
   

 Klimaatprojecten Interleu-

ven en IGO  

………..………………………. pag 2—3 

 Handboek Mayors in Action  

………..………………………. pag 3—4  

 Gemeenten in de kijker 

 Korte keten kookworkshop 

 Energiescans landbouwsec-

tor 

………..……………………………. pag 5  

 Update Burgemeesterscon-

venant 

………..……………………………. pag 6  

 Workshop Ecosportief 

 Brochure ‘Zomaar lozen is 

uit den boze’ 

………..……………………………….. pag 7 

 Personeelsnieuws 

 Mijn korte ritten: Interleu-

ven bereikt Noordkaap 

………..…..………………………….. pag 8  

Adviesverlening en begeleiding—milieu 

Juni 2016 

Gezamenlijke kli-

maatprojecten 

Interleuven en IGO slaan 

de handen in mekaar 

 

In 2016-2017 stappen Interleuven en IGO met een gezamenlijk 

projectaanbod naar de gemeenten. In het kader van het Burge-

meestersconvenant hebben beide intergemeentelijke verenigingen 

immers een reeks projecten uitgewerkt waarop zij graag willen in-

zetten. Het is een complementair aanbod geworden waardoor beide 

organisaties opnieuw nauwer zullen gaan samenwerken. 

 

De voorgestelde klimaatprojecten ontstonden na een grondige 

screening van de gemeentelijke klimaatactieplannen. Acties die te-

rugkwamen in meerdere van deze plannen, werden weerhouden en 

in een projectfiche gegoten. Op die manier komen Interleuven en 

IGO  tegemoet aan de noden van hun vennoten en is er voldoende 

draagvlak bij de gemeenten. Beide intercommunales benadrukken 

wel dat er binnen het gezamenlijk aanbod voldoende ruimte moet 

blijven voor maatwerk, rekening houdend met de specifieke noden 

en behoeften van individuele gemeenten. Op die manier worden ze 

geholpen om hun klimaatdoelstellingen te behalen en mee te bou-

wen aan een duurzame toekomst. 

 

Alle projecten werden voorgesteld op de stuurgroepvergadering 

milieu van 31 mei. We zetten een aantal hiervan in deze nieuws-

brief extra in de verf. 

 

Het project dat aanleiding gaf tot de hernieuwde samenwerking 

tussen Interleuven en IGO is het project ‘met de kippen op stok‘. 

Kippen als afvalverwerkers zijn een milieuvriendelijk alternatief om 

afval lokaal te verwerken. De relatief recente vossen- en marter-

plaag zorgt er echter voor dat de dieren niet altijd veilig gehouden 

kunnen worden. Om die reden organiseerden IGO en Interleuven 

samen een groepsaankoop automatische hokopeners. Al meer dan 

60 toestellen werden aangekocht en er werden dus al heel wat kip-

pen beveiligd tegen marters en vossen. IGO biedt ook (tegen beta-

ling) aan om kippenhokken volledig vos- en marterveilig te maken 

(bijvoorbeeld een vos die overdag op rooftocht gaat, kan nog altijd 

kippen aanvallen als het hok hier niet voldoende tegen bestand is). 

Het project loopt nog tot november 2017. 

 

Lees verder op pagina 2. 

 

Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid op de stuur-

groepvergadering van 31 mei. Het verslag en presen-

tatie van de vergadering alsook projectfiches, voor-

beeldcollegebeslissingen, … vindt u op ons extranet. 

AGENDA 

20.09.2016—Workshop 

‘Ecosportief, sporten doe je 

spoorloos’ 

https://extranet.interleuven.be/
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Aangezien lokale 

voedselketens vaak 

werden aangehaald 

in de gemeentelijke  

klimaatactieplannen, 

worden enkele plat-

telandsprojecten op-

gezet die de focus 

leggen op korte keten 

en streekproducten. 

