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December 2015 

2015 was een bijzonder en feestelijk jaar voor Interleuven. We 

mochten 50 kaarsjes uitblazen en vierden deze mijlpaal samen 

met onze vennoten. 

 

2015 was ook het jaar dat in het teken stond van het klimaat. 

We werkten intens samen met onze gemeenten en de provincie 

Vlaams-Brabant om participatieve klimaatactieplannen uit te 

schrijven. Samen proberen we de ambitie waar te maken om on-

ze CO2-uitstoot met 20% te verlagen tegen 2020. In 2016 kan er 

volop verder worden gewerkt aan succesvolle klimaatprojecten 

en kunnen ambitieuze nieuwe acties worden opgestart. 

 

Eén van de projecten die in dit kader zeker als succesvol mag 

worden beschouwd was de groepsaankoop elektrische fietsen. 

Maar liefst 8 gemeenten werkten samen om hun inwoners zo 

veel mogelijk op de fiets te krijgen ten nadele van koning auto. 

Uit een bevraging bij de mensen die een e-bike bestelden, blijkt 

ook dat er effectief meer met de fiets gereden wordt en dat de 

wagen meer in de garage blijft staan. 

 

Met de kippen op stok is een nieuw project dat dit jaar werd 

voorbereid maar waarvan de effectieve uitvoering start in 2016. 

Door de aankoop van hokopeners en toebehoren tegen een gun-

stig tarief kunnen particulieren hun kippen beschermen tegen 

vossen en marters. 

 

Interleuven plant in het voorjaar 2016 samen met Eandis en In-

frax een infodag over duurzame mobiliteit (gebruik van en laad-

punten voor elektrische en CNG-wagens, ...). De exacte datum 

en locatie worden nog gecommuniceerd. 

 

Bedankt voor de constructieve samenwerking het afgelopen jaar. 

We wensen u dan ook een deugddoende eindejaarsperiode en 

een boeiend 2016. 

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om de animatie af te spelen. 
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Sven De Mulder van OVAM gaf een duidelijke toelich-

ting over asbest in het algemeen, over de risico’s en 

hoe deze te voorkomen. Vervolgens situeerde hij de 

problematiek van asbest in de verscheidene wetge-

vingen. Wanneer is asbest een bodemverontreiniging 

dan wel te verwijderen afval? Grond waar asbest en 

bouwpuin in aanwezig zijn, wordt als afval be-

schouwd als de grond 25 volumeprocent bouwpuin 

en asbestafval bevat. OVAM bereidt momenteel een 

leidraad handhaving op asbestincidenten en een lei-

draad asbestbranden voor. Hierin zal een duidelijk 

stappenplan terug te vinden zijn voor het geval der-

gelijke incidenten zich voordoen. 

Hoe een asbestbrand in een woonwijk afgehandeld 

werd en wat de problemen en gevolgen waren, werd 

met fotomateriaal beschreven door Jurgen Thiebaut, 

milieuambtenaar van de gemeente Ternat.  

  

Elisa Vermeulen van de Grondbank sprak over het 

stappenplan dat specifiek opgemaakt is voor asbest 

in de bodem in het kader van grondverzet. Met deze 

bondige handleiding wil de Grondbank werfstilstand 

en de bijhorende discussies voorkomen en snel op-

lossingen aanreiken. 

 

Vervolgens gaf Erik Sweevers een toelichting over de 

de werking van het grondreinigingscentrum Sita Re-

mediation van de Suez Groep in Grimbergen. 

  

In de laatste presentatie informeerde de milieudienst 

van Interleuven de aanwezigen over de ondersteu-

ning in het kader van de asbestproblematiek. We 

stellen via een raamovereenkomst een bodemsane-

ringsdeskundige aan die de nodige maatregelen kan 

treffen wanneer er zich asbestproblemen voordoen. 

Ook in het kader van handhaving kunnen de nodige 

handhavings- en toezichtmaatregelen genomen wor-

den ter ondersteuning van de gemeenten. 

