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Oktober 2016 

Overzicht deelname klimaatprojecten 

 
De onderstaande tabel geeft het aantal gemeenten weer die inteken-

den op de voorgestelde klimaatprojecten. Alle projecten worden ver-

der uitgewerkt, met uitzondering van de samenaankoop elektrische 

fietsen. Hiervoor tekenden geen 5 gemeenten in waardoor het project 

niet efficiënt kan worden uitgewerkt.  

 

Voor nieuwe acties waar een algemene voorbereiding aan vooraf gaat 

ontvangen de deelnemende gemeenten nog een afzonderlijke mail 

met een raming van het aantal uren. Zo is er een zicht op de kostprijs 

en kan deze in de budgetten worden voorzien. Deze algemene uren 

worden berekend op basis van het totaal aantal geraamde uren die 

over alle deelnemende gemeenten worden verdeeld. Indien een ge-

meente intekende op een eerder uitgewerkt project, dan dient deze 

een vastgelegde instapkost te betalen die de voorgaande gemeenten 

reeds betaalden. 

 

Naast de algemene uren worden ook specifieke uren geraamd, die per 

gemeente worden gepresteerd en aldus worden doorgerekend. Be-

langrijk om te weten is dat enkel de effectief gepresteerde uren wor-

den gefactureerd. Voor de meeste projecten wordt de algemene voor-

bereiding dit jaar nog opgestart, zodat de effectieve uitwerking in 

2017 kan plaatsvinden. 

 

Voor een stand van zaken van de klimaatacties van IGO kan u Ronald 

Grobben contacteren. 

KLIMAATPROJECTEN INTERLEUVEN 

Plattelandsproject 
korte keten 

Bekkevoort, Haacht, Herent, Kampenhout, Lan-
den 

Alternatief onkruid-
beheer 

Diest, Herent, Kampenhout, Kortenberg 

Alternatief onkruid-
beheer 

(sensibilisatie) 

Bekkevoort, Herent, Kampenhout, Kortenaken,  
Linter, Tervuren 

Opmaak EPC Kampenhout, Opwijk 

Priesprijs Herent, Linter, Opwijk 

Duurzame warmte 
uit houtkanten 

Linter, Zoutleeuw 

Thermografische 
onderzoek woning-

en  

Boortmeerbeek, Herent, Holsbeek, Keerbergen, 
Kortenberg, Kortenaken, Landen, Linter, Rotse-
laar, Scherpenheuvel-Zichem, Tremelo, Zout-

leeuw 

Thermografische 
luchtfoto 

Boutersem, Boortmeerbeek, Hoegaarden, Kam-
penhout,  Kortenaken, Landen, Opwijk, Zout-

leeuw 

Kippen op stok 
Bekkevoort, Boutersem, Herent, Kampenhout, 

Keerbergen, Kortenberg, Tremelo 

Tankslag 
Haacht, Herent, Kampenhout, Kortenberg,        

Tervuren, Tremelo, Zoutleeuw 

Op 26 augustus 2016 werd de 

Vlaremtrein 2015 gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad.  

Een Vlaremtrein bestaat uit een 

hele lijst van wijzigingen en aan-

vullingen van Vlarem, het Vlaams 

reglement voor de milieuvergun-

ning.  

Deze wijzigingen zijn gebaseerd 

op nieuwe BBT-studies, nieuwe 

Europese richtlijnen of op vragen 

vanuit sectoren of administraties. 

Bron: https://www.lne.be/

vlarem-wijzigingstabel 

 

Vlaremtrein 2015 

mailto:Ronald.Grobben@igo.be?subject=stand%20van%20zaken%20klimaatprojecten%20IGO
mailto:Ronald.Grobben@igo.be?subject=stand%20van%20zaken%20klimaatprojecten%20IGO
https://www.lne.be/vlarem-wijzigingstabel
https://www.lne.be/vlarem-wijzigingstabel
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Startevent See2Do! op 12 oktober in Breda 
 

In See2Do!, een Interreg-project, werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om energie-

efficiënte renovaties uit te voeren zowel in woningen als particuliere gebouwen en dit volgens het 

principe “Doen door te zien”. Het eindresultaat moeten belangrijke CO2-besparingen zijn. Op 12 

oktober in de namiddag vindt het startevent van dit project plaats in Breda (NL).  

2 

 

 

 

 

 

 

Als projectverantwoordelijke begeleidt Interleuven 

verschillende acties in gemeenten uit het arrondis-

sement Leuven: 

 Dakrenovatie gemeentehuis van Bekkevoort 

 Thermografische luchtfoto van het grondgebied 

van de gemeente Haacht 

 Thermografische luchtfoto en scans op straat-

niveau in Keerbergen 

 

Op het programma van het startevent staan toelich-

tingen rond demonstratiegebouwen en monitoring, 

thermografie en begeleidingstraject, ketenorganisa-

tie en burgeractivatie.  

