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KUNSTROUTE
LEUVEN

30 april - 1 mei - 7 mei 2023

40 kunstenaarsateliers houden open deur. 
Telkens tussen 11u en 18u. Gratis toegang. 
Plan en adressen op de keerzijde, bij Visit
Leuven (016 20 30 20), op de locaties en op 
www.kunstroute-leuven.be.



Pastoor Bellonstraat 12, 3018 Wijgmaal
0477 475 710, instagram: art.hilde.vanhove

Met een grote verbeelding, empathie en intuïtie 
laat Hilde Vanhove zich inspireren door de alle-
daagse impulsen die haar raken en bijblijven. 
Emotie is haar grootste drijfveer. Door experi-
ment en toeval en door een speelse combinatie 
van fotografie, textiel, projecties... ontstaan ver-
rassende werken die intrigeren.

Hilde Vanhove  fotografie, textiel01

Gebr. Tassetstraat 106, 3018 Wijgmaal
0485 519 347, katelijnelaroy.be

Plan een boom in je route! Het huis en atelier 
van Katelijne Laroy zijn ideale plekken om te ge-
nieten van haar schilderkunst. Daarin licht ze de 
schoonheid van de natuur in de nabijheid van 
de mens uit. Dankzij haar fascinatie voor wat 
mens en natuur maken, prikkelt ze de kijker met 
onverwachte beelden. 

Katelijne Laroy  schilderkunst02

Wilselsesteenweg 114, 3010 Kessel-Lo
0474 427 945, saskiasteeno.be

In het werk van Saskia Steeno worden klassie-
ke thema’s eigenzinnige beelden die steeds te-
rugkomen. Oude werken worden over- en her-
schreven, in stukken gesneden, geassembleerd 
en hergebruikt. De voorstellingen zijn soms ex-
pressief, soms intiem en kwetsbaar. Het atelier is 
enkel toegankelijk via een trap. 

Saskia Steeno  mixed media03

Liemingenstraat 13, 3010 Kessel-Lo
0476 995 781, lilianeversluys.be

Te zien: verhalen in bas-reliëfs op keramieken 
tegels, bronzen miniaturen van het beeld van 
de Onbekende Oorlogsvrouw, grote en kleinere 
betonnen en plaasteren beelden, en olieverf-
schilderijen: model, portret, stilleven en land-
schap. Te horen: het antwoord op al uw vragen 
over de beelden en de schilderijen.

Liliane Versluys  beeldhouw- en schilderkunst04

Wolvendreef 50, 3210 Linden
0497 602 131, kotsch.be

‘Roeland Kotsch is op zoek naar een kunst die 
helaas verloren dreigt te gaan, zonder toegevin-
gen te doen aan wat postmoderniteit van hem 
zou verwachten. Zijn werk is doordrenkt van 
kunsthistorische en iconologische referenties. 
Dit maakt het daarom niet minder leesbaar, eer-
der herkenbaar.’ J. Késenne

Roeland Kotsch  schilderkunst, grafiek05

Diestsesteenweg 112, 3210 Linden
0476 969 321, bruinsmeyers.com

Bruno Smeyers laat zijn werk voor zich spre-
ken. Passie is zijn drijfveer, creativiteit, fantasie 
en vakmanschap zijn bagage. Zijn oeuvre wil 
hij niet opgesloten zien in de dwangbuis van 
woorden. Het is wat het is, kwetsbaar, eigenzin-
nig, verrassend, steeds zoekend naar de gepaste 
vorm en materiaal.

Bruno Smeyers  teken- en schilderkunst06

Lange lostraat 36, 3010 Kessel-Lo
0487 220 058, artbymileen.weebly.com

Mileen Malbrain biedt hoop bij het alarmerend 
feit dat de mens in zijn habitat te dominerend 
is. Haar nieuwe wereld ontstaat: de mens en 
alle andere wezens leven in symbiose dankzij 
recyclage en assemblage. Er ontstaan hybriden 
met een ambigu uitzicht; zijn ze het gevolg van 
menselijke of natuurlijke processen?