 

In de namiddag werd de verplaatsing naar Grimber-

gen gemaakt waar we een interessante rondleiding 

kregen op de site van Sita Remediation van de Suez 

Groep. Hier zagen de deelnemers vanop de eerste rij 

hoe grond door een opeenvolging van fysische en 

chemische processen wordt verdeeld in verschillende 

fracties. Enerzijds wordt de vervuiling geconcen-

treerd in een sterk verontreinigd residu en ander-

zijds ontstaan er gereinigde grondstromen. 

De presentaties van de studiedag kunnen jullie hier 

terugvinden. 

Studiedag d’asbest voor de bodem 

Op 13 oktober organiseerde de intergemeentelijke milieudienst de studiedag ‘D’asbest voor de bodem’. 

Verschillende aspecten van bodemverontreiniging door asbest kwamen aan bod. 

Over onze projecten ‘slibruimingen’ en ‘bodem’ zijn er enkele nieuwigheden te vertellen. 

 

De opdrachten ‘ruimingen aan waterlopen’ en ‘behandeling van bagger-en ruimingsspecie’ werden 

uitgeschreven. Weldra gaan we van start met de communicatie en de verdere opvolging van het pro-

ject. 

 

Begin januari 2016 verwachten wij de offertes voor de opdracht ‘raamovereenkomst voor de diensten 

van bodemonderzoeken’.  

 

Meer informatie hierover kan u verkrijgen bij:  

sylvie.van.den.boeynants@interleuven.be of via het extranet van Interleuven. 

NIEUWS!     Projecten slibruiming en bodem 

https://extranet.interleuven.be/Publiek.aspx?file=2eab7388-1ce4-48d1-ad61-2a4866cff333
https://extranet.interleuven.be/
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Een klimaatplan opmaken en acties bedenken om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dat lijkt op het eer-

ste gezicht wel doenbaar. Maar hoe organiseer je een actie of project? Wie betrek je in je verhaal? Kunnen 

we onze burgers laten participeren? En waar vind ik geld om mijn actie te ondersteunen? Interleuven orga-

niseerde een klimaatdag op 29 oktober in Landen met een aantal goede praktijkvoorbeelden zodat de aan-

wezigen een antwoord op al deze vragen kregen. 

Klimaatdag over realisatie van projecten uit het klimaatactieplan (1) 

Intergemeentelijke klimaatondersteuning 

met Mayors in Action 

Mayors in Action ondersteunt Coördinatoren en 

Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant 

(Covenant of Mayors) in de effectieve begeleiding 

van hun gemeenten bij de implementatie en mo-

nitoring van hun klimaatactieplan (SEAP = Sustai-

nable Energy Action Plan). Interleuven en de pro-

vincie Vlaams-Brabant zijn territoriale coördinato-

ren van het Burgemeestersconvenant. De trai-

ningssessie van 29 oktober kadert dan ook in dit 

project. 14 gemeenten krijgen van Interleuven 

intensieve begeleiding bij de opmaak en uitvoe-

ring van hun SEAP (zie stand van zaken pagina 

4). Ook met andere coördinatoren van het Burge-

meestersconvenant wordt er intensief samenge-

werkt en wordt kennis uitgewisseld. 

 
 
 

Energiebesparende werken dankzij Vlaamse 

Energielening 
Johan Eyben van IGO gaf een toelichting over de 

Vlaamse energielening die sinds 2015 de zogeheten 

FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energie-

kost) lening vervangt. Met deze lening kunnen ener-

giebesparende investeringen worden gefinancierd 

tegen een rentevoet van 2% (iedereen, geen inko-

mens- of leeftijdsgrens) of 0% (voor sociale doel-

groep). 

 

In de grafieken (zie presentatie) valt op dat het aan-

tal uitbetaalde leningen sterk steeg ten opzichte van 

de voorbije jaren: 190 leningen in de eerste 9 maan-

den van 2015 waarvan 21 voor de sociale doelgroep 

tegenover 109 (16 doelgroepleningen) in heel 2014. 

