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Adviesverlening en begeleiding—milieu 

Juni 2017 

Activiteiten See2Do! 
 

Op 8 mei vond in Maastricht een ervaringsuitwisseling plaats tussen 

de See2Do! partners en experten en lokale partners over thermogra-

fie. Thermografie is een belangrijk aspect in het See2Do! project: 

burgers gaan van ZIEN naar DOEN. Warmtebeelden, zowel vanuit de 

lucht, langs de weg (gevels) als in de woning, tonen waar actie nodig 

is en het kan een eerste aanzet zijn om de woning energetisch te 

gaan verbeteren. 

 

De dag startte met een toelichting over het ontstaan van het gebruik 

van warmtebeelden in de militaire wereld en hoe dit evolueerde naar 

de huidige toepassingen voor woningen en voor medische doeleinden. 

In de namiddag werden 6 standen bemand door partners en exper-

ten. Er werd dieper ingegaan op luchtthermografie via drones, 

wijkwarmtescans, ultrasone metingen en gevelscans, thermografie en 

potentieelkaarten. Daarnaast was een plaatsbezoek aan het demon-

stratiegebouw in Maastricht voorzien. 

 

De aanwezigen waren heel tevreden over de interactieve aanpak met 

de standen. Bovendien lieten de genodigden weten dat er tijdens de 

netwerkmomenten interessante contacten gelegd werden. Ook de 

twee volgende ervaringsuitwisselingen (Brugge, regio Interleuven) 

zullen volgens dit interactief concept verlopen. 

 

Opleiding ‘lezen’ thermografische kaart 

Op 1 juni vond er een opleiding ‘interpreteren van thermografische 

luchtfoto’s’ plaats voor medewerkers van de gemeenten Haacht, 

Keerbergen, Lo-Reninge, de intergemeentelijke wooninfopunten en de 

intercommunales Interleuven en WVI. Zij staan vanaf het najaar in 

voor de adviesverlening naar aanleiding van de thermografische 

luchtfoto’s die in januari werden gemaakt. De warmtekaarten worden 

voorgesteld op 23 september in Keerbergen en op 27 september in 

Haacht. 

 

Digitale tool 

Tenslotte wordt er in het kader van de digitale adviesverlening een 

online tool ontwikkeld waarbij burgers via het doorlopen van een aan-

tal vragen betreffende hun huidige woontoestand een digitaal advies 

ontvangen over energetische renovatiemogelijkheden en een inschat-

ting van de kostprijs. De opdracht werd ondertussen gegund en tegen 

het einde van de zomer wordt de website gelanceerd. 

 

De See2Do! partners als warmtebeeld 

Voor meer informatie over 

See2Do! en thermografie 

kan je Ilse Cadron of Stefan 

Kempeneers contacteren.  
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In de gemeenten Haacht, Herent, Kampenhout, 

Kortenberg, Opwijk, Tervuren, Tremelo en Zout-

leeuw wordt een groepsaankoop georganiseerd voor 

het saneren en verwijderen of eventueel opvullen 

van oude stookolietanks bij particulieren. 

 

Een werkgroep, samengesteld uit inwoners van de 

deelnemende gemeenten, selecteerde uit de inge-

diende offertes één firma met de beste voorwaar-

den en de beste prijs/kwaliteitverhouding voor een 

zo breed mogelijk doelpubliek.  

 

Om de inwoners te informeren organiseerde de 

werkgroep in juni enkele infoavonden waarop de 

aangeduide firma zijn werking, de voorwaarden en 

de concrete aanpak van deze tankslag voorstelde.  

 

Op deze infoavonden waren de geïnteresseerde bur-

gers talrijk aanwezig: een 100-tal in Haacht, 20 in 

Zoutleeuw en ongeveer 80 mensen zowel in Opwijk 

als Kortenberg.  

 

Het interesseformulier werd al door 429 personen 

ingevuld. Zij zullen door de aannemer worden ge-

contacteerd. 

 

Het interesseformulier kan nog steeds worden inge-

vuld via deze link. De gegevens worden aan de aan-

nemer bezorgd die een offerte overmaakt aan de 

inwoner. Op basis hiervan kan een contract worden 

afgesloten. Na de uitvoering van de werken zal de 

firma de vereiste attesten van buitengebruikstelling 

van de tank overmaken. 

