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AGENDA 2017AGENDA 2017  

  26 januari: studiedag klimaat26 januari: studiedag klimaat--

bewuste overheidsopdrachtenbewuste overheidsopdrachten  

  88——9 februari: slotevent Mayors 9 februari: slotevent Mayors 

in Actionin Action  

  23 februari: infomoment        23 februari: infomoment        

alternatief onkruidbeheeralternatief onkruidbeheer  

Adviesverlening en begeleiding—milieu 

December 2016 

 

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om de animatie af te spelen. 

Save the dateSave the date         Save the dateSave the date   
Eindsymposium en studiebezoek Mayors in Action Eindsymposium en studiebezoek Mayors in Action   

op 8 en 9 februari 2017op 8 en 9 februari 2017  
 

Interleuven nam de afgelopen 3 jaar deel aan het Europese project 

Mayors in Action. Samen met 9 Europese partners werd begeleiding 

voorzien voor gemeenten bij het implementeren van hun klimaatactie-

plannen. Samen met BEAST worden de resultaten van beide Europese 

projecten toegelicht op woensdag 8 februari 2017 in Brussel. Sprekers 

uit verschillende landen willen hun ervaringen over hun energie- en  

klimaatprojecten met jou delen. 

 

Wil jij ook leren van goede voorbeelden uit 18 Europese landen? Noteer 

dan alvast 8 februari in je agenda! Op 9 februari worden er in het 

Leuvense ook enkele boeiende studiebezoeken gepland. Het gedetail-

leerde programma met inschrijvingslink volgt begin volgend jaar. 

  

Meer info over beide Europese projecten:  

 www.mayorsinaction.eu  

 www.beastproject.eu 

 

Over Mayors in Action en het slotevent  

vernemen jullie alles bij Stefan Kempeneers. 

http://wishes.luctra.be/interleuven/
http://wishes.luctra.be/interleuven/
http://www.mayorsinaction.eu/home/
http://www.beastproject.eu/
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De klimaattoets: Studiedag klimaatbewuste overheidsopdrachten 
26 januari 2017  

 

Als je als overheid bij je aankopen rekening houdt met het klimaat, dan kan dit een grote stap vooruit be-

tekenen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen. 

 

Het aankopen van materialen en diensten gebeurt overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten. Hoe 

kan je er nu voor zorgen dat niet alleen de prijs een rol speelt bij dergelijke aankopen? Hoe kan jij als aan-

koper dankzij je juridische-technische kennis bijdragen aan klimaatbewuste aankopen? Of hoe geef je als 

dienst vrije tijd of grondgebiedszaken ideeën/input? 

 

Op deze studiedag worden volgende vragen beantwoord: Wat houdt deze regelgeving in? Waarom bestaat 

deze? Wat verandert er? Hoe hou ik rekening met het aspect duurzaamheid? Een klimaatbewuste over-

heidsopdracht: hoe kan het? 

 

Dit alles en nog veel meer kom je te weten tijdens de studiedag klimaatbewuste overheidsopdrach-

ten op 26 januari 2017.  

 

Dankzij het Europese project Mayors in Action kan Interleuven 

je deze studiedag volledig gratis aanbieden.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

08.30u  Ontvangst 

 

09.00u  Overheidsopdrachten: wat, waarom, hoe? 

 

10.30u  Pauze 

 

11.00u  Klimaatbewuste overheidsopdrachten: hoe kan het? 

 

12.30u  Broodjeslunch 

 

13.15u  Start van de simultane sessies (met een koffiepauze): 

 Sessie 1: een juridisch-technische sessie voor medewerkers die de overheidsopdrach-

ten opmaken, secretarissen en beleidsmakers. 

 Sessie 2: een sensibiliserende sessie voor de vrijetijdsdiensten. 

 Sessie 3: een sensibiliserende sessie voor de diensten grondgebiedszaken. 