Mileen Malbrain  mixed media, textiel07

Molstraat 26, 3000 Leuven
0495 631 817, anngeirnaerdt.be

De beelden van Ann Geirnaerdt roepen met een 
speelse twist een herkenbare situatie/emotie 
op. Hoop op de top, samen onderweg, op zoek 
naar het ideale evenwicht. Aanvullend neemt 
fotograaf Dominique Genin jullie mee in zijn 
imaginaire wereld van beelden die zowel rust 
als beweging uitstralen.

Ann Geirnaerdt  beeldhouwkunst08

Ploegstaart 1, 3010 Kessel-Lo
016 890 817, pallasart.be

Ambachtelijk edelsmeedwerk en oog voor de-
tail zijn voor Petra Warmerdam vaste waarden. 
Strakke, geometrische vormen zijn vaak de ba-
sis van haar moderne ontwerpen, maar ook de 
pracht van de natuur is een inspiratiebron. Door 
kleuren, vormen en materialen te combineren 
ontstaan er verrassende unieke juwelen.

Petra Warmerdam  juweelkunst09

Heidebergstraat 48, 3010 Kessel-Lo
0490 430 172, instagram: lenaertsbrecht

De tekeningen van Brecht Lenaerts zijn speelse 
"hervertellingen" van bestaande elementen uit 
"gedateerde" magazines en de nabije omge-
ving. Hierbij maakt hij gebruik van potlood, inkt 
en stift. Zijn schilderijen zijn ook dit jaar te zien. 
Ook weer te zien, zijn de "verknipte" beelden 
van zijn vader Bart.

Brecht Lenaerts  teken- en schilderkunst10

Vlierbeeklaan 12, 3010 Kessel-Lo
0468 406 964, rossolson.art

Beeldhouwen is voor Ross een ritueel.  Hij ver-
bindt zich met de wijsheid van de steen en laat 
dan zijn intuïtie, onderbewuste en technische 
vaardigheden aan het werk. De resulterende 
organische vormen, natuurlijke ritmes en my-
thische beelden tonen zijn overtuiging dat alles 
levensenergie bevat. 

Ross Olson  beeldhouwkunst11

Gemeentestraat 94, 3010 Kessel-Lo
Annick Nuyens: 0494 933 684

Op 19 juli 2019 overleed Arne Reynaert, één van 
de kunstenaars die aan de basis lag van de orga-
nisatie van Kunstroute-Leuven. Bij wijze van eer-
betoon wordt het atelier van Arne tijdens deze 
editie van Kunstroute-Leuven opengesteld. Een 
uitgelezen kans om nog eens te grasduinen in 
het indrukwekkend oeuvre dat hij naliet.

Arne Reynaert  schilderkunst12

Richard Valvekensstraat 38, 3010 Kessel-Lo
0494 325 857

De eigenheid van de werken van Adelheid 
Smets ontspringt op het kruispunt van werke-
lijkheid en fantasie. De beleving van haar schil-
derijen ligt in de vrijheid van waarneming en 
gevoel.

Adelheid Smets  schilderkunst13

W. Coosemansstraat 174, 3010 Kessel-Lo
0486 635 737, hildeghesquiere.be

De beelden van Hilde Ghesquiere zijn in de loop 
van de tijd inhoudelijker geworden. Ze zoekt 
steeds meer grenzen op en laat in haar trage 
beelden de tegengestelden in elkaar overvloei-
en. Samen met kunstenaars Mia van Nieuwen-
hove en Susanne Stoop wordt de nadruk gelegd 
op elkaar aanvullende beelden.

Hilde Ghesquiere  fotografie, mixed media, installaties14

Pieter Nollekensstraat 85, 3010 Kessel-Lo
0478 198 730, murielprincen.be

Muriel Princen gaat in haar werk uit van de con-
crete realiteit en de vaak ongrijpbare innerlijke 
wereld van emoties en verlangens. Wat haar 
ontroert in verhalen van mensen, tracht ze te 
vertalen naar het doek. Ze schildert figuren in 
hun kwetsbaarheid, maar ook in hun kracht.

Muriel Princen  schilderkunst15

Adjudant Harboortstraat 27, 3000 Leuven
0475 638 963, veroniquevier.com

Wat is het precies? En hoef je het echt te weten? 
De schilderijen van Véronique Vier nemen meer 
en meer abstracte en expressionistische paden. 
Mixed media blijft een onuitputtelijk onder-
zoeksterrein waarin onverwachte materialen 
samensmelten. Wat je te zien krijgt, weet ze zelf 
nog niet.