 

Vragen? Contacteer Mieke Grillet. 
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Tankslag 2017 belooft succeseditie te worden 

Met de kippen op stok in 8 gemeenten 
 

Eind 2016 mocht het project ‘Met de kippen op stok’ 5 nieuwe gemeenten verwelkomen. Naast Herent, 

Kortenberg en Tervuren doen nu ook Bekkevoort, Boutersem, Keerbergen, Kampenhout en Tremelo mee.  

 

Dit voorjaar vond in vier van de vijf nieuwe gemeenten een informatiesessie plaats over het houden en 

beschermen van kippen en in Kortenberg werd de infoavond herhaald. De infomomenten lokten een geïn-

teresseerd publiek en er was veel interactie. 

 

Ondertussen werden al ongeveer 140 hokopeners besteld en 

de bestellingen blijven binnenlopen. 

 

Inwoners uit de deelnemende gemeenten kunnen nog zeker 

tot begin november 2017 bestellingen plaatsen aan de bedon-

gen voorwaarden.  

Indien er voldoende interesse is vanuit de gemeenten, wordt 

de overeenkomst mogelijk zelfs nog verlengd.  

 

Voor dit project is Gitta  

Horemans het aanspreekpunt. 

Demostand kippenhok met automatisch hokopener 

https://extranet.interleuven.be/tankslag
https://extranet.interleuven.be/hokopeners
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Het is ondertussen een traditie geworden om in onze nieuwsbrief klimaatacties en  

-projecten uit onze gemeenten in de kijker te zetten. Deze kunnen als inspiratie 

dienen voor andere lokale besturen. Heb je zelf nog een goed project dat je aan je 

collega’s wil voorstellen, laat het ons zeker weten. 

3 

Bandenspanningsactie Bekkevoort  
Het milieu is tuk op banden met de juiste druk. 

 

Op donderdag 20 april lieten 22 automobilisten hun 

voertuig testen op de juiste bandenspanning. Aan 

het gemeentehuis van Bekkevoort raadpleegde de 

medewerker van IGO de gewenste bandendruk die 

in de gebruikshandleiding en/of op een sticker in de 

wagen staat, waarna de banden één voor één op de 

juiste spanning werden gebracht. Uit deze actie 

blijkt dat meer dan de helft van de gecontroleerde 

wagens met een veel te lage bandenspanning rond-

rijdt. Ook het gemeentelijk dienstvoertuig werd aan 

een controle onderworpen en kreeg eveneens een 

slecht rapport. Daarom zal de bandenspanning in 

deze wagen zeker 1 keer per maand worden gecon-

troleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor particulieren is het aangewezen om de 

snelle controle maandelijks uit te voeren.  

Een correcte bandenspanning heeft niets dan voor-

delen: minder brandstofverbruik, lagere uitstoot van 

uitlaatgassen en dus ook van CO2, minder slijtage 

van de banden en een kortere remafstand. Goed 

dus voor het milieu maar ook voor de portemonnee! 

Dit scherm kregen de medewerkers van het gemeentehuis 

van Tremelo op hun computerscherm te zien na afloop van 

de campagne Save@work. 

De gemeente Tremelo realiseerde door de  cam-

pagne Save@work de grootste energiebesparing 

per werknemer van alle deelnemende over-

heidsinstanties in Vlaanderen. In het kader van 

het Europees project ‘Save@work’ moedigde 

een energieteam binnen het gemeentehuis van 

Tremelo een jaar lang collega’s aan om bewust 

met energie om te gaan.  

 

Kleine soms ludieke acties, zoals tips op het 

aangepaste openingsscherm bij het dagelijks 

opstarten van de pc, een meetcampagne, aan-

moedigingen om alle elektrische toestellen volle-

dig uit te schakelen op het einde van de werk-

dag, de verlichting doven bij voldoende daglicht 

en bij het verlaten van een bureau/lokaal, … 

werden gebruikt om duurzame gedragsverande-

ring te stimuleren. Door deze kleine blijvende 

gedragsveranderingen in dagelijkse handelingen 

zorgt het personeel voor een verlaging van het 

gas- en elektriciteitsverbruik. 

 

Het resultaat 1 jaar later 

De collega’s bespaarden maar liefst 6,4 % ener-

gie zowel op elektriciteit als aardgas 

(verwarming) van het gebouw.  

