)

HUYGHE NIET LANGER ‘KLEINE’ BROUWERIJ