Veronique Vier  mixed media16

Adjudant Harboortstraat 51, 3000 Leuven
0487 301 512, liesbetweckhuysen.be

Kleuren aanbrengen op een donker doek geeft 
Liesbet Weckhuysen een machtig gevoel te kun-
nen creëren. Ze verwerkt graag patroonpapier 
in haar figuratief werk, symbool voor de rollen 
die mensen opnemen in hun leven, ingegeven 
door maatschappij, twijfels, dromen en identi-
teit. Haar werk is gevoelig en sprekend.

Liesbet Weckhuysen  schilderkunst17

Vanden Tymplestraat 33, 3000 Leuven
0486 630 049, lagrange.1x.com

De fotografie van Luc Vangindertael is zijn inter-
pretatie van de realiteit. Wat je ziet is echt, maar 
ook weer niet. Het basismateriaal zijn foto’s in 
een (meestal) stedelijke context. Vanuit dit ge-
geven laat hij zijn verbeelding werken om een 
nieuw beeld of een emotie op te roepen.

Luc Vangindertael  fotografie18

Vaartkom 4, 3000 Leuven
016 246 624, trill.be/projecten/tres

TRES is een project waarbij kinderen en jonge-
ren samen met kunstenaars aan de slag gaan. 
Als duo werken ze toe naar een gezamenlijk 
werk. Wat dat juist is, kiezen ze zelf. Ze schilde-
ren zij aan zij, leren elkaar dansmoves of schrij-
ven samen een lied. Elk duo ontdekt zo wat sa-
menwerken echt betekent.

TRES  diverse disciplines19

Vaartstraat 106, 3000 Leuven
0485 694 018, bisser.be

Bisser is bekend om muurschilderingen in een 
eigen stijl, geïnspireerd door graffiti, street art, 
schilderkunst, animatiefilms, cartoons en strips. 
Hij schilderde muren in India, Mexico, Brazilië, 
Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië en de VS. Hij 
schildert ook op canvas, maakt illustraties en is 
bezig met keramiek.

Bisser  street art, keramiek20

Vaartstraat 106, 3000 Leuven
0479 983 867, stafroels.be

Interieurs van oude gebouwen zijn voor Staf 
Roels vaak de inspiratiebron voor zijn grootfor-
maatschilderijen. Gangen, doorzichten, deuren 
of een trap geven een dieptewerking en trekken 
de kijker visueel het schilderij in. Hier en daar 
vermengen natuurelementen zich moeiteloos 
met de architectuur.

Staf Roels  schilderkunst21

Vaartstraat 106, 3000 Leuven
0475 853 033, svensmets.com

Sven Smets onderzocht middeleeuwse anato-
mische tekeningen. Dit resulteerde in een reeks 
schilderijen met acrylverf op (middel)grote for-
maten. Deze schilderijen kregen allen de naam 
ANNA/TOMMY en werden genummerd. Er zul-
len ook sculpturen en werken te zien zijn uit zijn 
nieuwe reeks 'Terra Nova'. 

Sven Smets  beeldhouw- en schilderkunst, grafiek22

Tiensestraat 37, 3000 Leuven
0475 274 070, oogenblik.be

Johan Van Cutsem deelt het ontzag voor de 
natuur met de schilders van de Romantiek. Zijn 
foto's abstraheren en tonen een wereld waarin 
de mens terug tot zijn ware proporties wordt 
herleid: een nietig wezen in een overweldigen-
de natuur.

Johan Van Cutsem  fotografie23

Parijsstraat 62, 3000 Leuven
0486 470 325, troodhuys.be

Het keramisch werk van Jan Vander Elst is steeds 
in ontwikkeling. Nu brengt hij kleine schilde-
rijtjes aan op zijn schalen en vazen. Vogels, land-
schappen en menselijke figuren kleuren zijn ke-
ramiek. Jan Vander Elst is al 39 jaar professioneel 
keramist.

Jan Vander Elst  keramiek24

Tervuursevest 178, 3000 Leuven
0497 309 785, cambiarte.be

In het atelier van Gerd Parquin ontdek je de 
mogelijkheden die grafiek biedt. Experimente-
ren staat centraal in haar werk alsook in dat van 
gastkunstenaar Krista Thomas. Vanuit een ge-
raakt zijn door mens, cultuur of natuur zoeken 
de werken abstract, figuratief, kleurrijk of grijs 
naar existentiële betekenis.

