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STARTEVENTS THERMOGRAFISCHE LUCHTFOTO
VANAF DIT NAJAAR
Inwoners ontdekken warmteverlies van het dak van hun woning
In september lanceren de gemeenten Boutersem, Bierbeek,
Hoegaarden, Tienen, Boortmeerbeek en Opwijk hun
thermografische luchtfoto op verschillende startevents. Het is de
start van een natraject waarbij inwoners een persoonlijk advies
over hun woning krijgen aan het energieloket.



Startevents thermografische
luchtfoto vanaf najaar

Van vliegtuig tot thermografische kaart
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Luchtthermografie maakt warmteverliezen van daken zichtbaar.
Een vliegtuig van de firma Action Air registreerde afgelopen
winter met een infraroodcamera de thermische straling. De
gegevens zijn verwerkt tot een kaart met een classificatie van het
warmteverlies in 6 kleuren.



Luchtfoto pas waardevol met georganiseerd natraject
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Hier geen pesticiden

Stuurgroep 22 november
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Enkele projecten uitgelicht
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De eerste Getesnippers zijn
een feit

Voor 6 gemeenten verzorgt de milieudienst van Interleuven het
natraject samen met medewerkers van de gemeente,
woonloketten en andere organisaties. Op het startevent kunnen
inwoners een afspraak maken voor het energieloket. Hier krijgen
ze advies over hun woning met aandacht voor energiebesparing,
premies, benoveren, groepsaankopen en nog veel meer. Nadien
zetten we de inwoner op weg naar een efficiënte renovatie.
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Bekkevoort bindt de strijd
aan met zwerfvuil

De interpretatie van een thermografisch beeld is
niet altijd eenvoudig. Al zal de luchtfoto voor een
aantal gemeenten online raadpleegbaar zijn, toch
is het altijd aangeraden om voor een persoonlijke
analyse langs te komen aan het energieloket.

………..…………………………………. Pag 5



Vacatures
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Energiedrink in Keerbergen
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Startevents najaar


Boutersem, zaterdag 8 september 2018



Bierbeek, zaterdag 15 september 2018



Tienen, maandag 17 september 2018



Boortmeerbeek, dinsdag 18 september 2018



Hoegaarden, zaterdag 22 september 2018



Opwijk, woensdag 5 december 2018

HIER GEEN PESTICIDEN!
Het onkruidseizoen zit op zijn hoogtepunt. Het ideale moment dus om te sensibiliseren rond
pesticidevrij beheer van het openbaar domein maar ook van de privétuin.

De gemeente Herent ging met Interleuven aan de slag op
de 1 mei-markt. Een banner gaf tips over onkruid
voorkomen en bestrijden in je tuin. In een pesticidevrije
tuinhuisje vonden bezoekers inspiratie om een
ecologisch tuintje te starten. Met de allerkleinsten
maakten we ‘zaadbommen’.
Op 13 juni organiseerde de gemeente Herent een
infoavond ‘Mijn pesticidevrije tuin’. In de tuin van een
inwoner werden tips & tricks uit de doeken gedaan over
verhardingen onderhouden, een ecologische moestuin
aanleggen, de beste compost maken, bloemenweiden, …
Interleuven maakt op vraag van de gemeente Herent ook
een banner met de pesticidevrije stappen die het bestuur
zet op het openbaar domein.
Banners maken we op maat voor geïnteresseerde
gemeenten. Het pesticidevrij tuinhuisje kan je steeds
ontlenen. Voor ondersteuning bij acties rond pesticidevrij
tuinieren (infostand op activiteit, infosessie bevolking, …)
kan je beroep doen op Interleuven. Contacteer Ilse Cadron
of Sylvie Van den Boeynants.

STUURGROEP MILIEU OP 22 NOVEMBER 2018 IN BREDA
De stuurgroepvergadering milieu van 3 mei is verplaatst naar 22 november 2018. Het concept blijft hetzelfde: we laten ons inspireren in en door de Nederlandse gemeente Breda. Klimaatbestendig Breda kiest
voor een collectieve zonneweide, windenergie, RWZI met biogas-WKK voor wijkverwarming, klimaatadaptieve openbare ruimte en lowtech innovatieve renovaties, …
We vertrekken met de bus om 8 uur en trachten terug te zijn rond 17 uur.
Inschrijven kan nu al via deze link. Je kan hier ook zelf agendapunten suggereren of je kandidaat stellen
om een eigen (klimaat)project voor te stellen.

2

2

ENKELE PROJECTEN UITGELICHT
Bijenvriendelijke gemeente
De gemeenten Haacht, Herent, Kortenberg en Tremelo vragen door het opmaken van een
bijenactieplan en gerichte sensibilisering, positieve aandacht voor de bijen en hommels.
Bijen vormen een belangrijke schakel in de biodiversiteit en zorgen voor bestuiving van fruit en
groenten. De laatste jaren daalt de bijenpopulatie door onder meer een parasietenplaag, het
gebruik van pesticiden en een kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu.