 

Collectieve wijkrenovaties voor LKN2030 

In het kader van Leuven klimaatneutraal 2030 is de 

stad gestart met een project rond collectieve renova-

tie van wijken. Net zoals in andere gemeenten en 

steden blijkt ook uit de nulmeting van Leuven dat 

het energieverbruik van particuliere woningen voor 

de meeste CO2-uitstoot zorgt. 

 

In dit project staat het ontzorgen 

van inwoners centraal. Sensibilise-

ren alleen heeft onvoldoende effect, een actieve be-

geleiding geeft meer resultaat. Dit gebeurt door een 

renovatiebegeleider van IGO. 

 

Smart woonzorgcampus 

De innovatieve en duurzame woonzorgcampus 

Oleyck in Landen wordt gefinancierd door het Belfius

-Europese InvesteringsBank (EIB) programma 

‘Smart Cities and Sustainable Development’. De fi-

nanciering als SMART-project voor 50% door EIB 

maakt dat de kredietmarge voordeliger is dan bij een 

klassieke lening. 

 

De huidige woonzorgcampus botst tegen zijn gren-

zen aan door ruimtegebrek. Het aantal woongele-

genheden wordt fors uitgebreid en er komen ver-

blijfseenheden voor dagverzorging en assistentiewo-

ningen. 

Vervolg op pagina 4 

https://www.interleuven.be/images/Documenten/Milieu/Klimaat/20151029_studiedagMiA/2Energielening_IGO.pdf
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Klimaatdag over realisatie van projecten uit het klimaatactieplan (2) 

Energie Prestatie Contracten (EPC) 

De provincie begeleidt gemeenten bij de opstart van 

Energie Prestatie Contracten. Als enige Vlaamse 

partner in het Europese BEAST (Beyond Energy 

Action Plans)-project zet de provincie Vlaams-

Brabant gemeenten samen met Dubo Limburg op 

weg naar EPC, een alternatieve financieringsvorm 

om bestaande gebouwen energiezuinig te maken. De 

bedoeling is om voor het patrimonium een strategi-

sche lange termijnvisie vast te leggen en deze te 

integreren in het beleid. De uitgevoerde energiebe-

sparende investeringen worden terugbetaald door de 

gerealiseerde kostenbesparing. 

 

 

 

 

 

Warmtenet en schoolverwarming met hout-

snippers in Bocholt 

In het kader van het Interreg IVB NWE-project 

'TWECOM' werd een pilootproject opgezet rond het 

valoriseren van houtige biomassa uit landschapsele-

menten voor de verwarming van een scholencam-

pus. Het hout uit de gemeentelijke houtkanten wordt 

volgens een gezamenlijk opgemaakt houtkantenplan 

geoogst door lokale landbouwers. Zij verwerken het 

hout tot kwaliteitsvolle houtsnippers die gebruikt 

worden om de scholencampus te verwarmen in een 

speciale houtsnipperkachel. De betrokkenen hebben 

zich verenigd in een lokale coöperatie van gelijken, 

elk met hun eigen expertise: gemeente Bocholt, 

scholen, Regionaal Landschap Lage Kempen, …  

 

Participatie gemeenten en burgers in  

windprojecten 

Het Greensky-windmolenproject is een partnerschap 

tussen Electrabel, Infrabel, Sint-Truiden en IBE langs 

de E40. In totaal worden er 25 windturbines ge-

plaatst in 6 gemeenten, 4 provincies en 2 gewesten. 

De 7 windmolens in Gingelom werden in oktober 

2015 in dienst genomen en zijn goed voor de elektri-

citeitsproductie van bijna 10.000 gezinnen. Er wordt 

hierdoor ook meer dan 15.000 ton CO2 per jaar ver-

meden. 

Deze gevarieerde studiedag werd afgesloten met een 

werkbezoek aan het Greensky windmolenproject 

langs de E40 in Gingelom en de in aanbouw zijnde 

woonzorgcampus Oleyck in Landen. 

