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Wat vliegt er door uw dak? 

Thermografische luchtfoto Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden raadpleegbaar 

voor inwoners 

 

Inwoners van Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden kunnen vanaf september de 

thermografische luchtfoto van het dak van hun woning bekijken. Afgelopen winter maakten de 

3 gemeenten samen met Interleuven en de Franse firma Action Air een thermografische 

luchtfoto met als doel warmteverliezen via daken zichtbaar te maken. Vanmiddag werd het 

project voorgesteld op een persmoment in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 3 

gemeenten. 

 

Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken zichtbaar te maken. 

Een tweemotorig vliegtuig, uitgerust met een infraroodcamera, vloog op 7 en 8 februari 2018 

’s nachts over de gemeenten Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden en detecteerde de 

thermische straling.  

 

3 gemeenten organiseren samen energiebeurzen  

De gegevens zijn ondertussen verwerkt tot een kaart met een classificatie van het 

warmteverlies in 6 duidelijke kleuren.  Deze warmtekaart is nu beschikbaar voor de inwoners. 

De gemeenten Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden organiseren daarom samen met 

Interleuven een energiebeurs ‘Wat vliegt er door uw dak?’ in elk van de 3 gemeenten. Deze 

events zijn het ideale moment om burgers kennis te laten maken met de warmtekaart. Ze 

kunnen daar onder meer een afspraak maken voor een persoonlijk advies over hun woning op 

basis van de beelden. De interpretatie van een thermografisch beeld is immers niet altijd 

eenvoudig. Tijdens een uitgebreid persoonlijk advies in het gemeentehuis wordt de specifieke 

situatie van de woning besproken. De bedoeling van dit project is om burgers zoveel mogelijk 

aan te zetten hun woning energetisch te renoveren. Tijdens de energiebeurzen wordt ook veel 

informatie gegeven over premies en groepsaankopen. Eveneens is het mogelijk om met 

aanwezige aannemers te praten over isolatie, zonnepanelen, ... 

 

Minder warmteverlies in de woning leidt tot meer comfort voor de bewoners en een besparing 

op de energiefactuur. Ook het klimaat (CO2-besparing) vaart er wel bij! 

 

Inwoners kunnen zich via de gemeentelijke websites inschrijven voor deze energiebeurzen die 

doorgaan op zaterdagnamiddag van 14u tot 18u. 

 8 september in Boutersem: Gemeentelijke Feestzaal, Kerkomsesteenweg 45 

 15 september in Bierbeek: Gemeentehuis, Speelpleinstraat 8 

 22 september in Hoegaarden: Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 



Ervaring met eerdere projecten 

Interleuven heeft reeds heel wat ervaring met thermografische luchtfoto’s en adviesverlening 

aan de eigenaars en gebruikers van woningen en gebouwen. Het eerste project was de 

opmaak van de warmtekaart voor de gemeente Tervuren en dateert van 2012. In 2013 

werden thermografische luchtfoto’s van een aantal bedrijventerreinen (Aarschot, Diest, 

Holsbeek, Haacht, Hoegaarden en Leuven) gemaakt in het kader van het Europees project 

Eco2Profit. In de winter van 2017 werden het grondgebied van de gemeenten Haacht en 

Keerbergen overvlogen in het kader van het Interreg-project See2Do!. In 2018 waren de 

gemeenten Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden aan de beurt, als onderdeel van een groter 

project met 10 andere Vlaams-Brabantse gemeenten. 

 

Interleuven is erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant. Als 

intergemeentelijke vereniging ondersteunen we 18 lokale besturen bij de uitvoering van hun 

klimaatactieplannen en bij de opvolging van de CO2-besparing. Het project thermografie past 

perfect in deze dienstverlening. 
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Contactgegevens 

 

Interleuven 

Sabrina De Donder – medewerker communicatie – 0475 98 43 55 of sabrina.de.donder[at]interleuven.be 

Ilse Cadron – medewerker milieu – 016 28 42 51 of ilse.cadron[at]interleuven.be 

Stefan Kempeneers – medewerker milieu – 0496 58 70 26 of stefan.kempeneers[at]interleuven.be 

www.interleuven.be 

Volg ons op      

 

Gemeenten 

Bierbeek: milieu[at]bierbeek.be – www.bierbeek.be 

Boutersem: milieudienst[at]boutersem.be – www.boutersem.be 

Hoegaarden: philip.peetersille[at]gemhoegaarden.be – www.hoegaarden.be 
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