Dit project bevat ver-

schillende onderdelen 

zodat de gemeente 

kan kiezen om één of 

meerdere acties uit 

te voeren. Enkele voorbeelden zijn een brochure 

‘boerentoeren’ waarbij de hoeveverkoop gepromoot 

wordt door een fietslus te ontwikkelen die alle loka-

le landbouwers en hun productaanbod in kaart 

brengt. Een andere mogelijkheid is een kooksessie 

waarbij de deelnemers leren koken met streekeigen 

producten van bij de plaatselijke landbouwers. In 

juni vond er in Herent al een kookworkshop plaats 

(lees er alles over op pagina 5). Er zijn ook opties 

binnen dit project specifiek op scholen, OCMW’s of 

rusthuizen gericht.  

 

Het priesprijs-project 

is een groepsaankoop 

van energiezuinige 

elektrische huishoud-

toestellen waarmee we 

burgers willen overtui-

gen om oude, energie-

verslindende appara-

ten te vervangen. 

Priesprijs zet in op 

ontzorging van mensen: de aankoop van een nieuw 

toestel zo laagdrempelig mogelijk maken door voor 

hen een aantal dingen te regelen zodat zij hier zelf 

minder voor hoeven te doen. Zo wordt een stuur-

groep opgericht die de handelaars zal aanschrijven, 

de offertes en producten zal vergelijken en uitein-

delijk de huishoudtoestellen zal kiezen. Door de 

vraag van een groep geïnteresseerden te bundelen 

wordt er bovendien een korting verwacht tussen 20 

en 30%. Aan deze groepsaankoop kunnen ook ver-

schillende andere projecten van IGO en Interleuven 

rond energiebesparing gekoppeld worden. Zo’n 

energiebesparingstraject kan inwoners op diverse 

manieren sensibiliseren en stimuleren om energie-

verspilling tegen te gaan. 

Het laatste project dat we hier aanhalen is de ther-

mografische luchtfoto om de isolatietoestand van 

daken in kaart te brengen. Dit gebeurt met een 

luchtfoto die het warmteverlies via het dak meet 

door middel van thermografie. Een slecht geïsoleerd 

dak kan immers leiden tot zo’n 30% verlies aan 

energie. De sterkte van deze foto is het  sensibilise-

rend effect onder meer doordat inwoners advies op 

maat kunnen bekomen en via het instrument zien 

hoeveel warmte er door hun dak verdwijnt. Een 

aanzienlijk prijsvoordeel kan worden bekomen door 

een luchtfoto van enkele naburige gemeenten ge-

lijktijdig te maken. 

De bovenstaande projecten zijn slechts een greep 

uit het volledige aanbod van Interleuven en IGO, 

dat u, samen met de projectfiches nog eens rustig 

doornemen via https://extranet.interleuven.be of 

www.igo.be. 

 

Gelieve ons ten laatste op 8 juli via een college-

beslissing of bestelbon te laten weten in welke pro-

jecten uw gemeente wil participeren. Hebt u nog 

vragen over het projectaanbod, neem dan gerust 

contact op met Geert Keldermans/Kristien Van-

denbempt (IL) of Ronald Grobben (IGO). 

Het project ‘met de kippen op stok’ is het eerste gezamenlij-

ke project dat Interleuven en IGO recent opstartten. 

Vervolgartikel pagina 1. 

https://extranet.interleuven.be
http://www.igo.be/ondersteunen?view=service&task_id=18&project_id=83
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De verschillende Vlaamse en Nederlandse partners 

werken verschillende energierenovatiebegeleidings-

trajecten uit om de burger zo goed mogelijk te in-

formeren en bij te staan. Zo gaan ze van ZIEN naar 

DOEN: See2Do! 

 

Op 26 mei vond de eerste partnermeeting plaats in 

Gent. Concrete afspraken werden gemaakt om van 

start te gaan met de uitvoering van het project en 

het gedurende de volgende drie jaren in goede ba-

nen te leiden. De partnermeeting werd georgani-

seerd door de Provincie Oost-Vlaanderen, één van 

de 17 partners van het project. 