 

Zo maakten de deelnemers in de praktijk kennis met 

de voorbeeldprojecten die eerder in de presentaties 

werden besproken. 

 

Het volledige verslag en de presentaties vindt u op 

onze website. 

Vervolg van pagina 3 

https://www.interleuven.be/omgeving/milieu/60-nieuws-milieu/166-studiedag-hoe-projecten-uit-het-klimaatactieplan-realiseren-29-oktober-2016.html
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Burgemeestersconvenant: goedgekeurde klimaatactieplannen 
 

De afgelopen maanden werkten 14 gemeenten met ondersteuning van Interleuven naarstig aan het op-

stellen van een gedragen klimaatactieplan (SEAP) in kader van het Burgemeestersconvenant. Hieronder 

vindt u voor een aantal van die gemeenten een stand van zaken. 

Bekkevoort 

 De gemeenteraad keurde het SEAP op maandag 

30 november goed. 

 

Haacht 

 23.11.2015: goedkeuring klimaatactieplan door 

gemeenteraad 

 Begin januari 2016: interne stuurgroep: keuze 

en bespreking van prioritaire acties 

 Begin januari 2016: klankbordgroep: keuze en 

bespreking van prioritaire acties + verslag deel-

nemers Vlaams-Brabantse Klimaattop 

Herent 

 Goedkeuring klimaatplan op gemeenteraad van 

10 november. 

 

Kampenhout 

 Het klimaatactieplan van de gemeente Kampen-

hout werd op 12 november 2015 door de ge-

meenteraad goedgekeurd. 

 

Landen 

 16.12.2015: wereldcafé in kasteelhoeve Wange 

 Deelname Save@Work in 2016 

 

Lubbeek 

 Het SEAP wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

de gemeenteraad van 23 december 2015. 

 

Opwijk 

 17.11.2015: goedkeuring klimaatactieplan door 

gemeenteraad 

 14.12.2015:  nieuwe bijeenkomst interne stuur-

groep: keuze van prioritaire acties + bespreking 

opmerkingen GR, milieu- en verkeersadviesraad 

 Deelname Save@Work in 2016 

 

Rotselaar 

 Het klimaatactieplan van Rotselaar staat op de 

agenda van de gemeenteraad van 17 december. 

 

Tervuren  

 16.11.2015: toelichting gemeenteraadscommis-

sie grondgebiedszaken 

 24.11.2015: goedkeuring gemeenteraad  

 

Tienen 

 19.11.2015: klimaatcafé (i.s.m. provincie, BBL 

en Ecolife) waar creatieve Tienenaars een hele-

boel input aan 4 thematafels. Hun ideeën wor-

den nog afgetoetst en waar mogelijk opgeno-

men in het ontwerp-klimaatactieplan. 

 

Tremelo 

 09.11.2015: Open-MINA-raad over het SEAP 

 Plan goedgekeurd door gemeenteraad op 26 

november 2015 

Op 27 en 28 november 2015 nam Interleuven deel 

aan de eerste Vlaams-Brabantse klimaattop. 

 

De meerderheid van de gemeenten uit onze provin-

cie ondertekenden in 2014 het Burgemeesterscon-

venant. Vele gemeentelijke klimaatactieplannen zijn 

ondertussen klaar zodat de uitvoering ervan kan 

starten. Dankzij participatie in Europese projecten 

zoals Mayors in Action biedt Interleuven haar ge-

meenten hiervoor de nodige ondersteuning aan. 

 

Interleuven, samen met de provincie, erkend als 

Territoriaal Coördinator van het Covenant of Mayors, 

organiseerde tijdens de klimaattop een praktijktafel 

over intergemeentelijke klimaatondersteuning. 

 

De aanwezigen kregen een korte bloemlezing van 

boeiende projecten die de milieudienst recent uit-

voerde. De deelnemers konden dan zelf aangeven 

welke nood er bij lokale besturen bestaat voor 

(extra) intergemeentelijke ondersteuning. 

