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Adviesverlening en begeleiding—milieu 

Maart 2016 

Europees project See2Do! goedgekeurd 

 

Het See2Do!-project 

werd op 14 maart goed-

gekeurd door Interreg 

Vlaanderen-Nederland. 

In See2Do! werken 

Vlaamse en Nederlandse 

partners samen om 

energie-efficiënte renovaties door te voeren zowel in woningen als 

publieke gebouwen en dit volgens het principe “Doen door te 

zien” (See to do). Het eindresultaat moeten belangrijke CO2-

besparingen zijn. 

 

Vlaamse en Nederlandse partners werken een energierenovatiebege-

leidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij 

te staan in de energetische renovatie van hun woning. Informeren 

gebeurt via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans geno-

men worden en via een digitaal platform ontsloten worden. De bege-

leiding van de burger gebeurt via energieloketten (digitaal en/of fy-

siek), energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij 

het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie). 

 

Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen. 

Het See2Do! project start op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2019. 

 

Volgende acties in gemeenten van het arrondissement Leuven staan 

op het programma in het kader van See2Do!: 

 Dakrenovatie gemeentehuis van Bekkevoort 

 Uitvoeren thermografische scans bij woningen in Oud-Heverlee 

 Thermografische luchtfoto van het grondgebied van de gemeente 

Haacht 

 Thermografische luchtfoto en scans op straatniveau in Keerbergen 

 

In onze volgende nieuwsbrieven krijgt u een update over dit project. 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij Stefan Kempeneers. 

Het dak van het gemeentehuis van Bekkevoort zal worden gerenoveerd in het 

kader van het Interreg-project See2Do! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRhIXksdnLAhVG_g4KHUuVAmYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bekkevoort.be%2Frest%2Fnews%2Fentry%2FSluitingsdagen_eindejaarsperiode_mjd02v&psig=AFQjCNEtsnnALPhwDctknS8oO8e
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Project thermografisch onderzoek van gebouwen is gestart 

 

Het project is opgesplitst in twee delen, nl. een thermografisch onderzoek van particuliere woningen en 

een thermografisch onderzoek van gemeentelijke gebouwen in 7 gemeenten (Boortmeerbeek, Herent, 

Holsbeek, Kortenberg, Landen, Tremelo en Zoutleeuw). 
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Voor de uitvoering van dit onderzoek werkt Inter-

leuven samen met twee externe bedrijven. 

 

Als vennoot van Interleuven kan elke deelnemende 

gemeente het deelproject 'thermografisch onder-

zoek van particuliere woningen' aanbieden aan haar 

inwoners. De  inwoners betalen het thermografisch 

onderzoek van hun woning rechtstreeks aan de uit-

voerende firma. De gemeente vergoedt de kosten 

van de projectcoördinatie door Interleuven. Er wer-

den prijzen vastgelegd voor de warmtescan van een 

alleenstaande woning, een 3-gevelwoning, een rij-

woning en een appartement. 

 

Voor een thermografisch onderzoek van haar eigen 

gebouwen kan de gemeente gebruik maken van het 

andere deelproject. De gemeente betaalt de kost 

voor de uitvoering van het thermografisch onder-

zoek aan de aangestelde uitvoerder en de project-

coördinatie aan Interleuven. De prijs van een ther-

mografisch onderzoek van een gebouw wordt be-

paald op basis van de verwarmde vloeroppervlakte. 

 

Gezien het thermografisch onderzoek van gebou-

wen weersafhankelijk is en uitgevoerd wordt in de 

wintermaanden, zal het project in de winter 2016-

2017 worden verder gezet. 

 

Afgelopen winter werden er al een 20-tal woningen 

gescreend en 1 gemeentelijk gebouw. 

 

Energieverbruiken door verwarming en technieken 

van gemeentelijke gebouwen en particuliere wonin-

gen maken vaak meer dan 50 % uit van het totaal 

energieverbruik op het gemeentelijk grondgebied. 

In de klimaatactieplannen van gemeenten die het 

Burgemeestersconvenant ondertekenden, wordt 

dan ook maximaal ingezet om deze verbruiken te 

verminderen. 