 

Interleuven is projectcoördinator van het See2Do!-

project. De andere partners zijn: IGEMO, WVI (West

-Vlaamse Intercommunale), Gemeente Bekkevoort, 

Gemeente Breda (Nederland), Gemeente Helmond 

(Nederland), Gemeente Maastricht (Nederland), Ge-

meente Weert (Nederland), Kamp C Duurzaam Bou-

wen, Katholieke Hogeschool Vives Noord, Provincie 

Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Brug-

ge, Stad Mechelen, Syntra West vzw, Thomas More 

Kempen vzw, Vereniging SVK Brugge. 

 

Het project omvat 7 werkpakketten: 

1. Projectmanagement  

2. Communicatie en disseminatie 

3. Energieverlies ZIEN 

4. Burgeractivatie 

5. Demonstratie publiek gebouw 

6. Energierenovatie DOEN 

7. Monitoring 

 

De werkpakketten 3, 4 en 6 richten zich op particu-

liere woningen. Elke partner volgt hier een eigen 

traject. 

 

De werkpakketten projectmanagement, communica-

tie en monitoring omvatten de algemene projecton-

dersteuning. 

See2Do! - van zien naar doen 

 

Op 1 mei ging het Europese project See2Do! van start. See2Do! onderzoekt hoe burgers kunnen worden 

aangemoedigd om hun woning energetisch te renoveren. Door het energieverlies zichtbaar te maken voor 

woningeigenaars, beoogt het project burgers actief te laten nadenken over de noodzaak tot renovatie en 

deze tot actie aan te zetten om de werken ook effectief door te voeren.  

Lees verder op pagina 4. 

https://www.interleuven.be/images/Afbeeldingen/Milieu/Projectschema See2Do!/Projectschema_WEB.png
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Op deze pagina gaan we dieper in op de werkpak-

ketten 3 tot en met 6. 

 

Werkpakket 'Energieverlies ZIEN' 

Doel? 

 energieverlies voor woningeigenaars zichtbaar 

maken 

 woningeigenaars actief laten nadenken over 

noodzaak energetische renovatie 

 

Hoe? 

Thermografie vanuit de lucht, op straat en in wonin-

gen. Op basis van deze beelden kan warmteverlies 

en dus energieverlies zichtbaar worden gemaakt. 

 

Interleuven is coördinator van dit werkpakket en 

leidt de werkgroep rond luchtthermografie. Deze 

werkt momenteel aan de opmaak van het aanbeste-

dingsdossier, zodat komende winter de thermografi-

sche luchtfoto’s van Keerbergen en Haacht kunnen 

worden genomen. Ook in Mechelen en Lo-Reninge 

(West-Vlaanderen) zal een thermografische luchtfo-

to van het grondgebied worden gemaakt. 

 

Werkpakket 'Burgeractivatie' 

Het doel is om nieuwe inzichten en werkwijzen te 

verwerven om burgers aan te zetten (‘activeren’) 

om na te denken over energiebesparende renova-

ties en over te gaan tot actie. 

 

 

Werkpakket 'Demonstratie Publiek Gebouw' 

Bij 11 demonstratiegebouwen 

wordt een energierenovatie 

uitgevoerd waarbij innovatieve 

materialen en technieken wor-

den aangewend. Dit zijn goede 

praktijkvoorbeelden om de mo-

gelijkheden van energetische 

renovaties te tonen en te sti-

muleren. 

 

Werkpakket 

'Energierenovatie DOEN' 

Doel? 

Begeleiding, ontzorging en 

drempelverlaging van de burger, zodat energetische 

renovaties in particuliere woningen worden gereali-

seerd met gebruik van gangbare en innovatieve 

technieken. 

 

Hoe? 

 Verschillende energiebegeleidingstrajecten 

(energieloket, energiecoach, train-the-trainer,…) 

 Digitale ontsluiting van informatie 

 Begeleiding bij het zoeken en vinden van de juis-

te aannemers (= ketenorganisatie) 

 

Het officiële startevent van See2Do! vindt plaats 

in het najaar in Breda.  