 

16.15u  Einde 

 

In de namiddagsessies wordt er voldoende ruimte voorzien voor interactie tussen de deelnemers en het 

uitwisselen van ervaringen. Gelieve bij het inschrijven de keuze van workshop door te geven.  

 

Doelgroep: gemeentelijke ambtenaren van de aankoopdienst, milieudienst, cultuur en vrije tijd, sport, 

jeugd, technische diensten, … In enkele simultane sessies wordt de precieze focus gelegd op deze diensten 

die de overheidsopdracht organiseren.  

 

Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht en kan nu al via de link:  

https://extranet.interleuven.be/klimaattoets. Registreer je ten laatste op 18 januari 2017 (let op, de 

plaatsen zijn beperkt). 

 

Locatie: Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. 

 

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met Escala. 
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https://extranet.interleuven.be/klimaattoets
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Van zien naar doen 

Om energieverliezen in woningen of gebouwen 

zichtbaar te maken, is een thermografische 

analyse een zeer goede en betrouwbare tech-

niek. 

 

Thermografie 

Lucht 

In de gemeenten Haacht en Keerbergen wordt 

in de winter 2016-2017 een thermografische 

luchtfoto gemaakt. In een koude nacht maakt 

een vliegtuigje, uitgerust met een thermografi-

sche camera, de warmteverliezen via de daken 

zichtbaar. Nadien zullen de inwoners het beeld 

van hun woning kunnen bekijken en via een 

deskundig advies op weg worden geholpen om 

hun woning energiezuiniger te maken. 

 

Gevel 

De gemeente Keerbergen gaat nog een stapje 

verder. Naast de thermografische luchtfoto zul-

len in de winter 2017-2018 gevelscans worden 

gemaakt van alle woningen in een aantal voor-

af geselecteerde straten. De woningeigenaars 

krijgen op die manier een goed beeld van het 

energieverlies via de voor- en zijgevel van de 

woning. 

 

Woning 

Om de thermografische doorlichting van de wo-

ning te vervolledigen, worden er in Keerbergen 

ook woningscans gemaakt. De individuele 

scans brengen het energieverlies gedetailleerd in beeld. Warmteverliezen, vochtproblematiek, condensatie, 

slecht geplaatste isolatie, koudebruggen en andere constructiefouten komen duidelijk in beeld en kunnen 

dus heel gericht worden aangepakt. 

 

Op weg helpen 

Na het bekijken en analyseren van het thermografisch beeld (dak, gevel, volledige woning) van het huis is 

het duidelijk waar de pijnpunten zich bevinden. Via een deskundig advies en een goede begeleiding binnen 

See2Do! wordt de inwoner op weg geholpen naar een energetisch efficiënte renovatie. 

 

Demonstratiegebouw 

Ook de gemeente Bekkevoort is partner in See2Do!. De gemeente en Interleuven bekijken samen de aan-

pak voor de energetische renovatie van een gemeentelijk gebouw. Dit deelproject komt in een volgende 

editie van onze nieuwsbrief uitgebreid aan bod. 

Contacteer Stefan Kempeneers of Ilse Cadron voor meer informatie over dit project. 
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Op 12 oktober werd in Breda (Nl) het officiële start-

schot gegeven van See2Do!.  

Het partnerschap, dat wordt getrokken door Interleuven 

samen met collega-intercommunales IGEMO en WVI, 

stelden de verschillende projectonderdelen voor aan 

het grote publiek en konden op heel wat interesse reke-

nen van openbare besturen, privébedrijven en kennis-

instellingen uit Nederland en Vlaanderen.  

De aanwezigen werden tevens rondgeleid in het stads-

kantoor van Breda, waar in het kader van het project 

ook een aantal energie-efficiënte ingrepen worden 

doorgevoerd. 