 

De interactieve werksessie behandelde onderwerpen 

als: Hoe organiseert u een actie uit het klimaat-

plan?, Wie betrekt u in het verhaal?, Waar vindt u 

de nodige financiering om de acties te ondersteu-

nen? Waarom loopt een actie niet zoals gepland en 

hoe wordt er het best bijgestuurd? Welke specifieke 

ondersteuning wenst u als gemeente van een terri-

toriaal coördinator? 

 

Met concrete praktijkvoorbeelden en nuttige tips 

kunnen de aanwezigen aan de slag om de eigen kli-

maatacties tot een goed einde te brengen. 

VlaamsVlaams--Brabantse klimaattopBrabantse klimaattop  



 

 

De milieudienst startte in 2015 met de voorberei-

ding voor het project ‘Met de kippen op stok’. Heel 

wat mensen houden kippen voor de eitjes en de 

verwerking van keukenafval. Maar doordat vossen 

en marters meer en meer deel uitmaken van onze 

omgeving zijn er al heel wat dieren gesneuveld. 

Daarom organiseren de gemeenten Herent, Korten-

berg en Tervuren samen met Interleuven en IGO 

een groepsaankoop automatische hokopeners. 

 

De gunningsprocedure voor de groepsaankoop van 

de automatische hokopeners en hun toebehoren is 

ondertussen afgerond. De opdracht werd gegund 

aan de firma Velecom. Vanaf nu kunnen de deelne-

mende gemeenten dus via Interleuven de hokope-

ners aan een gunstig tarief kopen bij deze firma en 

aan hun inwoners doorverkopen. 

 

In de loop van het voorjaar 2016 (februari-maart) 

zullen in de drie gemeenten infosessies voor inwo-

ners plaatsvinden. Hierin komen de aanwezigen 

meer te weten over het houden van 

kippen, het beschermen van de dieren 

tegen vossen en marters en over de 

groepsaankoop automatische hokope-

ners. Ook de mogelijkheden voor het 

inzetten van de intergemeentelijke ver-

eniging IGO voor het vos- en marter-

proof maken van kippenhokken wordt 

dan toegelicht. 

 

Meer informatie over dit project  

bekomt u bij Gitta Horemans 

Met de kippen op stok 

Uw gemeente in de kijker in onze volgende nieuwsbrief?Uw gemeente in de 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 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. 

Er werd in verschillende groepen gebrainstormd over 

de thema’s energie/gebouwen en mobiliteit: auto-

delen, carpoolen, bundelen van leveringen, her-

nieuwbare energie, verlichting, groepsaankopen iso-

latie, tankslag of zonneboilers, … De bedrijven gaven 

aan in welke richting zij hun onderneming zien evo-

lueren op vlak van klimaat en energie tegen 2020. 

Eén concreet bedrijf kwam aan het woord als ‘goed 

praktijkvoorbeeld’. VOKA gaf tot slot een presentatie 

over het Lerend netwerk Carbon Footprint en MIK, 

het milieu-infopunt voor KMO’s. 

Burgemeestersconvenant: gemeente in de kijker! 
 

Ondernemers van de bedrijventerreinen Wingepark en den Teugel uit Rotselaar schoven eind oktober aan 

voor een klimaatontbijt dat de gemeente Rotselaar organiseerde. Ze kregen onder andere een toelichting 

over het Burgemeestersconvenant en het gemeentelijk klimaatactieplan Rotselaar 2020. 
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Er werden twee vragenlijsten gelanceerd. Eén voor inwoners die effectief een fiets bestelden via ons project 

en één voor de mensen die uiteindelijk geen fiets bestelden. 128 inwoners bestelden een fiets en hiervan 

vulden 41 personen of ongeveer 1/3 de enquête in. De vragenlijst voor mensen die geen fiets kochten, 

werd door 62 personen ingevuld. 