 

Deze nuttige en relevante informatie kan als inspi-

ratie dienen bij de uitvoering van gemeentelijke 

projecten rond renovatie van en energie-efficiëntie 

in gebouwen in kader van het klimaatactieplan. Ge-

durende dit 3 jaar durende project zullen we u nog 

verder op de hoogte houden en uitnodigen voor an-

dere evenementen en uitwisselingsmomenten die 

verrijkend kunnen zijn voor de gemeenten en ste-

den uit het arrondissement Leuven. 

Eerst gaf ISB vzw een inleiding over hoe je een eco-

sportieve gemeente wordt. De belangrijkste impact-

thema’s van sport op milieu en klimaat zijn onder 

meer emissies van zowel transport en accommoda-

tie, water- en energieverbruik, afval en ruimtege-

bruik, ... 

 

Hoe kan de ecologische sportafdruk worden ver-

kleind? ISB vzw biedt aan lokale besturen via het 

project ‘ecosportief’ een toolbox aan om in te zetten 

bij en in verschillende actiedomeinen: 

 Ecosportieve accommodatie: quickscan infra-

structuur, checklist afvalbeheer, … 

 Ecosportieve sportdienst: charter ecosportieve 

gemeente/sportclub 

 Ecosportief organiseren: GroeneVent scan 

 Ecosportieve sportclub: Brochure ‘ecosportieve 

sportclub’  

 Ecosportieve communicatie: affiches, banners,  

… 

 

Maar wat levert ‘ecosportief’ op? 

 Draagt bij tot de gemeentelijke doelstellingen 

rond klimaat en milieu 

 De milieu-impact van sportactiviteiten  ver-

mindert 

 De ecologische voetafdruk verkleint 

 Het draagvlak en de bewustwording bij spor-

ters en/of toeschouwers verhoogt 

 

De deelnemers werden nadien opgesplitst in groe-

pen die brainstormden rond een verschillend thema. 

Groep 1 werkte rond afval: hoe zorg je dat sporters 

hun afval correct sorteren, wat kan je als gemeente 

doen om afval te voorkomen, … De tweede groep 

stelde als doel om het aantal auto’s aan sporthallen 

en op sportevenementen te verminderen: hoe zet je 

(ouders van) sporters aan tot carpoolen, wat kan je 

doen om te zorgen dat er vaker met de fiets naar 

een sportactiviteit wordt gereden, … 

 

Surf zeker naar de website www.ecosportief.be voor 

tips, inspiratie en een stappenplan om een ecospor-

tieve gemeente te worden. Contacteer ook onze 

milieudienst voor de uitwerking van concrete eco-

sportieve projecten ikv het gemeentelijk klimaatac-

tieplan. 

Ecosportief sporten 
 

Hoe kunnen we de impact van sport op het klimaat verkleinen? Hoe beïnvloedt het milieu sport-

activiteiten? In de workshop 'Ecosportief, sporten doe je spoorloos' van ISB vzw werd op deze 

en andere vragen een antwoord gegeven. Sportfunctionarissen, mileuambtenaren van lokale 

besturen en medewerkers van de milieudienst van Interleuven brainstormden op 20 september 

over welke acties kunnen bijdragen tot gedragsverandering bij sporters en wat de gemeente 

kan doen. 

Voor meer info contacteer collega’s Stefan Kempeneers of Ilse Cadron 

http://www.ecosportief.be
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Bijna-energieneutrale huurappartementen OCMW Haacht  
 

Het OCMW van Haacht realiseert een BEN (bijna-energie neutraal) project. De 15 nieuwbouw huurapparte-

menten hebben een E-peil van 30 of lager door een doorgedreven isolatie van de buitenschil en het plaat-

sen van PV-panelen op de zuidgerichte daken. Er wordt ook een ventilatiesysteem D voorzien met warmte-

recuperatie. De appartementen worden ingeplant op het braakliggend terrein naast het bestaande OCMW –

gebouw op de Wespelaarsesteenweg in Haacht. 
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De vormgeving van het bouwblok is gefragmen-

teerd, er werd gestreefd naar een wijkgevoel. Alle 

woongelegenheden hebben een private buitendeur.  

 

Op het gelijkvloers voorziet het project 7 rolstoel-

aangepaste appartementen met een tuin of terras 

met een eigen tuin- en fietsenberging. De wooneen-

heden op de verdieping hebben een groot terras en 

een kelderbergingen voor fietsen.  