Project gefinancierd binnen het Interreg V 

programma Vlaanderen –Nederland, het 

grensoverschrijdend samenwerkings-

programma met financiële steun van het   

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

In het andere Europese project See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners, waaronder Interleuven, 

samen om energie-efficiënte renovaties te stimuleren zowel in particuliere woningen als publieke gebouwen 

en dit volgens het principe 'doen door te zien' (see to do). Dit houdt in dat energieverliezen en oplossingen 

zichtbaar worden gemaakt en dat drempels worden overwonnen/weggenomen waardoor burgers worden 

aangezet om energie-efficiënte renovaties effectief door te voeren. 
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Klimaatactieplannen gezamenlijk goedgekeurd door Europa 
 

En er is nog nieuws uit Europa! Begin november kregen 34 Vlaams-Brabantse gemeenten, waarvan 16 

uit het arrondissement Leuven, een officiële goedkeuring van Europa voor hun klimaatactieplan (SEAP). 

Steden Leuven en Vilvoorde kregen eerder al hun goedkeuring, wat het totaal op 36 brengt. Dat is meer 

dan de helft van het aantal gemeenten dat in 2014 het Europese Burgemeestersconvenant ondertekende.  

 

In de klimaatplannen beschrijven de gemeenten de 

acties die ze zullen ondernemen om tegen 2020 de 

CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 

20% te verlagen. 

 

De gemeenten uit het arrondissement Leuven zijn: 

Bekkevoort, Bierbeek, Diest, Geetbets, Haacht, 

Herent, Hoegaarden, Keerbergen, Kortenaken, 

Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, 

Tervuren, Tielt-Winge, Tremelo, Zoutleeuw. 

 

De goedkeuring voor de tweede groep gemeenten 

(waaronder Huldenberg en Linter) wordt binnen-

kort verwacht. 

Samenwerking tussen  

Interleuven en Haviland  
 

Met het oog op de uitbouw van een gedegen milieu-

ondersteuning voor de gemeenten in het arrondis-

sement Halle-Vilvoorde sloot de intercommunale 

Haviland een samenwerkingsovereenkomst af met 

Interleuven. De bedoeling is om een dienstverlening 

uit te bouwen, gelijkaardig aan deze van Interleu-

ven. Zodoende zullen de gemeenten uit dat 

werkingsgebied gebruik kunnen maken van de 4 

exclusiviteitspakketten, zoals deze nu al worden 

aangeboden door Interleuven.  

 

Haviland zal het nodige deskundige personeel aan-

werven. Nu al wordt er gebruik gemaakt van de 

medewerkers van Interleuven om een aantal gespe-

cialiseerde diensten te leveren aan o.a. de gemeen-

te Kampenhout en de stad Vilvoorde. 

 

Beide intercommunales willen in de toekomst verder 

intensief samenwerken en de diensten, opdrachten 

en aangeboden projecten op elkaar afstemmen. Zo 

hoeft niet telkens het warm water te worden uitge-

vonden, wat de efficiëntie bevordert. 

  

Haviland wierf ondertussen een 

medewerker aan voor haar mi-

lieudienst. Marjon Maeseele zal 

gedurende een paar maanden 

meedraaien in de normale wer-

king van de milieudienst van 

Interleuven en de opgedane 

kennis en ervaring van deze 

stage nadien ten dienste stellen 

van de Haviland-gemeenten. 

Ontlenen klimaatbanner 
 

Organiseer je als lokaal 

bestuur binnenkort een 

klimaatevent?  

Staan er nieuwe acties 

rond CO2-vermindering, 

energiebesparing, duur-

zame mobiliteit, … in de 

steigers?  

 

Je kan als gemeente of 

stad de klimaatbanner 

"doe mee voor minder 

CO2" bij Interleuven ont-

lenen om de klimaatwer-

king nog extra in de kij-

ker te zetten.  

 

Op de stand van de klimaatraad op de kerstmarkt 

van Haacht op 18 december werd de banner al een 

eerste maal gebruikt. (zie foto hieronder) 

Interesse?  