   Meer informatie bekom je bij 

  Stefan Kempeneers of Ilse Cadron. 

Vervolg pagina 3 

Het handboek ‘Tools en methodologie voor het im-

plementeren van acties en maatregelen voor duur-

zame energie’ van Mayors in Action geeft praktisch 

advies over de uitvoering van de klimaatactieplan-

nen (SEAP’s). Met goede praktijkvoorbeelden 

schetst dit handboek hoe klimaatdoelstellingen 

moeten worden bepaald, hoe men de verschillende 

doelgroepen betrekt en welke financiële middelen er 

kunnen worden aangewend. Voorbeelden zijn het 

uitrollen van een voorlichtingscampagne, het stimu-

leren van energie-efficiënte renovaties van particu-

liere woningen, het gebruik van hernieuwbare ener-

giebronnen, … 

 

In de bijlagen van de handleiding zit gedetailleerde 

informatie over klimaatacties uitgevoerd door de 

verschillende partners uit het Mayors in Action pro-

ject, acties die in verschillende Europese landen ge-

ïmplementeerd werden en hier succesvol bleken. 

 

 

Het ‘Handbook for Covenant Supporters and Coordi-

nators (C&S) – Tools and methodology for imple-

mentation of sustainable energy actions and measu-

res’ biedt stap voor stap de nodige begeleiding en 

handige instrumenten. Het originele document in 

het Engels werd vertaald naar het Nederlands. De 

publicaties zijn beschikbaar op de websites van 

Mayors in Action (www.mayorsinaction.eu) en Inter-

leuven (www.interleuven.be/mayorsinaction). 

Handboek Mayors in Action  

Tips en ervaringen rond uitvoering klimaatacties 

http://www.mayorsinaction.eu/resources/handbook/
http://www.interleuven.be/mayorsinaction
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Op woensdag 8 juni werd er in De Keuken van Ge-

meenschapscentrum De Wildeman te Herent ge-

kookt met lokale en seizoensgebonden groenten, 

fruit, vlees en andere producten. 

 

De ‘Korte Keten Kookworkshop’ kadert in het plat-

telandsproject: korte keten – hoeve- en streekpro-

ducten, waar de gemeente Herent op intekende. 

Binnen het project worden er twee kooksessies uit-

gewerkt. De eerste stond in het teken van biolo-

gische zuivel en eieren naar aanleiding van de bio-

campagne die liep van 4 tot 12 juni. Onder begelei-

ding van VELT vzw kookten de deelnemers heerlijke 

gerechten: groentewafels, veloutésoep van bloem-

kool, komkommer met kruidige eivulling en rijst-

pudding met gedroogd én vers fruit. De kooklusti-

gen maakten kennis met de heerlijke voedingswa-

ren die er in Herent te vinden zijn bij de lokale land-

bouwers, de wereldwinkel en in de bio-afdeling van 

supermarkten. De kookworkshop was meer dan ge-

slaagd en smaakte naar meer! 

 

In september is er gelukkig 

nog een tweede kooksessie 

gepland, ditmaal op een 

hoevelocatie, zodat inwo-

ners korte keten nog meer 

kunnen ‘beleven’. 

  

Eveneens maakt IGO voor 

dit project een brochure op 

waarin landbouwers uit He-

rent, die rechtstreeks aan de consument verkopen, 

aan het woord wor-

den gelaten. Hier-

mee wordt lokale 

landbouw en duur-

zame voeding nog 

extra ondersteund 

en in de kijker ge-

zet. 

5 
 

5 5 

Energiebeheer in de landbouwsector 

Geetbets, Landen, Linter en Tienen 

 

De klimaatuitdaging voor land- en tuinbouwers bestaat erin ener-

gie slimmer te gebruiken door in alle onderdelen van de keten 

het energieverbruik te verlagen. Dit kan door energiebesparende 

technieken en/of hernieuwbare energiebronnen en een verbeterde energie-efficiëntie. Donderdag 16 juni 

was de raadzaal van Linter de ‘place to be’ voor land- en tuinbouwers uit de gemeenten Geetbets, Landen, 

Linter en Tienen, die interesse toonden in de energiescan en -beheer in de landbouw- en fruitteeltsector. 