 

De energievraag van een gebouw verminderen door 

energiebesparende maatregelen en investeringen 

en gebruik te maken van hernieuwbare energie, 

leidt automatisch tot een energie-efficiënt gebouw 

met een beperking van de CO2-emissie en met lage-

re energiefacturen.  

 

De gemeenten beschikken dus over een aanzienlijk 

besparingspotentieel op energetisch en financieel 

vlak door een goed beheer van eigen gebouwen en 

de particuliere woningen op het grondgebied. Bo-

vendien zijn gemeenten goed geplaatst om burgers 

aan te sporen om energiezuinige aanpassingen te 

doen aan hun woning. 

 

Gemeenten die niet ingetekend hebben op dit 

project en toch geïnteresseerd zijn, kunnen 

contact opnemen met de milieudienst voor bij-

komende informatie en een voorbeeldcollege-

beslissing. 
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In februari 2016 werd in de 

drie deelnemende gemeenten 

een infosessie georganiseerd 

waarbij de inwoners meer te 

weten kwamen over het hou-

den van kippen, het bescher-

men van de dieren tegen vos-

sen en marters en over de 

groepsaankoop automatische 

hokopeners. Ook de mogelijk-

heden voor het inzetten van 

de intergemeentelijke vereni-

ging IGO voor het vos- en 

marterveilig maken van kip-

penhokken werd toegelicht. 

 

De infosessies waren een suc-

ces. In Kortenberg kwamen er 

86 geïnteresseerden hun licht 

opsteken, in Herent 30 en in Tervuren waren zo’n 

50 inwoners aanwezig. De bestellingen komen 

sindsdien vlot binnen. De deelnemende gemeenten 

kunnen nog tot begin november 2017 bestellingen 

plaatsen aan de bedongen voorwaarden. 

 

 

Met de kippen op stok 

Sinds april 2015 gebeurt een deel van het alterna-

tief onkruidbeheer in zes gemeenten (Bertem, He-

rent, Kortenberg, Keerbergen, Haacht en Oud-

Heverlee) van ons arrondissement gezamenlijk. 

 

Na een leerrijk eerste jaar werd in samenspraak 

met deze gemeenten beslist om de samenwerking 

verder te zetten zowel met de firma die het on-

kruidbeheer op zich neemt als met deze die de wer-

ken opvolgt en monitort. 

 

Het concept blijft hetzelfde: het beheer van de ver-

hardingen gebeurt op basis van een beeldbestek 

(het te behalen 

beeld door toepas-

sing van alternatieve 

best r i j d ingstech-

nieken) waardoor de 

uitvoerder ervan het 

risico van weersom-

standigheden en 

dergelijke draagt.  

 

Daartegenover staat dat monitoring van het beheer 

zeer belangrijk is. Een goede communicatie en sa-

menwerking zijn hiervoor dan ook van groot belang. 

 

Indien het gemeentebestuur interesse heeft om 

mee in te stappen in het project is dit (onder voor-

behoud van het aantal vragen) nog mogelijk. 

 

Het sensibiliseren van inwoners is een belangrijk 

onderdeel van deze problematiek. Dit jaar zal het 

luik sensibilisatie van het project bijgevolg uitge-

werkt worden en aan de gemeenten voorgesteld. 

Het campagnemateriaal van de VMM met handige 

tips is terug te vinden op de website: 

www.zonderisgezonder.be/campagnemateriaal. 

Voorstellen of wensen over de uitwerking van deze 

sensibilisatie rond alternatief onkruidbeheer bij par-

ticulieren zijn steeds welkom. 

 

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om  

Sylvie Van den Boeynants te contacteren.  

Project alternatief onkruidbeheer loopt door in 2016 

KortenbergKortenberg  

HerentHerent  

TervurenTervuren  
Meer info is te bekomen bij Gitta Horemans. 

http://www.zonderisgezonder.be/campagnemateriaal
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Energiebewuste renovatie administratief gebouw EcoWerf 

 

Er zijn concrete plannen om het administratief gebouw van EcoWerf energiezuinig te renoveren. Door 

doordacht te investeren in energie-efficiëntie van installaties en renovatie van het gebouw zal het energie-

verbruik en bijgevolg ook de kost van dit verbruik aanzienlijk verlagen. Ook de CO2-emissie ten gevolge 

van het verbruik van fossiele brandstoffen zal dalen.  
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De milieudienst van Interleuven maakte over deze 

renovatie een studie om de mogelijke energiewin-

sten te berekenen van: 

 bijkomende muur- en dakisolatie 

 het verkleinen van de lichtstraat 

 het plaatsen van hoogrendementsglas 

 het aanbrengen van automatische externe 

screens ter hoogte van de lichtstraat en de ra-

men om te intense zonne-instraling te weren  

 het plaatsen van een zonneboiler voor de aan-

maak van warm water voor de douches.  