 

Stuur snel een mail naar milieu@interleuven.be om 

de banner te reserveren. 
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Aangepast beheer begraafplaatsen zonder pesticiden  
 

Net voor Allerheiligen en Allerzielen, de feestdagen waarop we onze overledenen herdenken, werden er 

informatieborden rond het (on)kruidbeheer op de begraafplaatsen van de gemeenten Bekkevoort, Herent, 

Keerbergen en Kortenberg geplaatst. Sinds het pesticidenverbod op openbare terreinen, worden deze be-

graafplaatsen anders beheerd en zien deze er dus niet meer uit zoals de bevolking gewoon is. 
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De milieudienst van Interleuven ontwierp het info-

bord, de gemeenten zorgden voor de plaatsing op 

hun begraafplaatsen. Deze actie kadert in het sen-

sibiliseringsproject rond onkruid en pesticiden.  

 

In het kader van dit project wordt er ook een alge-

meen infobord (niet toegespitst op begraafplaatsen) 

uitgewerkt om inwoners bewust te maken. Het pro-

ject beoogt namelijk een mentaliteitswijziging bij de 

inwoners voor (ongewenste) kruidgroei zodat ze 

zelf minder pesticiden en andere schadelijke pro-

ducten in hun eigen tuin gaan gebruiken. 

 

 

Infomoment 

Hou zeker donderdag 23 februari 2017 vrij want 

dan organiseert Interleuven een infomoment voor 

lokale besturen over het project rond alternatief 

onkruidbeheer en sensibilisering van burgers.  

 

Volgende onderwerpen komen aan bod: alternatief 

onkruidbeheer in de praktijk, opmaak omvormings-

plannen, pesticidevrij inrichten en ontwerpen, afwij-

kingen van het verbod op pesticiden, sensibiliseren 

van inwoners via een interactief infomoment.  
 

 

 

Contactpersonen: Ilse Cadron en  

Sylvie Van den Boeynants 

Interleuven werkte in kader van het plattelandspro-

ject: korte keten – hoeve- en streekproducten een 

aantal kookworkshops uit zodat inwoners aan de 

slag kunnen gaan met lekkere en verse producten 

van lokale landbouwers. In Herent vonden eerder 

dit jaar al 2 sessies plaats. Op pag. 7 lees je meer. 

 

Op maandag 21 november ging in de stad Landen 

de korte keten kookworkshop door in de keuken 

van GC Amfi. De Landense inwoners hadden heel 

wat interesse om te koken met seizoensgebonden 

en streekeigen producten, want de kookworkshop 

was meteen volzet. Het aanbod van landbouwers 

die aan rechtstreekse verkoop doen in Landen is 

echter nog beperkt. Desalniettemin, kon er toch 

een mooi aanbod van seizoensgebonden (en 

‘vergeten’) groenten, fruit, vlees en appelsappen 

worden verzameld in de omgeving. Marc Stroo-

bants, voormalig kok en lesgever bij VELT, werkte 

enkele zeer lekkere recepten uit. Hij begeleidde de 

kooksessie en gaf de deelnemers alvast inspiratie 

voor het uitwerken van een (h)eerlijk menu voor de 

eindejaarsfeesten. Volgende gerechten werden 

klaargemaakt: pastinaak-aardpeersoep, boeuf 

bourguignon, aardappelbootjes, slaatje van boeren-

kool en yacon met gedroogde veenbessen, noten, 

feta en rode ui en een heerlijke appel-perencrumble 

om af te sluiten. De enthousiaste deelnemers stel-

den gretig vragen over de korte keten producten en 

gingen met een goedgevulde maag naar huis. 

PROJECTEN INTERLEUVENPROJECTEN INTERLEUVENPROJECTEN INTERLEUVEN   

Korte keten kookworkshop: ook in Landen 
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Een oude buitengebruik gestelde stookolietank laten 

verwijderen via een groepsaankoop kan nog steeds. 

We starten opnieuw met een tankslagproject in 

2017 in 7 gemeenten uit ons werkingsgebied: 

Haacht, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Tervu-

ren, Tremelo en Zoutleeuw.  