 

Het Innovatiesteunpunt lichtte eerst hun algemene ondersteuning aan de land- en tuinbouwers toe, waar-

na iedere aanwezige zijn of haar keuze mocht maken in een aantal technieken die toepasbaar zijn op een 

landbouw- of fruitteeltbedrijf. Dit kan gaan van een kleine vergister over de plaatsing van een PV-

installatie tot de installatie van een WKK. 

 

De verschillende onderdelen van de energiefactuur werden ontleed, zodat de landbouwer een idee heeft 

hoe deze factuur is opgebouwd. Ook de verschillende stappen in de uitvoering van de energiescan werd uit 

de doeken gedaan. 

 

Nadien vormden zich twee groepen met enerzijds de 

fruittelers en anderzijds de melk- en rundveehouders. 

Beide groepen kregen de opdracht om een fictief fruit-

teelt- respectievelijk melkveebedrijf op te starten met 

integratie van de eerder toegelichte technieken. Ten-

slotte stelden beide groepen ieders ontwerp aan elkaar 

voor, hetgeen uitmondde in een interessante discussie. 

Korte keten kookworkshop  

Herent 

Gemeenten in de kijker! 

Contacteer Ilse Cadron als uw gemeente ook 

interesse heeft om  actie rond korte keten te 

organiseren 

Voor meer informatie kan u terecht bij              

Geert Keldermans. 
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Burgemeestersconvenant 

Stand van zaken, groepsbeoordeling, monitoring, nieuwe Burgemeestersconvenant 

6 

Huidige stand van zaken 

Al 60 Vlaams-Brabantse burgemeesters onderteken-

den het Burgemeestersconvenant. Hiervan hebben 

47 gemeenten (22 in arrondissement Leuven) een 

goedgekeurd klimaatactieplan (SEAP), waarbij ze 

zich engageren om concrete maatregelen te nemen 

om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 

met minstens 20% terug te dringen. 

 

Groepsbeoordeling 

Recent heeft de provincie Vlaams-Brabant alle tot 

op heden online ingediende Vlaams-Brabantse kli-

maatactieplannen gescreend om na te gaan of aan 

alle verplichtingen is voldaan. 

 

Op 2 juni diende de provincie de aanvraag in bij het 

Joint Research Centre (JRC) van de Europese Com-

missie voor een groepsbeoordeling van deze kli-

maatactieplannen. In deze aanvraag werden de toe-

gepaste methodologie voor de opmaak van de plan-

nen en de bestaande tools (brochures, nulmeting, 

inventaris van acties, …) meegestuurd alsook 3 

voorbeeldplannen (waaronder die van Bekkevoort 

en Kampenhout), die als referentie kunnen worden 

gebruikt voor andere SEAP’s). Het JRC streeft er-

naar om deze groepsbeoordeling af te werken tegen 

het najaar van 2016. 

 

Gemeenten die momenteel nog aan de slag zijn met 

de opmaak van hun klimaatactieplan, kunnen wor-

den meegenomen in deze groepsbeoordeling op 

voorwaarde dat dezelfde methodologie wordt toege-

past. 

 

Volgende stap: monitoring 

De meeste gemeenten zijn momenteel bezig met de 

ontwikkeling en uitvoering van acties en maatrege-

len uit hun klimaatplan. De volgende fase in het 

convenant is de monitoring van de acties. Gemeen-

ten die in 2015 hun SEAP bij de Europese Commis-

sie indienden, moeten in 2017, 2 jaar later dus, een 

monitoring uitvoeren. Dit moet gebeuren aan de 

hand van een template die online wordt ingevuld 

(gelijkaardige werkwijze invoeren klimaatactieplan). 

 

Momenteel onderzoeken Interleuven en de provincie 

Vlaams-Brabant hoe ze de gemeenten hierin zo 

goed mogelijk kunnen ondersteunen. 