 

Bevindingen enquête aan-

gekochte fietsen 

Het aantal kilometers per week 

dat de 41 inwoners samen 

fietsten na de aankoop van 

hun e-bike steeg met maar 

liefst 1.447 km. Per jaar zijn 

dit al 75.244 km. Als we de 

kilometers voor recreatief ge-

bruik uit de resultaten halen, 

in de veronderstelling dat deze 

niet noodzakelijk het autoge-

bruik vervangen, stellen we 

vast dat deze 41 personen nog 

839 km/week en 43.628 km/

jaar fietskilometers rijden 

i.p.v .autokilometers. Tel daar 

nog de afstanden bij van de mensen die de enquête niet invulden en we kunnen alleen maar vaststellen dat 

er heel wat ton CO2 wordt bespaard dankzij deze groepsaankoop. 

Onlangs organiseerden we een enquête om te polsen of het project ‘groepsaankoop elektrische fietsen’ in-

vloed heeft op het aantal gereden autokilometers. We wilden ook te weten komen hoe tevreden de inwo-

ners waren over de communicatie tijdens het project, de testmomenten, de aankoopprocedure, de fiets zelf, 

… De resultaten krijgt u hier. 

Resultaten enquête elektrische fietsen 

In bovenstaande tabel ziet u hoeveel inwoners er tevreden zijn over de verschillende aspecten van hun aangekochte fiets. 
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Feestelijk 2015 (1) 

In 2015 blies Interleuven 50 kaarsjes uit. Op 8 juli 1965 werd de ‘Intercommunale maatschappij voor de 

Ruimtelijke Ordening en de Economisch-Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven’, kortweg Inter-

leuven opgericht. Deze mijlpaal werd samen met jullie gevierd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Interleuven-schattenjacht die liep 

van 15 juni tot en met 15 oktober, gingen 

maar liefst 1206 deelnemers op zoek naar ver-

borgen schatten in het arrondissement Leuven. 

De winnaars van de fietsen, tablet en cadeau-

bon kregen hun prijs overhandigd op onze ju-

bileumviering van 27 november. 

Fruitige dankuwel 

Als bedanking voor de samenwerking in de voorbije 50 jaar bood Interleuven 

aan de personeelsleden van de lokale besturen een gezonde fruitmand aan. 

Portfolio 

Wat deed Interleuven de afgelopen 50 jaar allemaal in 

mijn gemeente? Deze vraag krijgen we wel vaker. Ons 

50e levensjaar werd dan ook aangegrepen om al de pro-

jecten en dienstverlening uit de halve eeuw in een digi-

taal portfolio, in de vorm van een geoloket, te gieten. 

Deze databank zal jaarlijks worden geactualiseerd. 

U kan dus nu zelf in dit portfolio opzoeken welke pro-

jecten Interleuven realiseerde in uw gemeente. Kijk snel 

op www.interleuven.be/portfolio. U vindt er ook een in-

structiefilmpje om met dit geoloket aan de slag te gaan. 

Van links naar rechts:  

B. De Lat (winnaar elektrische fiets categorie inwo-

ners), E. Van Hoof (winnaar waardebon categorie 

personeel Interleuven, S. Gentens (winnares plooi-

fiets categorie personeelsleden besturen), K. 

Stouthuysen (winnares elektrische fiets categorie 

personeelsleden besturen), M. Van Mossevelde 

(winnares stadsfiets categorie personeelsleden 

besturen), R. Jacquet (winnaar tablet) en Hans 

Eyssen (voorzitter Interleuven).  

D. Cambier (winnaar stadsfiets categorie inwoners) 

en N. Creemers (winnares plooifiets categorie in-

woners) konden niet aanwezig zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=JN5Gu0MOlzg&feature=youtu.be
http://www.interleuven.be/portfolio


 

 

Op vrijdagavond 27 november vond de jubileumviering van Interleuven plaats in de Universiteitshal van 

Leuven. Op deze feestelijke avond keken we samen met 350 gasten terug op de mijlpalen van de afgelo-

pen 50 jaar. Er werd ook vooruitgeblikt op de toe-

komst . Met deze viering, sloten we ons jubileumjaar 

dan ook in stijl af. 