 

Op de ganse site komen er 2 afsluitbare collectieve 

fietsenbergingen en een ondergrondse bewo-

nersparkeergarage. Bovendien wordt voorzien in 

een systeem van collectieve ondergrondse huisvuil-

opslag. 

 

Tussen het bestaande OCMW-gebouw en het nieuwe 

project wordt een wandel- en fietsdoorgang aange-

legd naar het achtergelegen openbare park. Hiervan 

wordt een deel heringericht als speelzone met na-

tuurlijk gecreëerde spelelementen. Het bufferbek-

ken voor regenwateropvang van de ganse site wordt 

hierin geïntegreerd. 

 

Het project met publieke ruimte wordt nog deze 

herfst aanbesteed, de uitvoering zal starten in het 

voorjaar van 2017. Interleuven is studiebureau voor 

het gebouw en voor de publieke infrastructuur. De 

VMSW subsidieert het project. 

Tijdens een onderzoek in Bierbeek van de biolo-

gische waterkwaliteit door Interleuven kwam een 

rivierdonderpad in het net terecht. Op het eerste 

zicht lijkt het half duivel en half vis maar in werke-

lijkheid is het een zeldzaam visje dat kleine propere 

beekjes uitkiest. Hierin maakt het zijn nestje dat 

vaak verscholen ligt in een holte onder boomwortels 

of tussen de steentjes of zand. Hier waakt de papa 

donderpad tot de eitjes uitkomen. ’s Nachts komen 

de rivierdonderpadden naar buiten en eten ze 

vlokreeftjes en muggenlarven. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze beschermde vissoort is spijtig genoeg een 

echte zeldzaamheid in Vlaanderen die slechts op 

enkele plaatsen voorkomt. Bierbeek mag dus fier 

zijn op de nieuwe inwoner. De zeldzame snuiter 

kwam hier door toedoen van het Instituut voor Na-

tuur- en BosOnderzoek (INBO) dat de soort op-

nieuw introduceerde. Dat dit visje zich nu goed lijkt 

te voelen is het resultaat van een beleid waarbij het 

lozen van het huishoudelijk afvalwater in de beek 

niet als normaal wordt beschouwd. Bierbeek is een 

koploper wat betreft het zuiveren van het huishou-

delijk afvalwater. Dit gebeurde door de aanleg van 

gescheiden riolering en het plaatsen van een klein 

waterzuiveringssyteem voor afgelegen huizen (IBA). 

Nagenoeg al het afvalwater van de huizen in Bier-

beek wordt gezuiverd. Met een mooi resultaat, niet 

alleen in de Ardennen maar ook bij ons zijn zuivere 

beekjes met een rijke verscheidenheid aan leven 

dus zeker mogelijk. 

Bovenaanzicht 

Voorgevel 

Meer informatie over dit project? 

Contacteer Mark Van Heirbeeck of Ellen Torfs van onze dienst Gebouwen en Infrastructuur. 

Nieuwe vissoort voor Bierbeek 

Foto: Wouter 

Huygens , 

Agentschap 

voor Natuur en 

Bos. 
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Ook in deze editie van onze 3-maandelijke nieuwsbrief schotelen we u enkele boeiende klimaatprojecten en –

acties uit onze gemeenten voor. We hopen dat deze inspirerend werken. Hebt u zelf een mooi project? Aarzel 

niet om het ons te laten weten, we laten het een volgende keer zeker aan bod komen. 
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Fietszondag  

Gemeenten in de kijker! 

Op zondag 18 september waren fietsers baas in Rotselaar. Een fietsroute langs trage wegen verbond de 4 

dorpskernen waar verschillende activiteiten rond mobiliteit en klimaat plaatsvonden. In Werchter zakten heel 

wat mensen af naar de biomarkt met proevertjes, seizoens- en streekgebonden fruit en groenten, brood, ho-

ning, bio-ijs en wijn. In de Heikant werden er maar liefst 81 fietsen gegraveerd. Ook de verkoop van tweede-

handsfietsen voor en door particulieren was een succes. In Wezemaal was er een bescheiden ruil- en weggeef-

markt. Een demo van SemkoWheels (vervoersmiddelen van de toekomst, www.semkowheels.be) en de eerste 

Vitesse kinnekeskoers voor peuters en kleuters waren de activiteiten in de autoloze zone van Rotselaar. Het 

was een geslaagde actie die volgend jaar zeker zal worden herhaald. 