Ook de verwarming en de koeling van het gebouw 

zal in een latere fase worden vernieuwd. 

 

Door het gebouw energiezuiniger te maken, kan er 

een verwarmings- en koelingssysteem geplaatst 

worden met aanzienlijk lagere vermogens. Dit bete-

kent een kostenbesparing zowel qua investering in 

de nieuwe installaties als in de jaarlijkse uitgaven 

voor energie nodig om het gebouw te verwarmen of 

te koelen. 

 

Niet alleen de energie- en CO2-besparingen in ver-

gelijking met de bestaande toestand werden ge-

schat. Op basis van de geschatte kostprijs van de 

renovatie, het lager gas- en elektriciteitsverbruik 

per jaar en de mogelijke subsidies, werd ook de te-

rugverdientijd van de investering berekend. 

 

Omdat er bovendien een aanzienlijk verbruik van 

sanitair warm water is in het gebouw van EcoWerf, 

werd de studie vervolledigd met een berekening van 

wat de energiewinst kan zijn indien er een zonne-

boilersysteem geplaatst wordt.  

 

Zodra een kantoorgebouw ingrijpend gerenoveerd 

wordt en hiervoor een stedenbouwkundige vergun-

ning wordt aangevraagd, moet er voldaan worden 

aan de energieprestatieregelgeving voor bouwers 

(EPB). Deze geldt ook voor nieuwbouw. De EPB-

eisen worden steeds strenger. Vanaf 2019 moet elk 

nieuw overheidsgebouw voldoen aan de BEN-eis 

wat betekent dat een gebouw Bijna Energie Neu-

traal moet zijn. In onderstaande tabel zijn de voor-

waarden waaraan een BEN-gebouw moet voldoen, 

opgenomen. 

 

BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor ver-

warming, ventilatie, koeling en warm water. De 

energie die nog nodig is, wordt uit groene energie-

bronnen gehaald. Voor deze studie werd er van de-

ze BEN-norm gebruik gemaakt om te komen tot een 

renovatie van het gebouw van EcoWerf zodanig dat 

het ook nog zal voldoen aan de energienormen voor 

kantoren in 2019.  

 

 Tabel: vereisten voor een BEN-kantoor  

E-peil of energieprestatie E40 (EPB-eis 2014: E60) 

Thermische isolatie van constructie

-deel (Umax) 

  

Daken en plafonds 0,24 W/m²K (idem 2014) 

buitenmuren 0,24 W/m²K (idem 2014) 

Vloeren 0,24 W/m²K (EPB-eis 2014: 0,30) 

Vensters (raamprofiel & glas) 1,50 W/m²K (EPB-eis 2014: 1,80) 

Beglazing 1,10 W/m²K (idem 2014) 

Deuren en poorten 2,00 W/m²K (idem 2014) 

K-peil of thermische isolatie maximaal K40 (idem 2014) 

Meer informatie over deze 

renovatie?  

Contacteer Mieke Grillet of 

Mark Van Heirbeeck, dienst-

hoofd Gebouwen en Infra-

structuur Interleuven. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZn7Tn99jLAhUEFQ8KHQ8WCAMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ecowerf.be%2Fnl%2Fgetpage.asp%3Fi%3D20&psig=AFQjCNFfqfGQ2JBHwqVi_7hR9bS8WFTy_g&ust=1458895610442375
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Alternatieve brandstoffen in de strijd voor minder CO2-uitstoot 

Duurzame mobiliteit is voor lokale besturen belangrijk in de strijd om minder CO2 uit te stoten. In de ge-

meentelijke klimaatactieplannen worden dan ook acties opgenomen onder meer rond elektrische mobili-

teit. Uit alle nulmetingen blijkt namelijk dat particulier en commercieel vervoer 1 van de grootste bronnen 

van CO2  is. Op vrijdag 11 maart 2016 organiseerde Interleuven samen met Eandis en Infrax een studiedag 

over duurzame mobiliteit en alternatieve brandstoffen. In de namiddag kregen de aanwezigen de mogelijk-

heid om enkele CNG- en elektrische voertuigen uit te testen. 