 

Het boek ‘Spitsregio—het arrondissement Leuven 

1965-2015’ werd op 27 november officieel voorge-

steld. Deze publicatie werd op vraag van Interleuven 

door de KU Leuven gerealiseerd. Het beschrijft de 

enorme evolutie die het arrondissement Leuven in 50 

jaar heeft doorgemaakt en refereert daarbij naar een  

Verleden, heden en toekomst, de rode draad van de 

jubileumavond, kwamen ook aan bod in een panelge-

sprek. Professor Erik Buyst, hoofd Centrum van Econo-

mische Studies van de KU Leuven, professor Koen De-

backere algemeen beheerder KU Leuven, René 

Leekens 41 jaar lang directeur VOKA Leuven, en Chris 

Buelens CEO METALogic, een spin-off van de KU Leu-

ven praatten over de sociaal-economische ontwikke-

ling van de regio. Ihsane Chioua Lekhli, presentatrice 

van het televisieprogramma ‘De Zevende Dag’ was moderator. In het debat was er onder meer aandacht 

voor de kenniseconomie, de nieuwe spitssector die ondernemerschap stimuleert. Ruimte voor ondernemen 

en economische ontwikkeling komen er niet zonder bepaalde drempels en moeilijkheden te overwinnen. De 

gastsprekers bespraken de knelpunten en haalden mogelijke oplossingen aan. 

 

Na het officiële gedeelte konden de gasten napraten bij een hapje en een drankje in de Jubileumzaal. 
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Meer foto’s en filmpjes vindt u op onze website: www.interleuven.be/50jaar. 

Of volg ons via: 

economische studie van de streek opgemaakt door 

Gaston Geens in 1959. Het boek biedt een spiegel 

op het heden en een venster op de toekomst. On-

ze collega’s zullen de komende weken op elk be-

stuur een aantal exemplaren afgeven. 

https://www.interleuven.be/50-jaar-il.html
https://www.facebook.com/Interleuven
https://www.linkedin.com/company/interleuven?trk=company_logo
https://twitter.com/Interleuven


 

 

Slibruimingsproject 

Het dikwijls fijnmazig grachten- en 

bekenstelsel is zeer belangrijk om 

bij hevige regenval het regenwater 

te bufferen en af te voeren. Het 

waterbergingsvermogen van zo’n 

stelsel is groot maar in functie van 

het behoud van dit vermogen is 

het ook belangrijk om op regelma-

tige basis deze gemeentelijke be-

ken en grachten te onderhouden 

en daarbij het afval, organisch 

materiaal en slib te verwijderen.  

 

Gezien de wettelijke verplichtingen 

inzake ruimingsperiode, staalname 

van het slib en het gebruik van het 

slib zoals afvoer of deponeren op 

de oever, is een planmatige aan-

pak noodzakelijk. Hierbij is het 

belangrijk om vooraf te bepalen 

waar en op welke wijze er geruimd 

zal moeten worden. 

 

Al sinds 2001 biedt de interge-

meentelijke milieudienst ter on-

dersteuning van de gemeenten het 

slibruimingsproject aan. Jaarlijks 

maken een aantal gemeenten  hier 

gebruik van om hun beken en wa-

terlopen op een correcte manier te 

laten ruimen (zie ook pag.3).  

 

Om deze ruimingen uit te voeren 

heeft de milieudienst een overeen-

komst met de aannemer ETH SPRL 

tot 21 juni 2015. 

 

We starten binnenkort met de op-

maak van een nieuw bestek om 

een aannemer aan te stellen die in 

de toekomst de ruimingen zal uit-

voeren. Deze aanstelling zal ge-

beuren via een open aanbeste-

ding. 

 

Lees verder op pagina 5. 