 

De tankslag in Boortmeerbeek, Herent, Keerbergen 

en Tremelo (BHKT) is ondertussen afgerond. In to-

taal werden 216 stookolietanks gesaneerd, waarvan 

64 in Herent, 106 in Boortmeerbeek, 6 in Keerber-

gen en 34 in Tremelo.  

Alle tanks werden eerst geledigd en gereinigd. De 

meeste ondergrondse tanks werden opgevuld met 

schuim (169), sommige met zand (11) en 17 on-

dergrondse tanks werden verwijderd. 6 boven-

grondse tanks werden in hun geheel verwijderd en 

5 werden versneden. Deze cijfers zullen worden ge-

bruikt in de nieuwe tankslag om een bedrijf aan te 

stellen die een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt 

voor de sanering van stookolietanks. 

 

Vragen? Contacteer Mieke Grillet. 
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PROJECTEN INTERLEUVENPROJECTEN INTERLEUVENPROJECTEN INTERLEUVEN   

Tankslag 2016 succesvol afgerond, klaar voor nieuwe saneringen in 2017  

Doe ze nog eens vol. Dat horen we wel vaker op café. Op evenementen is het ‘glas’ nog eens vullen niet 

aan de orde. In het beste geval worden vuilbakken gevuld met plastic bekers, die worden opgehaald en 

verbrand. De smaakervaring van je drankje is niet wat het moet zijn in wegwerpbekers en dan hebben we 

het nog niet over de hoge kosten voor het opruimen van die berg afval.  

 

Interleuven ging in de leer bij brouwers en organisatoren van evenementen en zag dat er al heel wat festi-

viteiten georganiseerd worden met veilige herbruikbare bekers of zelfs met glas. Het gebruik van herbruik-

bare bekers is een goede stap naar duurzamere evenementen en past perfect in het streven naar een kli-

maatneutrale gemeente.  

 

Interleuven ontwikkelde dan ook een nieuw project om tegemoet te komen aan deze noden. Wil je als ge-

meente met je verenigingen en evenementenorganisatoren bekijken of herbruikbare bekers een mogelijk-

heid zijn? Interleuven helpt om praktische bezwaren te identificeren en waar mogelijk oplossingen aan te 

reiken. Finaal willen we in een redelijke termijn komen tot een verbod op wegwerpbekers in gemeentelijke 

feestzalen en evenementen waar de gemeente aan meewerkt. Veel lokale besturen tonen nu al dat het kan. 

 

Om te onderzoeken of herbruikbare bekers een optie zijn, worden volgende stappen doorlopen:  

 Overleg: lokale situatie inventariseren en doelstelling bepalen 

 Informeren: stakeholders op de hoogte brengen over het engagement van de gemeente 

 Participeren: praktische bezwaren in kaart brengen en samen zoeken naar oplossingen 

 Aanpassen: oplossingen in de praktijk brengen 

 Consolideren: drink met mate(n) op de gezondheid van ons allen IN herbruikbare bekers 

 

Naast deze procesbegeleiding heeft Interleuven alvast 2000 bekers die gemeenten en hun verenigingen 

kunnen ontlenen, al dan niet in de testfase. Voor de overtuigde gemeenten is er een raamovereenkomst 

klaar om herbruikbare bekers goedkoop aan te schaffen. 

 

Voor meer informatie kan u Willem Laermans contacteren. 

Doe ze nog eens vol!Doe ze nog eens vol!Doe ze nog eens vol!   
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Producten in je buurt 
 

De gemeenten Herent, Landen en Opwijk willen de aankoop van producten rechtstreeks bij de lokale 

landbouwers stimuleren en zo de voedselketen korter maken. Een korte keten heeft als doel de consument 

dichter bij de producent te brengen en de nadruk te leggen op de waarde van voedsel dichtbij huis. De 

consument krijgt verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer met weinig voedselkilometers en 

verpakkingsafval, terwijl de lokale economie een duwtje in de rug krijgt. Op pagina 5 stond al te lezen hoe 

de stad Landen de korte keten promoot door het organiseren van een kookworkshop in samenwerking met 

Interleuven. 