 

Interleuven, sinds juni 2012 erkend als regionaal coördinator van het Burgemeestersconvenant en partner 

van Mayors in Action, wil in het kader van haar klimaatondersteuning een antwoord bieden op de vragen 

die over duurzame mobiliteit en alternatieve brandstoffen leven bij de gemeenten en steden. Mayors in 

Action ondersteunt Coördinatoren van het Burgemeestersconvenant in de effectieve begeleiding van hun 

gemeenten bij de implementatie en monitoring van hun klimaatactieplan. 

 

Maar liefst 60 deelnemers uit 19 gemeenten en steden uit onze regio volgden interessante sessies over de 

verschillende technologieën, de voordelen van rijden op elektriciteit en aardgas, de uitrol van elektrische 

laadpalen op openbare plaatsen en wat er hiervoor wordt verwacht van de lokale besturen, hoe een stede-

lijk parkeerbeleid gekoppeld wordt aan publiek laden, ...  In de namiddag konden de aanwezigen zelf en-

kele elektrische en CNG-voertuigen testen. 

 

De aanwezigen gingen nadien tevreden en met een pak inspiratie naar huis.  
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De presentaties van deze boei-

ende informatiedag zijn terug 

te vinden op onze website.  

Over de voorgestelde nieuwe 

acties rond duurzame mobiliteit 

zal Interleuven binnenkort 

meer details  communiceren. 

 
5 

https://www.interleuven.be/omgeving/milieu/60-nieuws-milieu/191-presentaties-studiedag-11-maart-elektrische-en-cng-voertuigen.html
https://www.interleuven.be/omgeving/milieu/60-nieuws-milieu/191-presentaties-studiedag-11-maart-elektrische-en-cng-voertuigen.html
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Duurzaam bedrijventerreinmanagement 

 

Naast het klassieke beheer zoals het toezicht op de economische activiteiten van de bedrijven en de con-

trole op de naleving van verkoopsvoorwaarden (o.m. de bebouwingsverplichting en de groenaanleg), een 

doorgedreven activitatie- en huisvestingsbeleid worden er nog aanvullende acties uitgevoerd op de bedrij-

venterreinen van Interleuven. Op die manier wordt de kwaliteit, de duurzaamheid en de integratie in de 

omgeving verhoogd. Ook bedrijven stellen (steeds) hoge(re) eisen aan de inrichting en uitstraling van hun 

vestigingsplaats. Een terrein wordt meer en meer als visitekaartje beschouwd van de gevestigde bedrijven 

en van de betrokken gemeente. 

 

Deze aanvullende taken vallen onder de term 

duurzaam bedrijventerreinmanagement of park-

management. In dat kader voerde Interleuven de 

voorbije jaren verschillende acties uit: 

 Initiëren overleg tussen bedrijven, lokale 

overheden (gemeenten) en beheerder 

(Interleuven).  

 acties rond energie, ruimte en mobiliteit; 

– onderzoek  naar de mogelijkheden om 

eventueel aanwezige terreinreserves in 

gebruik te nemen of op de markt te 

brengen; 

– onderzoek naar de mogelijkheden om 

collectief gebruik te maken van bedrijfs-

functies; 

– maatregelen om de beeldkwaliteit te verbeteren (bv. geza-

menlijke groenaanleg), in samenspraak met de gemeente 

en de bedrijven:  

– toelichting over en uitvoering van energiescans; 

– onderzoek naar verbetering van de bewegwijzering,  

– onderzoek naar verkeersremmende maatregelen naar en 

op het bedrijventerrein en sensibilisatie aan een container-

park op een terrein (deels uitgevoerd); 

– mobiliteitsscan woon-werkverkeer; 