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 

 

Gemeenten die nu wensen toe te treden, dienen het 

nieuwe geïntegreerde ‘Burgemeestersconvenant 

voor Klimaat en Energie’ te onderschrijven. Sinds 

eind 2015 is dit een samenvoeging van het 

‘Burgemeestersconvenant’ (ontstaan in 2008) en 

het ‘Mayors Adapt’-initiatief (geïntroduceerd in 

2014) dat steden en gemeenten uitnodigde om te 

anticiperen en zich voor te bereiden op de onvermij-

delijke gevolgen van de klimaatverandering. 

 

In het nieuwe convenant gaan de ondertekenaars 

het engagement aan om de CO2-uitstoot tegen 2030 

met ten minste 40% te verminderen en een geïnte-

greerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing 

aan klimaatverandering te volgen. 

 

Teneinde hun politieke verbintenis om te zetten in 

praktische maatregelen en projecten, moeten on-

dertekenaars van het nieuwe Convenant naast een 

nulmeting, ook een beoordeling van de risico’s van 

en kwetsbaarheid voor klimaatverandering opstel-

len. Zij verbinden zich ertoe om, binnen twee jaar 

na de datum van het gemeenteraadsbeslissing, een 

‘Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat 

(SECAP)’ in te dienen waarin de belangrijkste door 

hen geplande acties worden geschetst. De aanpas-

singsstrategie dient onderdeel uit te maken van het 

SECAP en/of te worden ontwikkeld en geïntegreerd 

in één of meer afzonderlijke planningsdocumenten – 

ondertekenaars krijgen hierin de vrije keuze.  

 

Deze verbintenis is niet verplicht voor de gemeen-

ten die het vorige Burgemeestersconvenant onder-

schreven. Wensen ze dit toch te doen, dan is een 

nieuwe gemeenteraadsbeslissing nodig, waarin de 

nieuwe engagementen worden vastgelegd. 

Voor meer informatie kan u zich wenden tot  

Geert Keldermans. 
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Uw gemeente in de kijker in onze volgende Uw gemeente in de kijker in onze volgende 

nieuwsbrief?nieuwsbrief?  

Op pagina 4 zetten we enkele gemeenten/klimaatprojecten 

in de kijker. Ook in onze volgende nieuwsbrief komen één 

of meerdere goede praktijkvoorbeelden rond klimaat aan 

bod.  

Start uw gemeente/stad een project uit het klimaatactie-

plan en wil u dit met uw collega’s delen? Zijn er burgers 

die (mee) een initiatief op poten zetten om de CO2-uitstoot 

te verminderen? Stuur ons de info door en wij publiceren 

het als inspirerend voorbeeld.  

Contacteer hiervoor Sabrina De Donder. 

Workshop Ecosportief 

 

Tijdens de workshop ‘Ecosportief, sporten doe je spoor-

loos’ dompelen we de deelnemers onder in de thema's die 

voor sport relevant zijn op vlak van duurzaamheid en kli-

maat. We bekijken hoe dat bij jouw sportevenementen of 

in jouw sportcentrum concreet wordt aangepakt en waar 

er ruimte is voor verbetering. Tevens gaan we in op hoe 

je (via welke instrumenten of mechanismen) lokale sport-

actoren kunt stimuleren actief bij te dragen aan de milieu

- en klimaatdoelstellingen. 

 

In deze workshop staat samen leren en doen centraal. 

Wij verwachten verschillende collega’s van 1 gemeente 

op de workshop, bij voorkeur zijn zowel de milieu– of 

duurzaamheidsambtenaar als de sportfunctionaris aanwe-

zig. 

 

‘Ecosportief, sporten doe je spoorloos’ is een project van 

ISB vzw en Ecolife om het lokale sportbeleid duurzamer 

aan te pakken.  

 

Praktische gegevens 

Datum: dinsdag 20 september van 9.30 u tot 12.30 u, er 

wordt een broodjeslunch voorzien. 