Gerd Parquin  grafiek25

Geldenaaksebaan 48, 3001 Heverlee
0485 600 147, bartreekmansarts.com

Bart Reekmans presenteert nieuwe schilder-
werken in kleur, dominant in de blauwe tinten 
en langs een zoektocht in de minimalistische 
geometrische beeldtaal. Het aspect recyclage 
van eigen materiaal is ook steeds present. Het 
"Thuis/Huis" thema blijft een voorname plaats 
innemen in zijn werk.

Bart Reekmans  teken- en schilderkunst, grafiek26

Waversebaan 164, 3001 Heverlee
0495 146 549, dirkeelen.com

Hier schildert Dirk Eelen. Welkom!

Dirk Eelen  schilderkunst27

Waversebaan 164, 3001 Heverlee
0499 147 182, lindabollenskeramiek.be

Met porselein en assemblages conserveert Lin-
da Bollens natuurelementen. Ze creëert een 
bewaarplaats voor persoonlijke en universele 
herinneringen van aards erfgoed, en maakt ook 
tafelgoed en unieke lichtobjecten. Benny Smets 
is er gastkunstenaar met fotografie die het leven 
toont als mysterieus en kwetsbaar.

Linda Bollens  keramiek28

Bieststraat 100, 3020 Herent
0470 260 448, debereklauw.be

De Bereklauw is een wereld op zich waarin 
verschillende kunstenaars zich bewegen en ar-
tistieke bijdragen leveren in allerlei disciplines: 
Gosse, Bram Debraekeleer, David Salien, Drago, 
Evi Van Corenland, Ilse Derden, Isabelle Reyn-
ders, Karel De Groef, Koen Princen, Stinne Maes, 
Ward Broes en anderen.

De Bereklauw  diverse disciplines29

Swertmolenstraat 3, 3020 Herent
0486 366 692

Naar aanleiding van zijn 50-jarige carrière was 
Paul Huybrechts in 2022 met een selectie uit zijn 
oeuvre te gast in 30CC te Leuven. Hij creëerde 
een sculptuur van het Leuvense stadhuis waar-
in 50 “Leuvense” medailles verwerkt zijn en gaf 
een naslagwerk en biografie uit met circa 1630 
afbeeldingen.

Paul Huybrechts  medaillekunst, kleinsculptuur30

Dalenstraat 6, 3020 Winksele
016 489 684, elsvos.be

Etsnaald en inkten, houtskool of penseel: in het 
atelier van Els Vos kom je het allemaal tegen. 
Al tekenend en drukkend zoekt Els naar licht, 
ritmiek en beweging. De ene keer gaat dat te-
kenen snel en impulsief, de andere keer kiest ze 
bewust een techniek die vraagt om traagheid 
en tijd. Te ontdekken.

Els Vos  tekenkunst, grafiek31

Dorpsstraat 12, 3020 Winksele
0496 120 301, ingedompas.com

Het werk van Inge Dompas gaat over het vluch-
tige en vergankelijke. Streetscapes, reisimpres-
sies, dromen en herinneringen worden op doek 
vastgelegd. Ook rond verbondenheid en reflec-
tie heeft zij het afgelopen jaar werk gemaakt. 
Kom grasduinen in tekeningen, schilderijen en 
collages.

Inge Dompas  teken- en schilderkunst32

Stationsstraat 35, 3020 Veltem-Beisem
0497 671 982, ingeoeyen.be

Zeezichten, landschappen, kinderportretten, 
figuren in beweging… een vlucht… een zoek-
tocht. Nooit vrijblijvend. Elk werk heeft een 
verhaal, een lading die zich ontvouwt voor de 
attente kijker. Het atelier is een oase van rust, de 
schuilplek van Inge Oeyen. Atelier en huis deelt 
ze met Philippe De Smedt.

Inge Oeyen  schilderkunst33

Stationsstraat 35, 3020 Veltem-Beisem
0479 735 936, artmajeur.com/flipyaflip

Philippe De Smedt heeft het laatste jaar voorna-
melijk met aquarel gewerkt, met veel variatie in 
thema en formaat, landschappen, stillevens en 
portretten. Een groot mooi huis en een gezel-
lig atelier, gedeeld met zijn vrouw Inge Oeyen, 
staan wagenwijd open.