– plaatsing totems en infobord(en); 

– opleiding ecodriving; 

– opmaak en toelichting thermografische luchtfoto; 

– plaatsing duurzame verlichting; 

 mogelijkheden organisatie kinderopvang; 

 sensibilisatie rond het lozen van afval- en hemelwater en opmaak brochure 

 … 

 

Onder meer volgende acties staan op het programma 2016-2017: 

 uitwisseling van restwarmte: onderzoek technische haalbaarheid en randvoorwaarden voor de aanleg 

van een warmtenet; 

 onderzoek locatie en potentieel voor de installatie van elektrische laadpalen; 

 verhogen van biodiversiteit op de bedrijventerreinen. 

 

Al de uitgevoerde en nog geplande acties passen perfect binnen het Burgemeestersconvenant en de kli-

maatactieplannen van de gemeenten. Een aantal van deze acties kaderden in het subsidieproject 

‘duurzaam parkmanagement’ van de provincie Vlaams-Brabant, het project ‘Bedrijventerreinmanagement’ 

van het Agentschap Ondernemen (nu Agentschap Innoveren en Ondernemen) en het Interreg-project 

‘Eco2profit’. 

 

Voor vragen over duurzaamheidsacties gericht op ondernemers en  

bedrijventerreinen, kan u terecht bij Sonja Paenhuys. 
6 
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Elk jaar van 1 tot 30 juni organiseert Mobiel 21 vzw 

in Vlaanderen de campagne ‘Mijn Korte Ritten’. Het 

doel is om korte verplaatsingen (minder dan 5 km) 

zo veel mogelijk te voet of met de fiets af te leggen. 

Uit onderzoek naar het verplaatsingsgedrag bij Vla-

mingen blijkt dat iets meer dan de helft van alle ver-

plaatsingen minder dan 5 km bedragen en dat hier-

voor nog al te vaak de wagen wordt gebruikt.  

 

Ook Interleuven wil inzetten op duurzame en gezon-

de verplaatsingen bij haar personeel. Verschillende 

acties zullen de collega's stimuleren om de fiets te 

nemen voor hun korte ritten. Interleuven stelt al en-

kele jaren dienstfietsen ter beschikking, zo kunnen 

de medewerkers onder meer met de fiets naar ver-

gaderingen.  

Door deelname aan deze campagne dingen we sa-

men met de andere deelnemende organisaties en 

gemeenten mee naar leuke prijzen, maar dragen we 

vooral een steentje bij aan een gezonde geest in een 

gezond lichaam in een gezonde omgeving. Doet uw 

bestuur ook mee? Laat het ons zeker weten! Meer 

informatie op www.mijnkorteritten.be. 

 

Via Twitter en Facebook kan u onze acties volgen en 

ook in onze volgende nieuwsbrief berichten we over 

de resultaten van de campagne. 

Op maandag 15 februari vond de 12e editie van Dik-

ketruiendag plaats. De actie stimuleert scholen, 

overheden en bedrijven om op een eenvoudige ma-

nier structureel werk te maken van de strijd tegen 

klimaatverandering. Door enkele laagdrempelige 

energiebesparende maatregelen door te voeren, 

worden er heel wat minder fossiele brandstoffen 

verbruikt en dragen de organisaties hun steentje bij 

om de klimaatuitdaging aan te pakken. 

 

Wat op 16 februari 2005 startte als een symbolische 

actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is 

ondertussen een vaste waarde in Vlaanderen. De 

acties zijn ecologisch en economisch interessant en 

bieden de kans om een breed publiek mee bewust 

te maken van duurzame ontwikkeling en klimaat-

verandering. Bovendien kadert Dikketruiendag, door 

het stimuleren van energiebesparende maatregelen 

en een uitgebreid sensibiliseringsluik, perfect binnen 

het Burgemeestersconvenant. 

 

Ook Interleuven trekt haar dikke trui aan 

De ludieke en laagdrempelige aanpak maakt van 

Dikketruiendag elk jaar opnieuw een succes. 