Door het maandelijks opvolgen van de energie-

tellers is de energieconsumptie gedurende het 

hele jaar in kaart gebracht.  

Abnormale verbruiken werden hierdoor zicht-

baar en aanpassingen konden snel gebeuren. 

Meten is weten! 

 

Bovendien betekent deze energiebesparing ook  

een verminderde CO2-uitstoot. En dat is goed 

voor het klimaat! 

Meer info:  

https://saveatwork.be/article/50-tremelo  

of contacteer Mieke Grillet. 

Save@work in Tremelo 
Op 1 jaar tijd besparen medewerkers gemeentehuis 6,4 % energie 

https://saveatwork.be/article/50-tremelo
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Brochure 

De gemeenten Aalst, Affligem, Asse en Opwijk sloe-

gen in 2016 de handen in mekaar om samen een 

handige brochure te maken met een overzicht van de 

lokale producenten per gemeente. In totaal worden 

50 lokale handelaren, verspreid over de 4 gemeen-

ten, kort voorgesteld. De brochure bevat ook info 

over het productaanbod, een omschrijving van het 

bedrijf, contactgegevens en openingsuren. In Opwijk 

zijn er 11 lokale producenten die thuisverkoop doen 

van honingproducten, fruit en fruitsap, wijn en groen-

ten. 

 

Brainstorm 

Op woensdag 26 april organiseerde de gemeente Opwijk een vervolg op de gesmaakte brochure. Tijdens 

een infoavond konden de lokale producenten, die opgenomen zijn in de folder, brainstormen over nieuwe 

initiatieven rond korte keten. De bedoeling was om op een interactieve manier ideeën en suggesties te 

verkrijgen voor het nog beter promoten van de korte voedingsketen.  

 

Ingrediënten van deze brainstorm: een getuigenis van de school MAI (Maria Assumpta Instituut) over haar 

acties rond korte voedingsketen en de samenwerking met lokale producenten, een toelichting van ILVO 

(Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) over hun onderzoek in de korte keten in de landbouw. 

Ook was er een getuigenis over een CSA-boerderij (Community Supported Agriculture) in Leuven. Het 

Open Veld is een groot stuk grond waar kleinfruit, groenten en aardappelen worden geteeld die via zelf-

oogst bij de klanten terechtkomen. Zo genieten de klanten het hele jaar rond van verse, lokaal geteelde 

groenten. Het CSA-systeem combineert duurzame teeltmethoden met een duurzame vermarkting. 

De suggesties van deze leerrijke en boeiende avond worden gebundeld en op haalbaarheid onderzocht. 

 

Pop-up een Hoeve 

Tijdens het project ‘Pop-up een Hoeve’ toverde de Vzw Streek-

producten Vlaams-Brabant tijdens hun belevingsweekends vijf 

unieke hoeves in het Dijleland om in een tijdelijk restaurant. 

800 personen konden genieten van een heerlijk lokaal menu, 

klaargemaakt door topchefs met hoeve- en streekproducten. 

Op die manier wil de vzw samen met de gemeenten korte ke-

ten te bevorderen en de vele voordelen ervan in de kijker zet-

ten: de betere prijs die landbouwers krijgen via rechtstreekse 

verkoop, de sociale interactie tussen landbouwer en klant en het duurzame karakter van deze keten door 

in te zetten op lokale en seizoensgebonden producten. 

Het project liep in mei en juni in Herent (Hof ’t Waterbos), Oud-Heverlee (Chardonnay 

Meerdael), Huldenberg (Hof ter Vaeren), Kortenberg (’t Silsomhof) en Kampenhout 

(Rudi Van Ingelgom). 

 

Streekproductenmarkt 

In Tervuren vond op 6 en 7 

mei voor het eerst een streek-

productenmarkt plaats. 

  

Hiermee promoot de gemeente lokale producten en 

korte keten. 

 

Onder een stralende zon zetten enkele Straffe 

Streekproducenten hun ambachtelijk gemaakt ijs en 

versnaperingen, verse aardappelen en lekkere aard-

appelhapjes en hoevevlees in de kijker.  