Locatie: Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven 

 

Inschrijven is noodzakelijk en dit kan via  

https://extranet.interleuven.be/ecosportief. 

 

Voor meer informatie kan u terecht  

bij Kristien Vandenbempt. 

Zomaar lozen, is uit den boze  

 

Met de brochure ‘Zomaar lozen, is uit den 

boze – duurzaam waterbeheer op bedrij-

venterreinen, een gedeelde verantwoor-

delijkheid’ wil Interleuven de onderne-

mers op haar bedrijventerreinen sensibili-

seren rond duurzaam waterbeheer. Al 

sinds de aanleg van de eerste terreinen 

voorziet Interleuven, waar mogelijk, een 

gezamenlijk bufferbekken.  

 

Dit heeft onder meer als voordelen dat 

bedrijven plaats en investeringskosten 

besparen, dat ze niet zelf dienen in te 

staan voor het onderhoud en dat de buf-

fer dienst kan doen als gemeenschappe-

lijke blusvijver. 

 

Om vervuiling van het slib in een eigen 

bufferbekken en/of in een centraal buffer-

bekken te voorkomen, zijn bedrijfsleiders 

ook verplicht om zelf maatregelen te ne-

men door te zorgen voor: 

 een volledige ontkoppeling van afval- 

en hemelwater op perceelsniveau 

 de nodige (voor)zuivering en bijvoor-

beeld bedrijfsafvalwater en/of potenti-

eel vervuild hemelwater te lozen via 

een KWS-afscheider en/of zandvang. 

 

U kan de brochure inkijken via deze link. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, 

contacteer Sonja Paenhuys. 

https://extranet.interleuven.be/ecosportief
https://www.interleuven.be/images/Documenten/Publicaties/2016_IL_bedrijventerreinen_water_brochure_DEF.pdf
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Personeelsnieuws milieudienst 

Ook in deze editie enkele personeelsweetjes. Sarah Geldof verliet Interleuven 

voor een nieuwe professionele uitdaging. We wensen haar veel succes.  

 

Willem Laermans versterkt sinds mei onze dienst en houdt zich voornamelijk 

bezig met See2Do!, project opwaardering bede-

vaartswegen en ondersteuning bij de uitwer-

king van klimaatacties. 

 

Willem werd bovendien midden juni voor de 2e 

maal papa. Het gezin verwelkomde Martin, een 

kleine broer voor zusje Janne. 

 

En er is nog babynieuws: Gitta Horemans beviel op 13 mei van een tweede 

zoontje. Grote broer Tristan, mama Gitta en papa Jo zijn in de wolken met 

Aaron. 

 

Baby Aaron 

Collega Willem 

27 collega’s van Interleuven leg-

den sinds 1 juni samen 3558 km 

af! Zo bereikten we al twee dagen 

voor het einde van de campagne 

onze bestemming Noordkaap.  

 

Op 1 juni ging de Mijn Korte Ritten-

campagne van start. Een maand lang 

deden we zo veel mogelijk korte rit-

ten (minder dan 5-10km) te voet of 

met de fiets i.p.v. met de auto.  

 

Binnen Interleuven liep er een 

‘mascottewedstrijd’. Zo streden onze 

mannelijke collega’s (samen met 

Jerôme) tegen de vrouwelijke colle-

ga’s (met Josefien) om het meest te 

trappen of te stappen. Josefien legde 

de meeste kilometers af. Op 30 juni, 

de laatste dag van de campagne kon-

den de fiets- en staplustigen smullen 

van een welverdiend ontbijt en wer-

den er twee prijzen verloot onder de 

deelnemers van de mascottewed-

strijd.  

 

Bram Adams en 

Inge Nackaerts zijn 

de gelukkige win-

naars! 

Mijn korte ritten: Interleuven fietst en stapt tot aan de Noordkaap! 

Groep Interleuven in cijfers: 

 3558 afgelegde kilometers 

 CO2-besparing: 548 ton 

 Verbrande calorieën: 111454 kcal  

 Bespaarde brandstofkosten: € 356 
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