 

In de regio Aalst, Affligem, Asse en Opwijk doen maar liefst 50 land-

bouwbedrijven aan korteketenverkoop, dus rechtstreeks van producent 

naar consument. Deze bedrijven werden voor het eerst gebundeld in 

de brochure ‘(H)Eerlijk Lokaal’ om meer consumenten aan te trekken. 

De brochure is onderdeel van het project ‘Landschap van Erembald tot 

Kravaalbos’, een provincie-overschrijdende samenwerking tussen 

Aalst, Affligem, Asse, Opwijk, de Regionale Landschappen en de pro-

vincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. 

 

 

 

De gemeente Herent wil naast de lekkere infoavonden voor de jeugd- en socio-

culturele verenigingen en de jaarlijkse wereldmarkt haar inwoners ook via een 

brochure kennis laten maken met lokale verkooppunten in de gemeente. In deze 

brochure staat het aanbod van elke landbouwer en hun producten worden ver-

werkt in originele recepten. Naast de landbouwers zijn ook nog andere initiatie-

ven terug te vinden zoals voedselteams en streekproducten. De brochure geeft 

op een kaartje nog weer waar de lokale landbouwers terug te vinden zijn. 

 

 

Ilse Cadron is de contactpersoon voor vragen over korte keten. 
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GEMEENTEN IN DE KIJKERGEMEENTEN IN DE KIJKERGEMEENTEN IN DE KIJKER   

Kampenhout meet samen met inwoners de luchtkwaliteit 
 

De luchtkwaliteit is een onderwerp dat erg leeft in de Vlaamse gemeenten en steden. De hoge bevolkings-

dichtheid en ons enorme wagenpark, zorgen ervoor dat mensen zich terecht vragen stellen over hoe ge-

zond de lucht is die ze dagelijks inademen. Daarom zocht het gemeentebestuur van Kampenhout een ma-

nier om dit in kaart te brengen en haar beleid hierop te kunnen afstemmen. 

Ze deed hiervoor beroep op de wetenschappelijke 

onderzoeksinstelling VITO en inwoners van Kam-

penhout werden opgeroepen om mee te helpen. 

Een kleine groep enthousiastelingen (zie foto) fiets-

ten de hele maand september rond met speciale 

meetapparatuur om van verschillende trajecten te 

weten te komen in welke mate fietsers worden 

blootgesteld aan Black Carbon (BC). BC is een maat 

voor roet, veelal afkomstig van wagens en verbran-

dingsovens. Er werd vooral gefocust op drukke ver-

keersknooppunten en schoolomgevingen maar ook 

op landelijke wegen en bospaden om een referen-

tiewaarde te hebben. 

 

Het resultaat van deze inspanningen is uiteindelijk 

de AirQmap die binnenkort online beschikbaar 

wordt en waarover we berichten in een volgende 

nieuwsbrief. AirQmap van VITO is een mobiel meet-

platform dat steden en gemeenten de kans biedt 

om luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren en een 

gedetailleerde weergave te bekomen van de ver-

schillen in luchtkwaliteit op straatniveau.  

 

Dit gebeurt via herhaalde metingen op vaste tijd-

stippen langs een vooraf uitgestippeld traject. 

AirQmap werd reeds succesvol ingezet in de steden 

Amsterdam, Oslo, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, 

Beringen en Zutendaal. Kampenhout is na Leuven 

het tweede lokale bestuur in Vlaams-Brabant die de 

luchtkwaliteit op haar grondgebied in kaart bracht. 

 

Deze mooie samenwerking tussen gemeente, inwo-

ners en een wetenschappelijke instelling moet lei-

den tot gerichte beleidsmaatregelen die de leefbaar-

heid in de gemeente en de gezondheid van de be-

volking ten goede zal komen! 
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