De enthousiaste aanpak van deze ambassadeurs 

van korte keten en lokale producten werd door de 

bezoekers gesmaakt. Begin mei gaat in Tervuren traditiegetrouw de bloemen- en plantenmarkt door. Een 

uitbreiding van dit aanbod met straffe streekproducten was een meerwaarde. In 2018 komt er vermoede-

lijk een vervolgeditie waarbij de aandachtspunten uit deze eerste streekproductenmarkt worden meegeno-

men zodat dit initiatief verder kan groeien en het ook een vaste waarde wordt in Tervuren. 

Initiatieven rond korte keten en streekproducten 

Foto: Frauke Van den Broeck 
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Voor de tweede keer op rij organiseert Rotselaar een fietszondag waarbij de pleinen in alle deelgemeenten 

autovrij worden. Tussen de verschillende deelgemeenten wordt een mooie fietsroute uitgestippeld. 

 

Zoals vorig jaar zal er terug een ‘Kinnekeskoers’ in Rotselaar-centrum 

zijn, een tweedehands fietsenverkoop en fietsgraveren in de Heikant, een 

ruil- en weggeefmarkt in Wezemaal en een biomarkt in Werchter. 

Het dienstencentrum van de gemeente werkt mee en organiseert speciaal 

op zondag een repaircafé in de Jack-Op. Kapotte of oude toestellen of kle-

dingstukken kunnen worden nagekeken, gerepareerd en klaargemaakt 

voor hergebruik. 

 

Nieuw op deze tweede editie is dat er die dag ook extra aandacht wordt 

besteed aan de Dag van de Landbouw en lokale producten. Zo kan je aan enkele fruittelers een bedrijfsbe-

zoek brengen en proeven van appels en dito sapjes. 

 

In Wezemaal is er ook nog een begeleide wandeling op de Wijngaardberg die wordt afgesloten met een 

Hagelandse wijnproeverij. 

 

Voor het eerst neemt de gezondheidsraad deel aan deze fietsdag. Zij organiseren in elke kern een kleine 

fotozoektocht waarbij leuke prijzen te winnen vallen. 

 

 

Natuur beleven en meer te weten komen over biodiversiteit kan aan het 

speelbos Het Waterdraakje in Wezemaal, waar een medewerker van het 

Regionaal Landschap Noord-Hageland uitlegt waarom er drie poelen ge-

graven zijn en samen met hem kan je op zoek naar het waterleven in 

deze poelen (schepjes zullen voorhanden zijn).  

 

 

 

Een hele boterham dus met voor elk wat wils! Het gemeentebestuur wilde deze actie immers niet beperken 

tot enkel een ‘autovrije namiddag’ maar wel zoveel mogelijk duurzame activiteiten aan de inwoners aan-

bieden om hen attent te maken op het belang en het nut van duurzaamheid en zorg voor het milieu en het 

klimaat. Ook met kleine inspanningen en aandachtspuntjes kan er heel wat worden bereikt om de CO2-

uitstoot te verlagen. 

 

Voor meer informatie over de fietszondag, kan je contact opnemen met Kristien Vandenbempt. 

Zo Dichtblij, de nieuwe klimaatcampagne van de Bond Beter 

Leefmilieu, Unizo en de Gezinsbond werd met succes afgesloten. 

Van 29 april en met 3 juni registreerden 76.102 deelnemers uit 

90 Vlaamse gemeenten in totaal meer dan 300.000 Zo Dichtblij-

loten. 

 

Wie tijdens de vijf campagneweken winkelde in de deelnemende 

gemeenten ondersteunde de lokale economie en werd daarvoor 

beloond met een tombolalot. Bij de registratie van hun lotje op 

de website www.zodichtblij.be kregen de bezoekers concrete tips 

om milieubewuster te leven. 

 

Onze medewerkers hebben deze campagne in de gemeenten 

Bekkevoort, Herent, Kampenhout en Tremelo van lancering tot 

prijsuitreiking mee begeleid. De inwoners konden deelnemen aan 

een aantal activiteiten waaronder een bijencursus, een wereld-

markt of een gezinsfietstocht. Er waren ook leuke prijzen te win-

nen zoals streekpakketten, waardebonnen, fietsartikelen, ... 

Zo Dichtblij in Bekkevoort, Herent enTremelo 

Fietszondag Rotselaar op 17 september 

http://www.zodichtblij.be
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CONTACTGEGEVENS 