Philippe De Smedt  teken- en schilderkunst, aquarel34

Overstraat 8, 3020 Veltem-Beisem
0476 720 725, carineheyligen.be

Carine Heyligen stelt haar atelier open zodat 
je kan ervaren waar en hoe haar werk gecom-
poneerd wordt. Hier kleurt, bewerkt, batikt en 
weeft ze stoffen. Daarnaast geeft ze hier ook 
workshops en bewaart ze er vondsten uit twee-
dehandswinkels of markten die later dienen als 
inspiratie, ondergrond of omlijsting.

Carine Heyligen  textielkunst35

Oude Baan 115, 3060 Bertem
0479 994 930, atelierp.be

Pascale Van Eycken maakt abstract, grafisch 
werk. Collages zijn vaak het vertrekpunt van 
haar schilderijen. Ze isoleert elementen en 
puurt ze vervolgens uit tot nieuwe elementaire 
vormen. Door het gebruik van zowel organische 
als geometrische figuren en lijnen ontstaat er 
een verrassende dynamiek in haar werk.

Pascale Van Eycken  schilderkunst36

Dorpstraat 84, 3060 Bertem
0471 630 356, davidspeybrouck.com

Het werk van David creëert een spanning tus-
sen het visuele en het tactiele. Licht en schaduw 
krijgen een bijzondere rol toebedeeld. Het re-
sultaat is een slingerbeweging waarbij de focus 
beurtelings op concept en esthetiek ligt en bei-
de elkaar aanvullen en bijsturen. Het atelier is 
enkel toegankelijk via een trap.

David Speybrouck  kunst voor tastzin37

Kostersberg 4, 3060 Korbeek-Dijle
0478 731 332, bernadettelefevere.be

Het keramiekatelier van Bernadette Lefevere, 
gelegen in de mooie Dijlevallei, is opgetrokken 
uit leem en stro. Haar werk bestaat uit dansen-
de potten en sculpturale vormen die fragiliteit, 
sensualiteit en tederheid uitstralen. Daarnaast 
geeft ze al jaren klei-workshops voor kinderen 
en volwassenen.

Bernadette Lefevere  keramiek38

Reigersstraat 8, 3051 Sint-Joris-Weert
0478 591 484, blauzuur.be

Linda De Nil combineert een eigentijdse vorm-
geving met een traditioneel productieproces. 
Steengoed- en porseleinklei worden op 1350°C 
in een Koreaanse houtoven gebakken. Omdat 
de potten rauw in de naakte houtvlam staan, 
wordt het glazuur onvoorspelbaar. Vaak kun je 
nog sporen van vuur en assen herkennen.

Linda De Nil  keramiek, porselein39

Grezstraat 24, 3054 Vaalbeek
0494 309 006, loubielen.be 

Lou Bielen maakt abstract werk dat rusteloze 
beweging toont maar tegelijk ook rust uit-
straalt. Ze maakt vaak reeksen waarin lijnen, 
hopen, planten en horizon een hoofdrol spelen. 
Ze schildert met olieverf, gouache en sumi inkt 
en experimenteert met Japanse houtsnedes 
(Mokuhanga).

Lou Bielen  schilderkunst, inktkunst, houtsnede40

Kunstenaars zijn erg actief in regio Leuven. Wil je dit zelf ervaren? 
Kunstroute-Leuven biedt je die kans. Op zondag 30 april, maan-
dag 1 mei en zondag 7 mei 2023 (telkens tussen 11u en 18u) stel-
len 40 kunstenaars hun atelier open. Ze ontvangen je, tonen hun 
werk en vertellen over de manier waarop dat tot stand komt. Je 
krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven: 
een vruchtbare dialoog voor maker én kijker. Kunstroute-Leuven 
werkt al jaren via deze formule, en dit tot grote tevredenheid van 
het publiek en de deelnemende kunstenaars. Kunstroute-Leuven 
is een initiatief, een organisatie en een dynamisch project van 
kunstenaars met steun van...
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www.kunstroute-leuven.be

van 11 tot 18u 
gratis toegang
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