Mobiele fruitpers en Fair trade-producten  

Voor het derde jaar op rij kwam er in oktober een mobiele fruitpers naar Tervuren. De inwoners konden te-

recht in deelgemeente Moorsel om hun appels en andere vruchten te laten persen tot heerlijk sap. De appel-

oogst viel ondanks de minder gunstige weersomstandigheden zeker niet tegen want in totaal werd meer dan 

3 ton appels verwerkt. 

 

De trekkersgroep Fair trade-gemeente richtte ook een stand in zodat de aanwezigen tij-

dens het wachten konden proeven van (h)eerlijke producten zoals fruitsap, chocolade, 

chips, …  

 

Het was wederom een gesmaakte editie waarbij niet alleen aandacht werd besteed aan 

korte keten en het vermijden van voedselverspilling maar ook aan eerlijke en duurzame 

producten uit het Zuiden. 
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Gedeelde mobiliteit  

Gemeenten in de kijker! 

Op 21 september organiseerde de gemeente Herent, 

in samenwerking met de autodeelgroep Herent, een 

themacafé rond ‘gedeelde mobiliteit’. Tijdens deze 

samenkomst werden er enkele nieuwe projecten toe-

gelicht zoals de kinderfiets-o-theek en de wijkbakfiets 

en werd de autodeelgroep voorgesteld als lichtend 

voorbeeld van een duurzaam Herent. Autodelen is 

ondertussen een gevestigde waarde in de gemeente. 

 

De inwoners van Herent kregen de kans om hun idee-

ën en suggesties hierover te geven zodat de acties 

volledig op hun maat kunnen worden uitgewerkt. 

 

De ‘kinderfiets-o-theek’ kende het meeste bijval. Dit 

project wil een oplossing bieden voor een problema-

tiek waar veel ouders mee worden geconfronteerd, nl. 

kinderen die snel te groot worden voor hun fiets. Om 

te vermijden dat ouders vaak een nieuwe fiets moe-

ten kopen die dan binnen de kortste keren ook te 

klein is, wil de gemeente een zogenaamde fiets-o-

theek opstarten. Herent wil hiervoor een assortiment 

kinderfietsen verzamelen die, volgens het systeem 

van een bibliotheek, uitgeleend kunnen worden voor 

een bepaalde termijn. Wanneer ze te klein worden 

voor het kind kan de tweewieler worden ingewisseld 

voor een groter exemplaar. 

 

Hoe zo’n uitleendienst voor fietsen er uiteindelijk zal 

uitzien ligt nog niet helemaal vast. Hiervoor zal de 

stuurgroep (bestaande uit gemeentelijke ambtenaren, 

leden van de fietsersbond en de autodeelgroep) eerst 

alle ideeën en suggesties van het themacafé bespre-

ken en afwegen hoe ze best aan de noden van de He-

rentse gezinnen kunnen beantwoorden. 

 

Ook voor de andere projecten werden er heel wat in-

teressante zaken aangehaald die worden meegeno-

men in de verdere uitrol. Wij informeren over het ver-

volg in onze volgende nieuwsbrieven. 

 

Meer informatie krijgt u van Rikkert Maes. 

Interleuven werkte in het kader van het plattelands-

project: korte keten – hoeve- en streekproducten 

voor de gemeente Herent een reeks van twee kook-

sessies uit waarbij inwoners aan de slag gaan met 

lekkere en verse producten van lokale landbouwers. 

Over de eerste kon u al een verslagje lezen in onze 

zomernieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

tweede Korte Keten Kookworkshop vond plaats op 

15 september. Een unieke ervaring want Hoeve ’t 

Waterbos vormde het decor voor de kookavond. Het 

werd een uitdaging voor iedereen, zowel om de uit-

rusting en ingrediënten te voorzien als voor de les-

geefster en de deelnemers om op de binnenkoer en 

in de loods te koken op een geïmproviseerd kook-

fornuis. Maar… het werd een geslaagde avond met 

enthousiaste reacties van zowel de gastheer en –

vrouw, van de deelnemers en van de lesgeefster. 

Deze laatste speelde in op het seizoensaanbod van 

ingrediënten uit de Herentse velden en de voorziene 

basisuitrusting. Op het menu stonden appelmojito, 

cheeseburgers van rundsvlees, groenteburgers, ro-

de bietensalade met limoen en veldsla, rode bieten-

appelbeleg en appelsneeuw als nagerecht. Dit con-

cept zorgde dat deelnemers (nog) bewuster zijn van 

de herkomst van zowel de gebruikte groenten, fruit 

en vlees als van de mensen die hun energie, toewij-

ding en zorgen steken in de productie ervan . Ieder-

een was het er alvast mee eens: met liefde ge-

maakt, dat smaakt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd in dit project? Contacteer Ilse 

Cadron. 

Koken met lokale producten  
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