
Wildplassers krijgen voortaan lik op stuk én
een natte broek, dankzij de anti-wildplas-
coatingvanhetNederlandsebedrijfjeOrange
Nano.‘PeeBack’,zoalsdeuitvindingheet,doet
demuuralshetware ‘terugplassen’. Indecoa-
ting zit siliciumdioxide— een belangrijk be-
standdeel vanglasenzand—datnuopnano-
schaal werd uitgewerkt. Net dat zorgt ervoor
dat de wildplasser spatten op de broek en
schoenenkrijgtalshij zijnbehoeftedoettegen
eenmuurofgebouwwaardatnietmag.
Hetbedrijfwerkteanderhalf jaaraanPeeBack
en is vastberaden om indringende geuren en
aangetastemurenindetoekomsttevermijden.

(BCL)
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ADVERTENTIE

WILDPLASSERS,OPGELET:
DE MUUR PLAST TERUG

Nieuw bushokje De Lijn
is niet kapot te krijgen

Om het vandalisme tegen bushokjes tegen te
gaan,heeftDeLijneennieuw,onbreekbaarmodel
ontworpen. «De bushokjes zijn van polycarbo-
naat aan de zijkant en de achterkant is een ro-
buuste,massievewand»,zegtDeLijn-woordvoer-
derTomVandeVreken.Polycarbonaatiseensoort
doorzichtigplastic,dattot250keersterkerisdan
glas. «Het is hetmateriaalwaarbijvoorbeeldko-
gelwerende politieschermen uit bestaan.» De
gemeenteDeHaanheeft alvast drie exemplaren
besteld.VolgenscijfersvanhetVlaamsParlement
zijn vorig jaar 600 bushokjes beschadigd. In
Vlaanderenstaanerzo’n5.000schuilhuisjes.Het
kleinste model kost 1.760 euro. Herstellings-
kosten lopenoptothonderdduizendeneuro’s.

Dries zegt SORRY
voor vernieling ‘Asparaguus’

Guus stond gisteren voor het eerstweer achter
de kookpotten. Foto’s Jerome Gielkens / PN

Opdemodeweek inMilaan halen de
grotemodemerkenopnieuwhunop-
vallendsteoutfitsuit dekastomde
wereld te overtuigen van hun kun-
nen. Het Italiaanse modemerk
Iceberg stelde een creatie voor
waarbij een model, gehuld in een
outfit met felle strepen, haar ge-
zicht zo goed als verborgen hield
onder een grote hoed. Bij de colle-
ga’s vanBlugirl gingen ze danweer
deanderekantopmeteen lange jas
die weinig tot niks aan de verbeel-

ding overliet en waarbij
zelfs de slip van het
model duidelijk
zichtbaarwas.
(MVHB)

MODEWEEK MILAAN

Boeren halen slag thuis:
melk wordt duurder

Een litermelk in dewinkel zal de komendemaandenon-
geveer 14centduurderworden. Dat ishetgevolgvande
vele boerenprotesten tegen de lagemelkprijs. Handels-
federatie Comeos belooft 46miljoen euro steun aan de
boeren,ofwel2,7centextraper litervoorhunmelk.
Datdeconsumentmeermoetopleggendandatdeboe-
renkrijgen,komtdoordatdemeesteBelgischemelkniet
inonze supermarktrekken terechtkomt,maarwel inhet
buitenland.«Demelkprijsdaarmoetookstijgen.Wijkun-
nenmetdekleineBelgischemarktdesituatieniet volledig
rechttrekken», zegt landbouwexpert Luc Busschaert.
Volgenshemiserwelbeterschapopkomst,ookinhetbui-
tenland.
Omdeimpactophetkassatickettebeperken,zaldever-
hoginggeleidelijkaaningevoerdwordendekomendene-
genmaanden. (SCG)

Uitersten

ontgoocheldheb.»

Steunbetuigingen
Naar het hoe en het waarom
van de zaak blijft het dus nog
steeds gissen. Ook medezaak-
voerder Guus had daarnog
geen antwoord op. Gistermid-
dagstondhij inHasseltvoorhet
eerst weer achter de kookpot-
ten. NaaraanleidingvandeNa-
tionaleMosselweektrakteerde
hij op een mosselgerechtje.
«Zelfs nu ik hier sta, blijft het
door mijn hoofd spoken wat
Dries bezield heeft. Ik heb nog
steedsnietsvanhemgehoord»,
zucht de kok. Guus trekt zich
wél op aan de vele steunbetui-
gingen. «Iedereen wenst me
sterkteensucces.Datdoettoch
deugd.» (DMH)

oude te zijn en daar ben ik
volopmeebezig.»
Of de vriendschap met Guus
Coppens, de kok met wie hij
‘Asparaguus’uitbaatte, tenein-
de is door de vernieling, laat

Dries in het midden. «De
vriendschap met Guus is veel
sterker dan sommigen insinu-
eren. Ikzalerallesaandoenom
zijn vertrouwen te herstellen.
Mijnoprechteexcusesaanmijn
team en de rest die ik

DriesNuittenheeftgisteren
voorheteerstgereageerdop
deravagediehij afgelopen
dinsdagaanrichtte in restau-
rant ‘Asparaguus’. «Mijnop-
rechteexcuses», posttehij op
Facebook.

Dries verontschuldigt zich uit-
gebreid. «Ik zal mijn verant-
woordelijkheid opnemenvoor
mijndadenenbendaarnuook
volopmeebezig.Deredenvoor
hetbegaanvandiedaden,daar
heeft niemand zakenmee, en-
kel de betrokken partijen»,
schrijfthij.Reagerenopdeaan-
tijgingen over drank- en drug-
gebruikdoethijniet,algeefthij
wel aan dat hij «alles zal doen»
om zijn leven weer op punt te
krijgen. «Ik hoop snel weer de

De vriendschap met
Guus is veel sterker
dan sommigen
insinueren

DRIES NUITTEN
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