Bij Interleuven kozen we er ook voor om de verwar-

ming een graadje lager te zetten en onze dikke trui 

aan te trekken. De milieudienst had ook zelfge-

maakte soep voorzien en alle collega’s werden tij-

dens de middag uitgenodigd om zich te komen ver-

warmen aan een lekkere kom soep. Interleuven 

stond ook de scholen van haar leden bij om van de-

ze dag een groot succes te maken en zoveel moge-

lijk leerlingen en leerkrachten te bereiken. 

 

‘Ons engagement kent geen grenzen!’ 

Dit jaar wilde LNE van Dikketruiendag een interna-

tionaal fenomeen maken. De slogan van deze editie 

luidde dan ook: ‘Ons engagement kent geen gren-

zen!’. Daarom lanceerde Interleuven een oproep bij 

al de partners van het Europees project van Mayors 

In Action om deel te nemen aan het duurzame initi-

atief. Dit voorstel werd enthousiast onthaald bij de 

buitenlandse partners en zij deelden op hun beurt 

het initiatief met hun contacten. Op die manier pro-

beert Interleuven Dikketruiendag mee te promoten 

in het buitenland, want ook het engagement van 

Interleuven kent geen grenzen. 

Mijn korte ritten: Interleuven fietst en stapt mee! 

Ook bij Interleuven ging de verwarming een graadje lager  

7 

http://www.mijnkorteritten.be/
http://www.mijnkorteritten.be/
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Personeelsnieuws milieudienst 

 

Er waren de afgelopen maanden enkele personeels-

wijzigingen op de milieudienst. We namen recent 

afscheid van 2 collega’s: Katrien Weckx en Julie De 

Coninck verlieten Interleuven voor een nieuw pro-

fessioneel avontuur. We verwelkomden ook twee 

nieuwe medewerkers: Rikkert Maes en Ilse Cadron 

versterken sinds kort 

onze dienst. Zij werken 

vooral rond projecten en 

acties kaderend in het 

Burgemeestersconvenant. 

 

Heuglijk nieuws is er van Geert Keldermans. Hij en zijn vrouw werden op 17 

februari de trotse ouders van hun eerste dochtertje Lene. 

 

Uw gemeente in de Uw gemeente in de 

kijker in onze volgende nieuwsbrief?kijker in onze volgende nieuwsbrief?  

Ook in onze volgende nieuwsbrief zetten we één of 

meerdere goede praktijkvoorbeelden rond klimaat 

in de kijker. Start uw gemeente/stad een project 

uit het klimaatactieplan en wil u dit met uw colle-

ga’s delen? Zijn er burgers die (mee) een initiatief 

op poten zetten om de CO2-uitstoot te verminde-

ren? Stuur ons de info door en wij publiceren het 

als inspirerend voorbeeld.  

Contacteer hiervoor Sabrina De Donder. 

Klimaatactie: gemeente in de kijker! 

 

Ook de gemeente Holsbeek werkt projecten uit om de klimaatverandering tegen te gaan en de bewustwor-

ding te vergroten. Aangezien een lokaal bestuur andere partners nodig heeft, werden in januari de scholen 

al ondergedompeld in een ‘klimaatbad’. In samenwerking met Djapo vzw en MOS Vlaams-Brabant werden 

tal van activiteiten georganiseerd in alle Holsbeekse scholen. Kleuters, leerlingen, leerkrachten en directies 

konden genieten van milieutheater, klasanimatie, workshops, werken met de 

energiekoffer, … Er was voor elk wat wils. 

Het muziektheatergezelschap Levende Muziek werkte twee voorstellingen uit 

met als insteek overconsumptie. In samenwerking met EcoWerf en Fost Plus 

kon de gemeente de producties ‘Koffers gepakt’ voor de kleuters en ‘Trop is 

teveel en teveel is trop’ voor het lager onderwijs aanbieden aan alle Hols-

beekse kleuters en leerlingen van het 1ste tot het 3de leerjaar. Meer dan 600 

enthousiaste kinderen woonden de voorstellingen bij. Met een verhaal vol live 

gespeelde muziek en liedjes leerden kleuters en kinderen uit de lagere school 

hoe je afval best kan sorteren en vermijden. De twee schitterende acteurs 

brachten op een leuke, speelse en grappige manier de boodschap dat minder 

meer is en dat het he-

lemaal niet moeilijk is 

om afval te vermijden.  
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