Energiezuinigheid publieke gebouwen
Sinds 2009 beschikt elk publiek gebouw met een vloeroppervlak > 1.000 m² over een EPC
(Energieprestatiecertificaat). Nadien werd dit verplicht voor kleinere publieke gebouwen. Omdat elk
certificaat 10 jaar geldig is, dienen de gemeenten de eerste EPC’s te hernieuwen tegen 1 januari 2019.
Voor alle gemeenten die de exclusiviteitsovereenkomst 5.3 hebben ondertekend, dient de
intergemeentelijke milieudienst deze EPC’s op te maken (hiervoor hebben wij een collegebeslissing nodig
met een opsomming van de gebouwen). Indien gemeenten zelf over een interne energiedeskundige
beschikken, kunnen ze zelf deze opdracht uitvoeren.

Herbruikbare bekers
Interleuven startte in 2017 een traject op met de gemeente Tervuren om op evenementen wegwerpbekers
te weren. Eind vorig jaar gaf Jeroen Vereecke van Boomtown, een jaarlijks festival tijdens de Gentse
feesten, aan organisatoren van de gemeente en verenigingen een toelichting over hun aanpak.
Het grootste struikelblok blijft het afwassen. Interleuven ging op zoek naar een partner die bekers
verhuurt maar deze ook zelf afwast. Dit gebeurt liefst in een professionele wasstraat met een minimum
aan water en zeep. Zo’n firma werd gevonden en de try-out vond plaats bij de
vertoning van de WK-wedstrijden van de Rode Duivels in openlucht op groot
scherm.
Waarborg
Bij de eerste consumptie betalen de aanwezigen een waarborg die ze bij het
terugbrengen van de beker terugkrijgen. De eerste reacties zijn positief: “plein met
platgestampte wegwerpbekers is verleden tijd, slechts 5 minuten opruimwerk
achteraf, geen extra werk met afwas.” Ook de komende wedstrijden krijgen de
supporters hun drank in een herbruikbare beker.
Dankzij de positieve test zal tijdens het grootste gemeentelijke festival ‘Hee
Tervuren! Reuzegezellig’, begin september alle drank in herbruikbare bekers
worden verkocht.
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DE EERSTE GETESNIPPERS ZIJN EEN FEIT!
Ongeveer een jaar geleden startten de gemeenten van de Getevallei (Linter, Geetbets, Landen,
Tienen, Hoegaarden, Zoutleeuw), in samenwerking met Interleuven, RLZH en IGO, een
onderzoek naar het potentieel in de Getevallei om warmte op te wekken (voor het verwarmen
van een gebouw) uit de lokaal beschikbare biomassa, afkomstig van het landschapsbeheer. Op
basis van de eerste testen en samenwerkingsverbanden, lijkt de installatie van 1 extra
biomassaketel in de regio realistisch en houdbaar.
De Moov-tool van OVAM bevestigt dit. Deze maakt een inschatting van het aanwezige potentieel
aan biomassa, de lokale organisatie van een biomassa-valorisatie keten en de warmtevraag van
een biomassa-installatie. Ook zijn er momenteel gesprekken lopende met de gebouwbeheerder
van een publiek gebouw in de regio waar mogelijk zo’n installatie kan worden geplaatst.
Benutten biomassa
Het beheer van groene en houtige landschapselementen op openbaar domein levert heel wat
biomassa op maar deze reststroom wordt doorgaans niet gevaloriseerd waardoor er heel wat
energie verloren gaat en er nog te veel fossiele brandstoffen worden gebruikt.
In onze vorige nieuwsbrief kon je al lezen dat al heel wat stappen werden gezet. De biomassa
van ’t Kareeltje in Linter is verhakseld en deze Getesnippers werden in een nabije overdekte
loods gedroogd. Aan de loods van Hoegaarden (De Polder) werd de niet-gesorteerde hoop
biomassa verhakseld en worden de verschillende stromen vanaf nu gesorteerd zodat de hoogst
mogelijk toepassing per fractie ook effectief behaald wordt. Het resultaat van deze werken zijn
de eerste (symbolische) 20 m³ duurzame Getesnippers.
Samenwerken
Het overleg met de lokale fruittelers en landbouwers wordt verder gezet omdat zij momenteel
met een overschot van biomassa te kampen hebben en niet langer stookvergunningen krijgen
van de gemeenten. Als zij hun biomassa op een voordelige en verantwoorde manier kunnen
afvoeren via alternatieve samenwerkingsverbanden met lokale spelers die de machines hebben
om de werken uit te voeren én bovendien met een eigen geschikte biomassaketel, biedt dit
ruilsysteem een win-win voor alle partijen. Deze ruilconstructies worden in overleg tussen de
verschillende partners verder uitgewerkt.
Dit jaar wordt ook nog een subsidiedossier voorbereid om in 2019 over te kunnen gaan tot een
bredere uitrol van het project, met extra financiering voor aanplantingen van
landschapselementen, het verhakselen van biomassa door lokale besturen en fruittelers en de
installatie van een biomassaketel in het hartje van de Getevallei.
Dit project sluit perfect
Burgemeestersconvenant.
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We houden u verder op de hoogte in onze volgende nieuwsbrieven. Meer info bij
Rikkert Maes.
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BEKKEVOORT BINDT DE STRIJD AAN MET ZWERFVUIL
De gemeente Bekkevoort volgt een coachingtraject van ‘Mooimakers’.
Om een efficiënt en effectief zwerfvuilbeleid uit te bouwen is er eerst een
quickscan van de bestaande situatie uitgevoerd. De impact van het
intense traject wordt gemonitord met de netheidsindex/
netheidsbarometer die de netheid van het openbaar domein in kaart
brengt.
Het begeleide traject resulteert in heel wat nieuwe initiatieven of verbetering van bestaande acties:

Nieuw logo ‘Proper Bekkevoort bekoort nog meer’



Vuilnisbakkenplan












Inventarisatie vuilnisbakken gemeentelijk grondgebied
- Bepaling vullingsgraad, frequentie lediging en aanwezigheid zwerfvuil rond de
vuilnisbak
- Staan vuilnisbakken op juiste plaats? Verwijderen? Vervangen door efficiëntere
exemplaren? (kleinere inwerpopening, groter volume, …)

Acties op basis resultaten inventarisatie
- Vuilnisbakken aan bushokjes worden vervangen door uniforme exemplaren
- Overwegen plaatsing peukenpaal aan gemeentehuis en gemeentelijke basisschool
- Plaatsing vuilnisbakken FostPlus voor selectief inzamelen PMD en restafval aan
sportpark de Heide.
Gemeentelijke basisschool De Verre Kijker doet mee aan Operatie Proper
Lenteschoonmaak op het hele grondgebied met de hulp en inzet van veel vrijwilligers
Overleg met fruitsector: gezamenlijk zwerfvuilproblematiek bedrijventerrein en fruitplantages
aanpakken door onder meer de werknemers te sensibiliseren
Tekenwedstrijd voor scholen en jeugdverenigingen: winnende tekeningen worden geafficheerd op
gemeentelijke vuilnisbakken
School ’t Minnepoortje in Assent maakt filmpje tegen zwerfvuil
Gebruik afvalstraten op gemeentelijke activiteiten
Stoepborden op hotspots

Voor gemeenten die ook een
coachingtraject willen volgen,
komt er een nieuwe oproep van
Mooimakers in september.

Interleuven is op zoek naar enkele nieuwe medewerkers: medewerker milieu,
administratief stafmedewerker, architect en informatieveiligheidsconsulent
(m/v).
Ken je iemand die op zoek is naar een boeiende job? Geef de info zeker door.
Meer info en functieomschrijvingen op www.interleuven.be/vacatures.
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ENERGIEDRINK IN KEERBERGEN
Inwoners ontvangen rapport thermografische woningscan
Op de energiedrink op 17 april ontvingen de inwoners hun persoonlijk thermografisch rapport met
afbeeldingen, vaststellingen en aanbevelingen om hun woning energetisch te verbeteren. Het
thermografisch onderzoek werd afgelopen winter uitgevoerd door de 7e-jaarsleerlingen van het GO!
Technisch Atheneum Keerbergen voor het See2Do!-project.
De leerlingen gingen tijdens de lesuren ‘innovatieve technieken’ langs bij een 30-tal woningen voor het
maken van een gedetailleerde thermografische scan. Deze informatie werd verwerkt in een rapport dat aan
de inwoners afgegeven werd op de energiedrink in april. Ze kregen er op de koop toe nog extra uitleg bij.
Bovendien konden de inwoners in een gastenboek hun ervaringen met en suggesties over het initiatief
kwijt en eventueel nog bijkomende ondersteuning vragen.
Deze thermografische woningscans maken deel uit van het Interreg-project See2Do!: gefinancierd binnen
het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer dan 15 partners uit heel
Vlaanderen en Zuid-Nederland werken binnen See2Do! rond lokale energie-acties.
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CONTACTGEGEVENS
INTERLEUVEN
Brouwersstraat 6
3000 LEUVEN
t 016 28 42 00
www.interleuven.be
info@interleuven.be

De intergemeentelijke milieudienst
ondersteunt
Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek,
Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Glabbeek,
Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg,
Landen, Linter, Lubbeek, Opwijk, Oud-Heverlee,
Rotselaar, Tienen, Tremelo, Tervuren, Zoutleeuw.

Hoofdredactie
Willy Yserbijt
t 016 28 42 19
@ willy.yserbijt@interleuven.be

Eindredactie
Sabrina De Donder
t 016 28 42 40

Indien je een artikel overneemt voor een lokaal
infoblad, vergeet dan de bronvermelding niet!
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Aan elk blad zat ooit een tak. Hou hier rekening mee alvorens deze nieuwsbrief af te drukken.

